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SAMMANFATTNING 

Denna studie fokuserar på den omedvetna kulturchock som uppstår när individen återvänder 
hem till ursprungskulturen. I dagens globaliserade samhälle ökar antalet svenskar som 
bosätter sig utomlands och det finns en medvetenhet hos individen om den kulturchock som 
kommer inträffa i mötet med den nya kulturen. Forskning kring den kulturchock som uppstår 
när individen återvänder hem är begränsad och denna studie om den omedvetna 
kulturchocken kan därför ses som en ny gren inom forskning om kulturchocker. Syftet med 
studien är att kartlägga de anpassningsstrategier individen använder sig av för att hanterar den 
omedvetna kulturchocken. Studiens teoretiska och begreppsliga ramverk tar stöd i den 
symboliska interaktionismen som riktar fokus mot individen och identitetsskapande. Genom 
en hermeneutisk forskningsmetod har tio dialogiska intervjuer genomförts med respondenter 
som sammanlagt varit bosatta i 12 olika länder. Idag har alla återvänt till ursprungskulturen i 
Sverige. Den omedvetna kulturchocken har startat som en förförståelse och använts genom 
hela undersökningen för att se om det i resultatet kan användas som ett begrepp. Resultatet av 
studien presenterar den omedvetna kulturchocken som en acceptansprocess, uppbyggd av fem 
anpassningsstrategier. 
 
Nyckelord: den omedvetna kulturchocken, kulturchock, identitetsskapande, roller, 
anpassningsstrategi, acceptansprocess 
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1 INLEDNING 

Kulturchock definieras som en psykologisk reaktion som uppstår när individen inte vet hur 
hen ska bete sig i en ny kultur, men fortfarande tvingas bete sig utefter det som kulturen anser 
vara normalt för att inte verka avvikande (Anderson, 1971). Denna uppsats syftar till att 
studera det sociologiska fenomen som vi har valt att kalla för den omedvetna kulturchocken. 
Vi kommer alltså att studera den omedvetna kulturchocken, i kontrast mot den allt mer 
studerade kulturchock som kopplas till den chock individen möter när hen flyttar till ett annat 
land. Den studerade kulturchocken kommer vi framöver att referera till som den medvetna 
kulturchocken, då det vid flytt utomlands ofta finns en medvetenhet om att kulturen kommer 
att vara annorlunda än individens ursprungskultur. Individen tenderar därför att socialt och 
psykologiskt förbereda sig inför mötet med den främmande kulturen. Vi tänker oss att 
individen ställs inför en liknande upplevelse även vid hemkomst, men att upplevelsen blir 
omedveten då individen inte förväntar sig att ursprungskulturen ställer liknande 
anpassningskrav som den främmande gjorde. 
 
Det finns mycket forskning om den kulturchock som uppstår i processen att anpassa sig till en 
ny kultur i ett annat land, men en mer begränsad uppmärksamhet i befintlig forskning om vad 
som händer när individen återvänder hem. Tidigare forskning har främst fokuserat på de 
anpassningsstrategier som används vid flytt till ett nytt land med ny kultur, oftast riktat mot 
utbytesstudenter (Chamove & Soeterik, 2006). Denna studie syftar att tillföra och 
uppmärksamma vilka anpassningsstrategier individen använder för att hantera den omedvetna 
kulturchocken i ursprungskulturen efter att individen återvänt hem. Studien baseras på en 
intervju-undersökning av tio deltagande individer som under cirka ett års tid har bott 
utomlands och sedan återvänt hem till Sverige, med fokus på den omedvetna kulturchock som 
uppstår när individen kommer hem.  
 
Omedveten kulturchock kan betraktas som en yttre påverkan som reflekteras i individens 
identitetsskapande. I mötet med en ny kultur influeras individens identitet då kulturella 
identiteter krockar. Kulturer formas av abstrakta aspekter så som värderingar, normer och 
uppfattningar som inte aktivt behöver beskrivas. Men även av konkreta aspekter så som 
objekt och symboler som representerar det abstrakta innehållet (Giddens, 2007). Kulturer 
upprätthålls av dess medlemmar genom socialisation vilket innebär att kulturens normer och 
värderingar följs för att skapa en känsla av tillhörighet. Genom normer och värderingar lär sig 
kulturens medlemmar hur ting ska användas och behandlas och dessa användningsområden 
kan skilja sig mellan olika kulturer. Ett exempel är att i Sverige används vanligtvis inte skor 
inomhus, medan i USA är det normalt att använda samma skor för både inom- och 
utomhusbruk. Även förhållningssättet till andra människor kan skilja sig åt. I en kultur kan det 
ses som en statussymbol att ha tjänstefolk hemma, medan en annan kultur ser det som ett 
tecken på inte kunna klara sig själv. Något som inte är eftersträvansvärt, även om ekonomin 
skulle tillåta, när individen tillhör en högre samhällsklass. När en individ bosätter sig i ett nytt 
land och kommer i kontakt med en ny kultur krävs det av hen att anpassa sig till hur den 
kulturen förhåller sig till ting och mot andra personer. Det är i sådana situationer en 
kulturchock kan uppstå. 
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Vid en kulturchock kan det tänkas att en individ uppfattas, både av andra och sig själv, som 
en främling. Simmel menar utifrån Stier (2009) att individen kan vara en främling på två sätt. 
Antingen står hen utanför gruppen på grund av brist av kunskap om främlingen från den 
grupp främlingen vill få tillträde till, vilket kallas för socialt avstånd. Eller så befinner sig 
främlingen i gruppen som då tar graden av den upplevda skillnaden i beaktning, vilket gör att 
främlingen aldrig kan bli en fullvärdig medlem av gruppen. Det som avgör den upplevda 
graden av skillnad är den kunskap som gruppen säger sig ha om främlingen och genom den 
avgör de hur mycket främlingen skiljer sig från dem och deras normer och värderingar. 
Oavsett hur lik gruppen främlingen är kommer hen enbart ses som “en främling mitt ibland 
oss” baserat på annorlundaskap (Stier, 2009 s.115). 
 
Hanteringen av den omedvetna kulturchocken kan förväntas vara annorlunda i dagens 
senmoderna samhälle jämfört med i det förmoderna samhället. I det förmoderna samhället var 
identitet något som skapades åt individen genom faktorer som familj, samhällsklass och 
vilken plats individen var född på (Giddens, 2007; Giddens, 1997). Att skapa en identitet 
innebär allt från den större kontext vi befinner oss i till små beslut vi tar varje dag. Besluten 
kan vara till exempel vilka kläder vi har på oss och vilka intressen vi har, något vi tänker oss 
influeras av den omedvetna kulturchocken och dess anpassningsstrategier. I dagens 
senmoderna samhälle har individen större möjligheter att själv skapa sin identitet men hen är 
fortfarande påverkad av de normer och värderingar som finns i den kulturella kontext hen 
befinner sig i. I och med den enkla geografiska rörligheten i det senmoderna samhället öppnas 
det upp möjligheter för individen att kunna ta sig an andra kulturella normer och värderingar. 
Det kan därför tänkas att en kulturchock kan vara en faktor som påverkar individens 
identitetsskapande. Identiteter ordnas i en hierarkisk ordning där de mest centrala identiteterna 
ses som de starkaste och viktigaste. Vissa socialt tillskrivna identiteter kommer aldrig 
tillräckligt nära individen för att hen ska definiera sig som den eller hålla den hårt. De 
starkaste identiteterna är de som individen kommer kämpa för att hålla kvar medan löst 
tillskrivna sociala identiteter är lättare att byta ut (Goldstein-Kyaga och Borgström, 2009).   
 
Den omedvetna kulturchocken behöver ägnas mer uppmärksamhet då dagens globaliserade 
samhälle bidrar till en ökning av människor som bosätter sig utomlands. Samhälle Opinion 
och Medieinstitutet (SOM) visar på att cirka var tjugonde svensk var bosatt utomlands år 
2012. Mellan 2006-2010 utvandrade cirka 50 000 svenskar per år, ett antal inte skådat sen 
utvandringen till Amerika på 1800-talet (Westling, 2012). Även Statistiska Centralbyrån 
indikerar en ökning av att allt fler svenskar flyttar och bor utomlands. År 2008 bodde 470 000 
svenskar utomlands och antalet fortsätter att öka (Statistiska Centralbyrån, 2008). Likaså 
bekräftas detta av organisationen Svenskar i Världen som under hösten 2015 angav att det är 
660 000 svenskar som lever utomlands (Ehnbom-Palmquist, Nyqvist Livchitz & Söderström, 
2015). Även media påvisar det allt mer populära fenomen att flytta utomlands och målar upp 
en bild av hur vardagligt det är. I tidningar och på sociala medier finns artiklar som trycker på 
hur bra det är att flytta utomlands och reklamfilmer illustrerar enkelheten av detta (Castelles, 
2014). Ett stort svenskt företag som exemplifierar detta är Marabou som i en av sina 
reklamfilmer presenterar en svensk tjej, bosatt i Kenya, som får ett efterlängtat besök av sina 
tjejkompisar (Marabou, 2014). De har tagit med Marabou choklad till henne, en av de saker 
som hon saknade mest från hemlandet. Detta visar att även om en individ flyttat till en ny 
kultur är det i dagens globaliserade samhälle, fortfarande möjligt och simpelt att behålla 
kopplingar till livet hemma. Varje år väljer samtidigt cirka 15 000 svenskar som varit bosatta 
utomlands att flytta tillbaka till Sverige och ställs då inför den omedvetna kulturchocken 
(Statistiska Centralbyrån, 2016). 
 
Vår studie om den omedvetna kulturchocken utgår från en hermeneutisk metodansats vilken 
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tar stöd i den symboliska interaktionismen. Detta då teorin riktar fokus mot individens 
identitetsskapande utifrån hens egen medvetenhet och tankeförmåga (Charon, 2010). Med den 
symboliska interaktionismen som analytisk utgångspunkt undersöks i denna studie vilka 
anpassningsstrategier individen använder sig av för att hantera den omedvetna kulturchocken. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga de anpassningsstrategier individen använder sig av 
för att hanterar den omedvetna kulturchocken som uppstår när en individ flyttar hem till 
ursprungskulturen i Sverige.  

1.2 Frågeställning 
• Hur upplever och hanterar individen den omedvetna kulturchocken? 

2 DISPOSITION 

Efter det inledande avsnittet där vi bland annat har presenterat studiens syfte och 
frågeställningar följer ett avsnitt om tidigare forskning. I och med att den omedvetna 
kulturchocken är ett tidigare outforskat område, riktar sig den tidigare forskningen mot olika 
former av studerade kulturchocker, samt hur dessa påverkas av identitet, hälsa och hur en ny 
kultur normaliseras. Avsnittet avslutas med en sammanfattning som presenterar hur den 
tidigare forskningen är relevant för vår studie. 
 
I avsnittet teoretisk och begreppslig referensram introduceras den symboliska 
interaktionismen och de analysbegrepp vi kommer att använda oss av i studien. Vi har valt att 
belysa den symboliska interaktionismens identitetsskapande och begrepp som stärker detta. 
Begrepp som tas upp är bland annat Meads syn på motstånd, samt Goffmans dramaturgiska 
begrepp roll och inramning.  
 
Under rubriken metod presenteras hermeneutiken och dess grundtankar, följt av förförståelse, 
dialog, urval, datainsamling, analys och etiska aspekter. I stycket om förförståelse presenteras 
bland annat hur den omedvetna kulturchocken ligger till grund för studien. Under stycket om 
urval ger vi även en kort presentation av våra tio respondenter och under datainsamling 
beskriver vi hur data samlats in genom dialogiska intervjuer.  
 
Därefter följer ett avsnitt om resultat indelat i tre olika tolkningar som vuxit fram genom 
analys av data. Först presenteras en preliminär tolkning med två teman, vilka sedan har 
analyserats grundligare i den fördjupade tolkningen där tre nya tematiseringar framkommit. I 
den avslutande huvudtolkningen, där mest fokus legat, presenteras den omedvetna 
kulturchocken som en acceptansprocess med fem underliggande anpassningsstrategier.  
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Under avsnittet diskussion diskuteras om det resultat som framkommit i huvudtolkningen har 
besvarat studiens syfte och frågeställningar. Därefter ställs resultatet i relation till tidigare 
forskning som stärker att den medvetna kulturchocken och den omedvetna kulturchocken kan 
ses som varandras motsatser. Under stycket om den teoretiska och begreppsliga 
referensramen diskuteras resultatet utifrån vilka sätt den symboliska interaktionsmen stärker 
och möjliggör begreppet den omedvetna kulturchocken. Här presenteras även en modell för 
den omedvetna kulturchockens acceptansprocess i diskussion med de symboliskt 
interaktionistiska begrepp som använts och hur fenomenet nått en vidgad förförståelse. 
Avslutningsvis följer två stycken om självkritiska reflektioner samt förslag på framtida 
forskning.  

3 TIDIGARE FORSKNING 

Som tidigare nämnt kommer vi att studera fenomenet omedveten kulturchock. Från databasen 
Sociological Abstracts har vi funnit tidigare forskning om kulturchocker. Vi har använt oss av 
följande sökord: culture shock, identity, sojourner samt role. I detta avsnitt presenteras 
forskning om kulturchocker, vars fokus ligger på de kulturchocker som uppstår när en individ 
flyttar utomlands. Detta då befintlig forskning kring vad som händer när individen återvänder 
till sin ursprungskultur är begränsad. Resultatet av tidigare forskning belyser bland annat 
anpassningsstrategier som används i den nya kulturen och indikerar därför att kulturchocken 
efter att ha återvänt hem inte blivit uppmärksammad. En av de studier vi presenterar erkänner 
att en kulturchock uppstår även då individen återvänder till ursprungskulturen men berör inte 
detta närmare. Två studier beskriver de psykologiska effekterna som uppstår av att återvända 
hem men benämner inte detta som kopplat till en kulturchock. Resultatet av en studie som 
presenteras ifrågasätter om kulturchocker utomlands fortfarande existerar. Återigen ignoreras 
den kulturchock som uppstår i ursprungskulturen efter att individen återvänt hem. 
 
Vi har delat in den tidigare forskningen i tre olika temaområden: Kulturchock och identitet, 
kulturchock och hälsa samt kulturchock och normalisering. Temat kulturchock och identitet 
behandlar forskning kring hur identiteter kan krocka men även kombineras. Under 
kulturchock och hälsa har forskare undersökt det psykologiska välmåendet hos 
universitetstudenter som har återvänt efter ett utbyte utomlands. I temat kulturchock och 
normalisering berörs forskning kring egenskaper hos individen som underlättar en 
normalisering av en ny kultur och även forskning om att individen under tvång omedvetet 
normaliserar den nya kulturen. Temat behandlar även forskning som ifrågasätter om 
kulturchock ens existerar i dagens samhälle. 

3.1 Kulturchock och identitet 
Detta tema behandlar forskning kring hur olika identiteter kan krocka med varandra när de är 
värdefulla för individen och hur krocken hanteras. Kulturchocker påverkar individens 
förmåga att navigera mellan olika identiteter. 
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Cover (2004) har i sin självnarrativa studie analyserat sin egen uppväxt kopplat till Goffmans 
dramaturgiska modell. Genom att beskriva hur den egna identiteten påverkas när Cover möter 
nya roller och fysiska miljöer, tydliggörs liknelser på hur en individ kan tänkas reagera när 
hen möter en ny kultur i ett annat land. Goffman menar på att individen inte har ett essentiellt 
kärnsjälv, utan att jaget är uppbyggd av roller. Även då Cover (2004) tar hänsyn till 
situationella faktorer upplever han att han haft en egen, inre inverkan på sitt 
identitetsskapande och ifrågasätter därför Goffmans teori. Resultatet har växt fram genom att 
Cover reflekterat över betydelsefulla tidsperioder i sitt liv, bland annat åren i high school och 
college. Där har han sökt sig till olika grupper för att utforska sina personliga intressen, samt 
möjligheterna att kunna agera utefter dessa i olika miljöer. I sina reflektioner har Cover gjort 
kopplingar till Goffmans dramaturgiska modell och på så sätt kommit fram till sina slutsatser. 
Resultatet av Covers studie (2004) visar att när en roll hos individen upplevs som obekväm 
kan en annan mer naturlig roll ta över. Detta möjliggörs utifrån följande två slutsatser; 1. 
Identiteten är flytande och påverkas av den situation och det framträdande individen befinner 
sig i. Det är den flytande identiteten som gör det möjligt för individen att experimentera med 
olika beteenden och genom detta upptäcka vad hen upplever är en bekväm kontra obekväm 
roll. 2. Tanken på att en viss roll kan kännas mer eller mindre bekväm visar på att det måste 
finnas någon form av kärnsjälv, annars skulle individen vara bekväm i alla roller, vilket alltså 
motsäger Goffmans teorier. 
 
Likaså fokuserar Settles (2004) forskning på vikten av olika identiteter, men berör även den 
kulturchock som kan uppstå när olika identiteter krockar med varandra och vilka konflikter 
detta kan leda till. Studien handlar om identitetskonflikter och när olika identiteter krockar 
med varandra. Främst syftar den till att undersöka om identitetskrockar leder till negativa 
resultat och gör detta genom att mer specifikt se till identitetskrocken mellan att vara kvinna 
och forskare. Utöver det undersöks om dessa kvinnors identiteter kan skapa något positivt 
istället för det förutsagda negativa som en identitetskrock ger. Datainsamlingen skedde genom 
enkätundersökningar med 259 universitetstuderande kvinnor mellan 18-31 år. Kriterier för 
deltagande var att kvinnorna skulle ha valt inriktning i sina studier och att de under hela sina 
liv studerat i USA. Resultatet Settles (2004) kom fram till är att krocken mellan att vara 
kvinna och forskare leder till sämre utfört jobb och sämre välmående. Studien kommer även 
fram till att de kvinnor som la störst vikt vid sin kvinnliga identitet hade svårast att kombinera 
denna med forskarrollen, medan de kvinnor som gjorde tvärtom hade lättare att kombinera 
den med en form av kvinnoidentitet. Allra svårast var det för de kvinnor som fann det 
problematiskt att hitta en central identitet i både kvinno- och forskarrollen. 
 
Samtidigt som Cover (2004) och Settles (2004) menar på att det är en svår process att skifta 
mellan roller och identiteter finns det forskare som ser detta skifte som en positiv tillgång som 
möjliggjorts tack vare dagens globaliserade samhälle. Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) 
studerar gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid och hur identiteter kan vävas 
samman i en kulturchock. De undersöker också hur människor som spenderat en längre tid i 
flera länder identifierar sig. Identiteter på makronivå, så som nationell identitet, kombineras 
med identiteter på mikronivå, så som den personliga identiteten. Fokus ligger på den 
kulturella globaliseringen som innefattar hur värderingar, relationer och dagens 
kommunikations- och informationssamhälle påverkar individens identitet. Datainsamlingen 
skedde genom intervjuer med ungdomar och familjer som ingår i sociala sammanhang som 
sträcker sig utanför nationsgränser. Genom livsberättelser analyserades nio 
flergenerationsfamiljer i Sverige, Brasilien och Argentina. Data har även samlats in genom 
sex olika diskussioner mellan svenska ungdomar i ålder 18-30 och med latinamerikanskt, 
syrianskt/assyriskt samt blandat ursprung. Data kommer också ifrån en tidigare studie av 
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samma forskare som baserades på två års diskussioner om gränsöverskridande identiteter i en 
forskargrupp. 
 
Goldstein-Kyaga och Borgströms (2009) resultat är att människor som besitter flera kulturella 
identiteter inte ser det som en fråga om att vara “antingen eller” och att ständigt behöva välja 
en kulturell identitet att förhålla sig till. Istället sker en kombination av dessa identiteter till en 
“både och” identitet, eller som Goldstein-Kyaga och Borgström uttrycker sig, en tredje 
identitet. Det är en gränsöverskridande identitet som inte är låst till enbart en kultur och är på 
så sätt föränderlig och öppen för flera kulturer. Samtidigt som den tredje identiteten skapar en 
hemkänsla för individen, skapar den också en känsla av att ingå i en större och världslig 
gemenskap. Individer med en tredje identitet lär sig att agera utefter olika kulturers 
värderingar och förhållningssätt i de kontexter där en åtskillnad behövs, men kan också agera 
utefter en kombination av de kulturella identiteterna. Som resultat tas även autenticitetens 
ideal upp och vikten av att vara trogen mot sig själv och på ett reflexivt sätt bedöma vad som 
är rätt och fel för att sedan använda dessa värderingar i sin identitet. Den tredje identiteten kan 
på så sätt ses som en ytterst individualiserad identitet. 

3.2 Kulturchock och hälsa 
I detta tema behandlas kopplingen mellan kulturchock och hälsa. Temat inbegriper till 
exempel undersökningar om välmåendet hos individer som har återvänt efter ett utbyte 
utomlands och hur rollchocker påverkar hälsan. 
 
Chamove och Soeteriks (2006) studie syftar till att undersöka psykologisk anpassning, 
psykologiskt välmående och upplevelsen av sorg hos studenter som återvänt efter att ha 
studerat utomlands i ett år. Tre faktorer som belyser att effekterna av kulturchock inte endast 
uppstår när individen möter en ny kultur utomlands, men även när de återvänder till 
ursprungskulturen. Chamove och Soeterik (2006) lämnade ut tre olika enkäter vilka 
behandlade de tre undersökningsområdena till 207 studenter som befunnit sig tillbaka i 
hemlandet Nya Zeeland i 3-6 månader. Resultaten i psykologisk anpassning visade att 93% av 
studenterna upplevde att de hade förändrats på ett inre plan och hade lättare för att uppskatta 
sin ursprungskultur. 69% ansåg att det hade varit lättare att lämna Nya Zeeland än att 
återvända och 84% menade på att en del av dem ville stanna kvar i det land de hade sitt utbyte 
i. 66% upplevde det frustrerande att återvända och 53% upplevde att det var svårt att passa in 
i den egna kulturen. Resultaten i psykologiskt välmående visade att 69% upplevde det enkelt 
att komma hem men att det var utmattande och smått förvirrande. De 39% som upplevde det 
som jobbigt att komma hem visade högre nivåer av depression, ilska, trötthet och förvirring. 
Resultaten i upplevelsen av sorg presenteras i multivariabel analys som visar att de som 
upplevde det svårt att återvända till ursprungskulturen visade högre nivåer av sorg. Resultatet 
skiljde sig dock åt beroende på om individen hade förberett sig på att åka hem eller inte, då de 
som inte förberett sig var den grupp som upplevde mest sorg. 
 
Även Thomlin med flera (2014) riktar in sig på de psykologiska effekterna av kulturchock. I 
deras studie undersöks amerikanska universitetstudenter som endast varit utomlands i åtta 
veckor, men där ett liknande resultat presenteras. Som bakgrund för studien ligger en teoretisk 
modell i form av en W-kurva som synliggör olika faser individen går igenom vid 
utomlandsvistelser. Studien syftar i sin tur till att undersöka hur vanligt förkommande det är 
med symptom på vad Thomlin med flera (2014) kallar för omvänd kulturchock och om det 
finns intresse för ett återanpassningsprogram hos studenterna. 17 studenter fick efter sin 
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hemkomst från Kenya svara på en enkätundersökning rörande följande teman: förberedelse 
för omvänd kulturchock, symptom på omvänd kulturchock, vilka tillgängliga stödnätverk som 
fanns vid hemkomst och om de ansåg sig behöva ett återanpassningsprogram. Resultatet 
visade att 53% var någorlunda förberedda på att återvända till USA. Känslor av sorg och 
förlust uppstod när de tänkte tillbaka på sin utomlandsvistelse, då de upplevde att de studenter 
som inte varit utomlands inte längre förstod dem. Dock visade endast 35% intresse för hjälp 
att återanpassa sig till ursprungskulturen. 
 
Kulturchock kan påverka hur individen antar och navigerar bland olika roller. Detta menar 
Minkler och Biller (1979) kan frambringa stress genom så kallad rollchock. De menar att det 
finns flertalet befintliga definitioner av rollchock. Bland annat definitioner som beskriver hur 
det yttrar sig beteendemässigt och psykologiskt, eller att rollchock skulle vara något som sker 
genom plötsliga och dramatiska konfrontationer av okända roller. Minkler och Billers studie 
(1979) syftar till att precisera begreppet rollchock och avgränsa den breda, befintliga 
teoretiska begreppsramen, samt demonstrera dess användbarhet i olika sociala sammanhang. 
Dock presenteras ingen ny precisering av rollchock då Minkler och Biller (1979) menar på att 
det krävs mer forskning för att kunna definiera och precisera begreppet. För att kunna bidra 
till framtida forskning om rollchock har forskarna istället försökt belysa hur rollchock kan 
kontrasteras till andra liknande sociologiska och socialpsykologiska begrepp. Till exempel 
ställs rollchock mot identitetskris, rollfråntagande och rollförlust. Resultatet av att mer 
ingående ha beskrivit skillnader och likheter i dessa begrepp kontra rollchock, menar Minkler 
och Biller (1979) kommer att bidra till en ökad förståelse för effekterna av rollchock. Det 
presenteras alltså ingen ny definition av begreppet, istället belyses den stora skillnaden mellan 
rollchock, identitetskris, rollfråntagande och rollförlust. Den stora skillnaden är att många av 
de andra begreppen syftar till att ofrivilligt och ovälkommet förlora en roll, samt har en 
negativ klang. Enligt Minkler och Biller (1979) kan begreppen då endast vara relevanta för en 
viss typ av upplevd rollchock där roller försvinner och som inte kan ersättas av nya, mer 
åtråvärda sådana. Rollchock som begrepp behöver däremot inte orsakas av någonting dåligt. 
Det kan bero på frivilliga ändringar som medför till exempel ökad prestige eller ökad social 
status, men som på grund av den faktiska förändringen ändå påverkas av ökad spänning och 
stress. 

3.3 Kulturchock och normalisering 
I temat kulturchock och normalisering berörs forskning som undersöker vilka individuella 
egenskaper som underlättar normaliseringsprocessen när en individ möter en ny kultur. Den 
forskning som presenteras visar på hur individen försöker göra det obekanta bekant och 
normalt, för att på så sätt nå en normalisering av den nya kulturen. En normalisering hjälper 
individen att känna sig hemma i den nya kulturen då hen förstår hur hen förväntas bete sig i 
den. 
 
Goldstein och Kellers (2014) studie syftar till att collegestudenter får skapa lay theories, alltså 
lekmansteorier, som grundas i vardagslivet helt utan vetenskaplig koppling, kring 
kulturchocken som uppstår av att studera utomlands. I studien deltog 149 amerikanska 
studenter i en enkätundersökning, som syftar till att låta studenterna presentera vad de tror att 
en kulturchock beror på och hur de bäst kan hantera den. Svaren mättes på en skala mellan 1-
7 där 1 innebar att studenten inte höll med alls och 7 att studenten höll med fullständigt. 
Resultatet visar att de flesta studenterna främst betonade att det är yttre faktorer och skillnader 
som är den största orsaken till en kulturchock. De yttre faktorerna är språk, kommunikation 
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och de sociala kontexterna. En mindre skala studenter höll med om att det handlar om inre 
psykologiska faktorer som syftar till att individer är olika varandra. Resultatet visade också att 
studenterna ansåg att faktorer som minskar kulturchocken är att ha ett intresse för språket, en 
öppenhet för den nya kulturen och en kompetens om hur det är att vistas i olika kulturer. 
Dessa anses hjälpa i interaktionen med den nya kulturen. 
 
Ytterligare en studie som belyser fördelaktiga egenskaper för att kunna hantera den 
traditionella kulturchocken är Zimmerman och Neyer (2013) som har gjort en longitudinell 
studie med två huvudsakliga syften. Det första är att undersöka hur internationell rörlighet 
förändrar personlighetsfaktorer utifrån den psykologiska modellen Big Five. Det andra är att 
analysera förbindelsen mellan stora livshändelser och personlighetsutveckling genom att se 
till vilka mekanismer som kan förklara socialiseringsprocesser. Zimmerman och Neyer (2013) 
har under ett läsår följt 607 universitetstudenter, inklusive kontrollstudenter, genom en online-
studie med olika enkäter. Studenterna blev efter första enkäten indelade i två olika grupper, de 
som förväntades vara utomlands en kort period och de som förväntades vara borta längre. 
Resultaten presenterades i multivariabla modeller och visade på tre huvudsakliga fynd. Det 
första riktar sig till innan individen åker utomlands och visar att det, oavsett hur lång period, 
krävs en viss nivå av extraversion hos individen, men att mängden extraversion påverkar hur 
länge personen tänkt befinna sig utomlands. Om individen tänker vara utomlands en kort 
period krävs det även en viss nivå samvetesgrannhet, medan en längre period kräver 
extraversion tillsammans med en viss nivå öppenhet. För det andra ökar både korta och långa 
perioder utomlands nivåerna för öppenhet och sympatiskhet, samtidigt som det minskar nivån 
neuroticism. För det tredje visar studien att nya och stöttande internationella relationer stod 
för de effekter utomlandsvistelser har på individens personlighetsutveckling. Utvecklingen 
syns då nivåerna av de olika egenskaperna förändrats och främst att nivån sympatiskhet ökat, 
medan nivån neuroticism har minskat. Studien bidrar till att etablera sociala relationer som en 
viktig mekanism för länken mellan livshändelser och personlighetsutveckling. 
 
Ett sätt att normalisera en ny kultur är det Anderson (1971) menar sker automatiskt, alltså 
utan att individen ständigt måste tänka kring hur den nya kulturen blir bekant och normal. 
Anderson (1971) har tillsammans med 14 andra forskare utfört en etnografisk studie, med sig 
själva som undersökningsobjekt, under en sommar i Indien. Syfte med studien var att 
kartlägga den medvetna kulturchocken och undersöka de anpassningsstrategier individen 
använder sig av in i en ny kultur. Hon studerar känslan av fenomenet kulturchock och 
beskriver främst den anpassning individen gör för att passa in i en ny kultur, för att 
normalisera den. Resultatet visar på att kulturchock uppstår i ett nytt land i och med att 
individen i det nya landet inte vet hur hen ska bete sig, vilket beskrivs i enlighet med Foster 
och Kalervo Oberg (1962) som en mental störning. Anledningen till störningen ligger i själva 
tvånget att behöva anpassa sig och normalisera de miljöer och situationer som är präglade av 
en annan kultur än individens ursprungliga. Resultatet visar samtidigt på att en fullständig 
anpassning aldrig är möjlig på samma sätt som att individen aldrig helt kan komma ifrån sin 
ursprungskultur. Istället konstruerar individen en egen kombination av de båda kulturerna 
genom att plocka med sig det “gamla” som fortfarande kan passa i den nya kulturen och lär 
sedan in det resterande. Den främsta anpassningen sker enligt studiens resultat i sömnen där 
sömnkvaliteten och drömmarna förändras i takt med att individen trivs allt bättre i den nya 
kulturen. Anderson (1971) konstaterar även att kulturchock är något som återkommer den 
dagen den resande individen flyttar hem igen och ursprungskulturen gör sig påmind. 
 
Tidigare forskning i detta tema berör hur människan hanterar den medvetna kulturchocken för 
att normalisera den. Moufakkir (2013) ifrågasätter den medvetna kulturchocken i sin studie 
om infödda holländares uppfattning om den marockanska delen av befolkningen i Holland. 
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Syfte är att undersöka om begreppet medveten kulturchock verkligen finns kvar i dagens 
senmoderna samhälle. Han vill undersöka om det istället är mer relevant att kalla fenomenet 
för kulturell förvirring eller främst kulturell oro. 367 respondenter, 54 % kvinnor och 46 % 
män, fick fylla i enkäter med frågor indelade i fyra teman: Marocko som en turistdestination, 
uppfattningen om marockanska invandrare, synen på marockaner som lever i Marocko och 
uppfattningen om marockanska kvinnor. Dessa fyra teman genererades till 23 frågor som 
skulle besvaras på en skala mellan 1-5 där 1 innebar att hålla med fullständigt och 5 att inte 
hålla med alls. Resultatet visade att Holländarna var positiva till marockaner i Marocko och 
till landet i allmänhet men negativa till marockanerna som invandrat till Holland. 40,8% var 
negativt inställda till marockanska invandrare, 19,8% var positiva och 38,4% var neutrala. De 
som hade en positiv inställning ansågs mest sannolika att åka som turister till Marocko. 
Sannolikheten grundas i att deras första intryck av den marockanska kulturen, på grund av 
globaliseringen, möter dem redan i hemlandet. Det kulturella mötet sker genom interaktion 
med de marockanska invandrarna som introducerar dem för bland annat språket, maten och 
dofterna. Resultatet visar därför att i och med den introduktion holländarna får redan i 
hemlandet, kan inte en kulturchock uppstå när de besöker Marocko. Samtidigt kvarstår 
fortfarande faktumet att en individ kan lära sig en ny kultur först när hen besöker den, men att 
det snarare uppstår en kulturell förvirring och oro än en chock. 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 
I temat kulturchock och identitet har forskningen visat på mönster som att identiteter är 
dynamiska och påverkas av yttre omständigheter. Samtidigt visar temat på skillnader då viss 
forskning ser det som en negativ aspekt när olika identiteter krockar medan annan forskning 
anser att det går att kombinera flera olika identiteter, vilket uppfattas som positivt. Temat 
kulturchock och hälsa presenterat likheter i att det psykologiska välmåendet försämras när 
utbytesstudenter återvänder efter en utlandstermin. Å andra sidan finns skillnader i 
forskningens syn på kulturchocker då viss forskning ser kulturchocker som enbart negativa, 
medan andra påpekar att de inte enbart behöver vara negativa. Under temat kulturchock och 
normalisering framträder mönster kring den anpassning som krävs för att normalisera en ny 
kultur. Temat visar även på en signifikant skillnad kring det faktum att viss forskning betonar 
kulturchockers styrka medan annan forskning ifrågasätter om kulturchocker fortfarande 
existerar. 
 
Mycket av den forskning som finns kring fenomenet kulturchock och andra associerade 
begrepp behandlar processen att åka utomlands hos främst utbytesstudenter. Likaså kretsar 
ofta den begränsade forskningen om att återvända hem kring utbytesstudenter (Chamove & 
Soeteri, 2006). Både Anderson (1971) och Thomlin med flera (2014) nämner att 
kulturchocken håller i sig fram till dess att individen kommit hem och återanpassat sig till 
ursprungskulturen. Dock läggs begränsad fokus vid det sistnämnda som riktar sig mot 
effekterna av att komma hem. Därför kvarstår många frågor om hur individen beter sig och 
hanterar den, enligt oss, omedvetna kulturchocken som uppstår i hemlandet. Vår studie kan 
ses som en förlängning av forskningen kring kulturchocker då vi bidrar med ytterligare en 
slags kulturchock att undersöka. En kulturchock som omfattar det tidigare begränsat 
undersökta forskningsområdet kulturchock vid återkomst till ursprungskulturen.  
 
Vårt syfte och fokus i denna studie är vad vi har valt att kalla för den omedvetna 
kulturchocken, men som presentationen ovan visar är forskningen om detta fenomen ytterst 
begränsad. Forskningsstudierna fokuserar främst på vad det innebär att flytta till ett nytt land 
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och ta del av dess kultur, vilket fortfarande gör dem relevanta att ta upp i vår studie. Då vi 
undersöker den hittills ouppmärksammade omedvetna kulturchocken blir den tidigare 
forskningen relevant för att kunna jämföra och ställa kulturchockerna i kontrast mot varandra. 
På så sätt kan vi få en tydligare bild av den omedvetna kulturchocken. 

4 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

För att på vidare belysa den omedvetna kulturchocken tar vi stöd i en teoretisk och 
begreppslig referensram. Vår frågeställning syftar till att ta reda på vilka anpassningsstrategier 
individen använder sig av för att hantera den omedvetna kulturchocken. Därför utgår vi ifrån 
den symboliska interaktionismen och Erving Goffmans dramaturgiska modell då de fokuserar 
på individens identitetsskapande. Avsnittet inleds med en inblick i den symboliska 
interaktionismen där vi berör begreppen, social interaktion, symboler, motstånd, 
rollövertagande samt den generaliserade andre. Därefter ger vi en fördjupning kring Goffmans 
dramaturgiska modell och begreppen roll, inramning, personlig fasad, sociala roller, 
dubbelroll, ansiktsarbete, takt-visavi-takt, den främre och bakre regionen samt 
publikåtskillnad. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där vi kopplar samman de 
begrepp som vi kommer att använda för att studera den omedvetna kulturchocken. 

4.1 Symbolisk interaktionism 
Namnet symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer under senare delen av 1930-
talet, men förknippas oftast med George Herbert Mead som står för många av teorins 
grundantaganden (Lindblom, 2011; Ritzer, 2009). 
 
Begreppet social interaktion belyser betydelsen av samspelet mellan människor och att 
individen blir den hen är i samspel med andra (Charon, 2010). Social interaktion och dess 
fokus på samspel kan därför ses som ett centralt begrepp för individens identitetsskapande. 
Charon (2010) betonar att det är den sociala interaktionen som formar en individs identitet. I 
en social interaktion förmedlar individen sina identiteter till andra och låter de andra tolka 
vem de tror individen är, för att bemöta hen på rätt sätt. Likaså hjälper individen de andra att 
skapa sin identitet genom att i sin tur försöka bemöta den andre som individen tror hen är. Det 
är i interaktion med andra som identiteter skapas, omformas och går förlorade (Charon 2010).  
I dagens senmoderna och globaliserade samhälle sker social interaktion allt oftare, eftersom 
mobiltelefoner, Internet och resor till andra länder gör det lättare att få kontakt med flera olika 
människor (Charon, 2010). I och med de vidgade möjligheterna för social interaktion betonar 
Charon (2010) att de individer som reser utomlands och tar del av interaktion i många olika 
samhällen, kommer att vara annorlunda från de individer som aldrig lämnar hemlandet. 
 
Den symboliska interaktionismen ser på människan som tänkande varelse, som medvetet 
försöker förstå sin omvärld och de människor hen möter i den. Individens tankeförmåga 
skapas genom social interaktion med andra människor där individen måste ta hänsyn till den 
andre i interaktionen och hur hen förväntas anpassa sin aktivitet efter denna. Detta eftersom 
individen ständigt måste tänka kring, konstruera och vägleda sina handlingar och det räcker 
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därför inte att enbart utföra dem. Redan under barndomen börjar tankeförmågan utvecklas och 
ju äldre individen blir desto mer förfinas den. Det är i den sociala interaktionen individen lär 
sig om bland annat kulturer och rollförväntningar, alltså exempelvis vad som förväntas av 
hens roll i olika kontexter. Genom social interaktion lär sig individen meningen av olika 
objekt och dess definition, men samtidigt kan olika individer ha olika definitioner av objekt 
och hur dessa meningar ska användas. Bland annat ses en hund av många individer i 
västländerna som ett husdjur eller en livskamrat, medan i Indien förknippas en hund med 
någonting orent (Ritzer, 2009). 
 
För att bättre förstå individens identitetsskapande genom samspel i den sociala interaktionen, 
använder vi oss av begreppet symboler. I en interaktion använder sig människor av symboler 
för att kommunicera och det är även i interaktionen som individerna lär sig om symboler och 
dess mening. Symboler är sociala objekt som representerar eller står för andra sociala objekt 
och som bland annat kan vara ljud, gester, språk och handlingar. De symboler individen 
använder i en interaktion skickar en signal om hur hen är som person. De andra kan till 
exempel uppmärksamma en individs fina klädstil eller att hen beter sig på ett överlägset sätt 
och förknippa det med att individen tillhör överklassen. Symboler hjälper även människan att 
förstå och hantera den materiella världen genom att sätta ord på, ge mening till och 
kategorisera saker. Genom användningen av symboler kan individen även överskrida tid och 
rum, då hen genom tanken kan föreställa sig hur det förflutna har varit och hur framtiden 
kommer att bli. Symboler är även det som hjälper individen att se någonting ur den andres 
perspektiv och ta över den andres roll. Den symboliska interaktionismen menar att vi alltid 
utför handlingar med tankar kring hur dessa påverkar andra människor. I social interaktion 
används symboler för att skapa en ömsesidig påverkan mellan de deltagande individerna och 
om samtliga parterna förstår de symboler som försöker beskrivas blir interaktionen enkel. 
Men då olika grupper och kultur har sina egna symboler och tolkningar av dem kan problem 
uppstå i interaktionen då individerna som deltar inte förstår varandra. (Ritzer, 2009) 
 
För att en individ ska uppfatta sig själv som unik och självständig krävs det, enligt Mead, ett 
motstånd vilket är ytterligare ett begrepp vi använder oss av för att belysa individens 
identitetsskapande. Med motstånd menas när individen går emot befintliga normer och 
värderingar. När ett motstånd uppstår tydliggörs skillnader som lär individen att vara 
självreflexiv och genom det utveckla sin identitet. Ett symboliskt motstånd synliggörs när 
deltagarna i en social interaktion uppmärksammar de skillnader som uppstår när deltagarna i 
interaktionen inte förstår vad den andre menar. Interaktionen sker inte längre smidigt och 
deltagarna i interaktionen tvingas att medvetet tänka över sitt handlande. Det kräver att 
individen som möter motstånd uppmärksammar sin egen identitet och de vanor hen själv tagit 
med in i interaktionen. Vanligtvis ligger sociala och kulturella värderingar till grund för de 
symboliska skillnaderna som uppstår i social interaktion. Det kan till exempel ske ett 
motstånd när en individ från en svensk kultur vill ge dricks till någon i en annan kultur, men 
inte tillåts att göra det på grund av kulturella värderingar och social ordning. I en sådan 
situation uppmärksammas individen på sina egna vanor att ge dricks till någon som gjort 
något extra för hen och tvingas medvetet hantera sitt handlande. Likaså kan ett materiellt 
motstånd ske när individen ställs inför objekt som hen inte vet hur de ska använda, vilket 
också tvingar individen att bli medveten om sig själv och sina handlingar. (Thunman & 
Persson, 2011) 
 
Rollövertagande är något som enligt den symboliska interaktionismen sker genom social 
interaktion vilket också är ett begrepp vi kommer att använda oss av för att belysa individens 
identitetsskapande. Mead menar enligt Thunman och Persson (2011) att individen bara kan 
vara sig själv genom att vara någon annan. Identiteten skapas alltså när individen tar över den 
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andres roll och betraktar sig själv utifrån detta perspektiv. I en interaktion ses samtliga 
individer som subjekt som försöker se varandras perspektiv, identifiera sig med varandra och 
förstå varandras avsikt. Genom denna process lär sig individen bli en medlem i samhället. 
Samhället formar individen samtidigt som individerna, genom interaktion, formar och 
omformar samhället. Varje individ har många olika jag, eller roller att spela, som hen kan 
använda sig av i olika grupper och sammanhang beroende på vilket jag, eller vilken roll som 
bäst passar in. Olika kontexter och grupper är skapade på olika sätt och har sitt eget 
perspektiv att se och tolka ur. En individ kan genom sin förmåga att gå in i olika roller tillhöra 
och fungera i flera olika kontexter (Lindblom, 2011). 
 
Den generaliserande andre är likaså ett begrepp som syftar till hur människor socialiseras i 
möten med andra. Den generaliserade andre är individens helhetsbild av samhället och dess 
attityder. Genom den generaliserade andre lär sig individen om värderingar och normer, vilket 
är en del av att skapa och bygga en identitet. När individen inte förstår hur hen ska använda 
symboler härmar hen andras beteenden, till dess att hen själv byggt en förståelse av symbolen 
och på så sätt även en förståelse om sig själv. Som vuxen har individen skapat en starkare 
personlig självbild, men så länge individen interagerar med andra kommer det finnas en 
ständig påverkan från den generaliserade andre. (Charon, 2010) 

4.2 Erving Goffmans dramaturgiska modell 
Vår studie om den omedvetna kulturchocken tar stöd i Goffmans dramaturgiska modell för att 
belysa hur individen skapar och bevarar sin identitet i samspel med andra. 
Erving Goffman (1922-1982) var en erkänd kanadensisk sociolog som både under och efter 
sin livstid har gjort ett starkt bestående intryck på den symboliskt interaktionistiska 
socialpsykologin, främst genom den teori han kallar för den dramaturgiska modellen. 
Goffman menar på att människor istället för att möta varandra som de är och genom detta 
möta sig själv, ägnar sig åt det sociala spelet. I detta spel möts människans förmåga att blunda 
för sociala snedsteg, med viljan att sätta sig över och utmana de spelregler som finns i 
vardagen och det ytliga sociala livet. Det sociala spelet beskriver bilden av det samspel 
individen ingår i i det vardagliga livet. (Wide, 2011) 
 
Begreppen roller och inramning, vilka är två av de begrepp som bygger det sociala spelet, 
visar hur Goffmans teori kan beskriva identitetsskapande och hur identiteten spelas ut i 
sociala interaktioner. I det sociala spelet tar sig individen an olika roller som i olika 
inramningar spelas upp för en publik. Både roller och inramning har en stor påverkan på vilka 
möjligheter individen har att skapa och forma sin identitet då båda kan begränsa och öppna 
upp för olika identiteter. Begreppen är sammansvetsade på så sätt att där det finns en roll 
finns det samtidigt en inramning. Med roll menas det sociala beteende som en individ, av den 
sociala kontexten, förväntas spela ut. I och med att det finns en mängd olika sociala kontexter, 
finns det likaså en mängd olika roller som individen förväntas kunna spela. Den individ som 
spelar en roll kallas för aktör och de som observerar eller medagerar i ett framträdande, alltså 
en social interaktion, kallas för publik. Inramningar är platsbundna fysiska miljöer med 
diverse fysiska ting som kan ge ledtrådar om vad det är för slags framträdande som pågår. 
Ledtrådarna kan till exempel vara möbler eller annan dekor och rekvisita scenen erbjuder. Till 
exempel tar sig individen an rollen student när hen går in i ett klassrum. I denna inramning 
finns dekor i form av bänkar och en vit tavla, som ger ledtrådar till individen om vilket 
beteende och framträdande hen förväntas spela upp. När läraren kommer in i klassrummet blir 
studenterna en publik som observerar och bedömer framträdet. Efter att lektionen är slut 
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kliver individen ur klassrummet och sin roll som student och in i en annan inramning där hen 
tar sig an en annan lämplig roll. Dock kan individen inte ta sig an en lämplig roll om hen inte 
förstår inramningen. I och med dessa ständiga rollbyten är det rollerna som styr individens 
beteenden och identitet. Goffman betonar därför att det inte finns ett så kallat essentiellt 
kärnsjälv, ett inre som individen själv styr över. Då ett essentiellt kärnsjälv inte existerar är 
det viktigt för aktören att ha en stark tro på den roll som spelas ut så att även publiken ska 
uppleva den som trovärdig. (Goffman, 2006) 
 
Begreppet personlig fasad kan ses som en riktlinje, satt av den sociala omgivningen, för att 
visa individen hur hens identitet bör skapas för att passa in i samhället. Alla individer har en 
personlig fasad vilken kan beskrivas som de detaljer publiken internt förknippar med en aktör. 
Exempel på sådana detaljer är ålder, kön, kroppsspråk, talmönster och ansiktsuttryck, sådant 
som förväntas framträda i samtliga roller och inramningar individen befinner sig i. Förväntan 
grundas i att det redan finns antaganden från omgivningen kring hur den personliga fasaden 
ska se ut oberoende av vilken roll som spelas och detta måste individen rätta sig efter 
(Goffman, 2006). 
 
Individen förväntas också skapa sin identitet utefter sociala roller i det senmoderna samhället, 
vilket är ytterligare ett begrepp som är centralt för individens identitetsskapande då det 
belyser omgivningens påverkan. Sociala roller har stereotypiska kollektiva förväntningar för 
hur de ska spelas. Om en individ vill byta sin sociala roll tvingas hen välja mellan andra redan 
befintliga sådana och kan inte skapa en egen social roll, just eftersom att de är kollektivt 
representerade (Goffman, 2006). Det finns till exempel stereotypiska förväntningarna på hur 
en förälder bör vara, likaså hur en student, elitidrottare eller punkrockare bör vara. Om en 
punkrockare inte längre vill identifieras som en punkrockare och väljer att byta social roll till 
hårdrockare, kommer hen märka att det även där finns stereotypiska förväntningar kring hur 
hen bör agera ut sin roll. 
 
Ytterligare ett relevant begrepp är dubbelroll. Begreppet har en påverkan på individens 
identitetsskapande då det reglerar vilken identitet individen visar upp vid olika tillfällen och 
vilken identitet som bör hållas gömd. Goffman (2006) menar att det måste finnas en 
överensstämmelse mellan individens personliga fasad och framträdande, i relation till den 
inramning individen befinner sig i. Överensstämmelsen måste finnas på grund av att publiken 
har förväntningar på vad de kommer att få se. För att framträdandet ska stämma överens och 
verka lämpligt krävs det ibland att individen ägnar sig åt dubbelroller. Dubbelroller innebär 
att individen döljer vissa delar av sig själv för att situationen kräver det och för att publiken 
blint litar på att den agerande alltid är uppriktig i sin roll. Till exempel kan en individ i en 
kontext ta sig an rollen som laglydig polis, men i privatlivet är hen en skattesmitare. Dessa 
roller kan ses som oförenliga och individen måste därför kämpa för att inte avslöja sitt 
dubbelspel. Samtidigt kan en individ som en gång spelat en roll med uppriktighet, samt trott 
på rollen, vid ett senare tillfälle enkelt spela en påhittad version av samma roll. (Goffman, 
2006) 
 
Begreppet ansiktsarbete tydliggör hur individen kan upprätthålla en identitet i sociala 
situationer som kan upplevas problematiska. Därför kommer vi även att lägga fokus på detta 
begrepp för att visa hur identitetsskapandet formas, då ansiktsarbetet hjälper individen att 
skapa och upprätthålla en identitet som publiken uppskattar. Goffman stöder sociologen 
Émile Durkheims tanke om individen som helig varelse och utgår från detta i sina teorier. De 
roller individen tar sig an kan vara både medvetna och omedvetna, men hen vill i så stor 
utsträckning som möjligt framställa sig själv på ett fördelaktigt sätt. Därför utför individen 
ansiktsarbete, en form av självövervakning för att undvika att tappa ansiktet inför andra. 
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Individen vill i så stor utsträckning som möjligt undvika att framställa sitt heliga ansikte i 
dålig dager för att kunna hålla sig till den handlingslinje som påbörjats. Genom ansiktsarbete 
upprätthåller individen alltså en slags mask för publiken. Ett exempel på att ansiktsarbete är 
när individen trillar med sin cykel, men skrattar och låtsas som att det inte gjorde ont när det i 
verkliga fallet gjorde det. Individen vill inte visa smärta, undvika skam och låtsas därför som 
att allting gick bra för att framställa sig själv som oberörd av fallet. (Goffman, 1970; Wide, 
2011) 
 
Likt som ansiktsarbete visar begreppet takt-visavi-takt hur individen upprätthåller både sin 
egen och den andres identitet i problematiska situationer. På så sätt skapas fördelaktiga 
identiteter för samtliga parter. Genom så kallad takt-visavi-takt, eller att vara taktfull mot 
andra, skyddar individen inte bara det egna ansiktet utan även andras, något som är viktigt då 
även andras ansikten betraktas som heliga. Till exempel kan individen visa takt genom att 
välja att titta bort och låtsas som ingenting när ett par bråkar högljutt på en restaurang. På så 
sätt undviks skamkänslor hos samtliga parter i den sociala interaktionen. Att vara taktfull 
handlar alltså om att förbise sådant som ställer andra i ofördelaktig dager, eller att spela med i 
andras framträdanden för att upprätthålla det sociala spelet (Wide, 2011; Goffman, 1970). 
 
Den främre och den bakre regionen är ytterligare två begrepp som går hand i hand med 
varandra som vi kommer att använda oss av. Regionerna påverkar individens 
identitetsskapande då de hjälper individen att bevara flera olika identiteter och ger samtidigt 
indikationer på vilken identitet som är lämplig att agera ut i den inramning de befinner sig i. 
Individen lär sig att skapa en identitet som passar i respektive region för att följa de krav som 
ställs där. I den dramaturgiska modellen är alltså, som tidigare nämnt, alla individer aktörer 
som tar sig an olika roller beroende på vilken inramning, vilken scen, de befinner sig på. 
Dessa scener är vad Goffman kallar för den främre regionen och den bakre regionen och 
gränsen mellan dessa två beror på vilket framträdande som utspelar sig. Den främre regionen 
är där själva framträdandet äger rum och där aktören ska betraktas som att hen upprätthåller 
och förkroppsligar ett normativt beteende. Till exempel befinner sig servitören i den främre 
regionen när hen är ute i restaurangen där gästerna, som publik, har vissa förväntningar och 
krav på hens beteende. I den främre regionen accentueras vissa beteenden medan andra icke 
accepterade beteenden undantrycks, vanligen till den bakre regionen. Där får normbrytande 
beteenden, eller beteenden som är oförenliga med specifika roller, plats att spelas ut. Alltså 
befinner sig servitören i den bakre regionen när hen går bak till personalrummet där hen, 
tillsammans med sina kollegor, kan klaga på gästerna som inte längre är inom hör- och 
synhåll för det mindre accepterade beteendet. Den bakre regionen utgörs av ett utrymme som 
står i anknytning till den främre och i den gör aktören fortfarande ett framträdande. Dock 
finns det en förväntan från publiken i den bakre regionen att aktören ska uppvisa ett mer 
motsatt beteende i kontrast till det som ageras ut i den främre regionen. I den bakre regionen 
kan aktören plocka upp ny eller förändra sin befintliga rekvisita och sina fasaddetaljer, eller ta 
tillfället i akt att ta en paus från den roll hen spelar ut i den främre regionen. (Goffman, 2006; 
Wide, 2011) 
 
Begreppet publikåtskillnad hjälper individen att upprätthålla olika identiteter genom att stänga 
ute viss publik. På så sätt anpassas publik efter roll och identitetsskapandet baseras snarare på 
önskad roll, än på publikens förväntningar. Publikåtskillnad hjälper aktören ta kontroll över 
den främre och den bakre regionen då hen kan bestämma vilken publik som får bevittna 
vilken roll. Vid brist av kontroll av den främre regionen blir det svårt för aktören att veta 
vilken roll hen ska projicera och att utspela en lämplig roll. Att stänga ute en viss publik sker 
vanligtvis när en roll från det förflutna inte längre stämmer överens med den aktuella rollen. 
(Goffman, 2006) 
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4.3 Sammanfattning 
Avsnittet har gett en överblick av den symboliska interaktionismen där vi har belyst våra 
begrepp: Social interaktion, symboler, motstånd, rollövertagande samt den generaliserade 
andre. Därefter har vi gjort en fördjupning i Goffmans dramaturgiska modell och begreppen: 
Roller, inramning, personlig fasad, sociala roller, dubbelroll, ansiktsarbete, takt-visavi-takt, 
den främre och den bakre regionen samt publikåtskillnad. 
 
Våra frågeställningar syftar till att undersöka hur individen upplever och hanterar den 
omedvetna kulturchocken. Genom att ta stöd i den symboliska interaktionismen får vi en 
tydligare bild av hur identitetsskapandet påverkas av samspelet i en social interaktion. 
Kopplat till vår studie översätts detta till hur olika kulturella roller och symboler i det nya 
landet påverkar individens identitet och beteende i ursprungskulturen. Utifrån Goffmans 
dramaturgiska modell kan vi lättare studera hur olika kulturellt skapade identiteter spelas ut i 
olika roller och anpassas utefter inramningar. Detta är relevant för vår studie då inramningen 
förändras när individen flyttar mellan länder och ställs inför nya kulturer.  

5 METOD 

Då vi är intresserade av att få en djupare teoretisk förståelse av den omedvetna kulturchocken 
vill vi prova hur väl den symboliska interaktionismens begreppsapparat kan förklara 
fenomenet. Baserat på detta har vi valt att genomföra studien med en hermeneutisk 
forskningsmetod. Hermeneutiken betonar att det är den teoretiska förförståelsen som ger 
studien en riktning, i detta fall den symboliska interaktionismen. (Ödman, 2007) 
 
I följande avsnitt kommer vi till en början att ge en kort introduktion till denna 
forskningsmetod och dess grundantaganden. Därefter kommer vi att ge djupare förklaringar 
av begreppen förförståelse och dialog, vilka vi ser som två viktiga delar för att förstå 
hermeneutiken och studiens uppbyggnad. Efter följer beskrivningar för hur urval och 
datainsamling har genomförts. Avslutningsvis beskriver vi hur analysprocessen kommer att 
gå till följt av ett stycke om etiska aspekter. 

5.1 Hermeneutik 
Den hermeneutiska forskningsmetoden syftar till att tolka tecken, alltså att försöka ge en 
betydelse till någonting. Tecken kommer i många olika former och kan vara vad som helst, 
allt från materiella ting, till ord, gester och kroppsspråk. Det är när en individ upplever tecken 
svåra att tolka som en känsla av mystik uppstår och en vilja att förstå ett fenomen växer fram. 
Förståelse ligger till grund för hur individen gör tolkning av olika tecken då förståelsen är 
präglad av den värld hen lever i. Förståelse är alltså inte ett redskap som plockas fram när 
individen önskar, utan hänger samman med själva existensen i sig. Förståelse är en produkt av 
tolkningar eftersom tolkningar ständigt görs och därför kan dessa ses som individens värld. 
Världen är alltså inte bara den fysiska miljön utan en helhet i vilken människan lever i och 
förstår utifrån. Genom att tolka den egna förståelsen och andras erfarenheter av samma 
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fenomen smälter förståelsehorisonter samman. På så sätt smälts det subjektiva och objektiva 
samman och det går inte att särskilja människans existens med förståelsen. (Ödman, 2007)   
 
Första stegen i att nå en ny förståelse och lösa mysteriet ligger enligt Gadamer i dialog 
(Binding & Tapp, 2008). Genom att forskaren förhåller sig öppen till sin tidigare förståelse av 
fenomenet, sin så kallade förförståelse, kan hen möta andra individer eller skrivna texter som 
kan belysa nya aspekter av fenomenet. Dialog syftar till att uppnå en så kallad 
horisontsammansmältning där samtliga deltagare lämnar dialogen förändrade, men 
fortfarande utan fullständiga svar. Med horisontsammansmältning menas att individen har 
nått gränsen för vad hen vet om någonting och vill vidga sin förståelse för detta genom att 
smälta samman med andras förståelsehorisonter (Ödman, 2007). De data som forskaren fått 
med sig från dialogen analyserar hen sedan genom att använda sig av den hermeneutiska 
spiralen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 
 
Det finns inga exakta riktlinjer för hur analysprocessen måste gå till, men vi kommer att 
presentera tre olika tolkningar av data: En preliminär tolkning, en fördjupad tolkning och en 
huvudtolkning. Det är i analysprocessen som forskaren kan börja hitta mönster och 
återkommande inslag som sedan kan knytas till en mer generell förståelse av fenomenet. 
Dock är det viktigt att påpeka att den hermeneutiska forskningsmetoden inte strävar efter att 
nå en absolut sanning. Detta eftersom ett fenomen ständigt kan tolkas och omtolkas olika 
beroende på situationell kontext och individens historicitet, traditionella kontext och språkliga 
kunskaper. Där av namnet hermeneutisk spiral som målar upp den oändliga omtolkningen 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

5.2 Förförståelse 
Då vi studerar den omedvetna kulturchocken ur ett teoretiskt perspektiv samt har en 
förförståelse av fenomenet, använder vi hermeneutiken som öppnar upp för möjligheten att 
söka klarhet i det oklara kring fenomenet. I och med vår förförståelse ligger den omedvetna 
kulturchocken som utgångspunkt för studien och vi kommer använda den som ett verktyg 
genom hela undersökningen. Detta för att vi hoppas att slutligen nå ett resultat där den 
omedvetna kulturchocken fått en teoretisk definition som kan användas inom framtida 
sociologisk forskning. 
 
Alla individer har en egen förförståelse om världen som grundas i historicitet och språklig 
tradition, vilket kan ses som de kulturella, sociala och diskursiva inslagen i vardagen (Binding 
och Tapp, 2008). Tack vare förförståelsen behöver människan inte ständigt fundera över vad 
saker är eller hur de ska hanteras, detta sker istället automatiskt. Vi vet till exempel hur vi ska 
använda bestick när vi äter. Något som kanske inte var självklart förr i tiden men som, genom 
att någon annan gjort den tolkningen, gör det självklart för oss idag. På samma sätt äter 
människor i Kina med pinnar då deras förförståelse säger att det är på det sättet maten ska 
intas på. Det är förförståelsen som avgör hur vi ser på verkligheten och människor kan ha sin 
egen tolkning av verkligheten. Det en individ ser som en något kan en annan individ se som 
någonting annat, till exempel kan det någon ser som en anka i bild vara en bild av en kanin för 
någon annan (se bilaga 1). Båda tolkningarna kan ses som sanna och det är upp till individen 
själv att välja en aspekt att tolka något som något. I samband med att tolkningen görs och 
något ses som något, bekräftar även individen att det skulle ha kunnat tolkas som något annat. 
Varje gång en tolkning av något görs så görs det tillsammans med en förförståelse kring vad 
som tolkas. (Ödman, 2007) 
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I en hermeneutisk studie måste forskaren vara medveten om sin egen förförståelse och hur 
denna kan påverka studien. Samtidigt är det den teoretiska förförståelsen som gör studien 
möjlig då den väcker intresset hos forskaren att lära sig mer om ett fenomen och få svar på det 
oklara. Enligt hermeneutiken går det inte att helt och hållet ställa sig utanför sig själv och den 
egna förförståelsen. Det är därför viktigt att inta en odogmatisk ställning, alltså att gå in med 
en öppenhet och vara förutsättningslös i sitt forskningssätt. Detta förhållningssätt ökar 
studiens trovärdighet. En begränsning i den hermeneutiska forskningsmetoden skulle kunna 
vara om forskaren inte klarar av att inta denna odogmatiska ställning eller inte är öppen för att 
förförståelsen kan komma att förändras. (Ödman, 2007) 
 
Hermeneutiken pekar på att forskaren inte kan nå en ny förståelse om forskaren inte sedan 
tidigare har en förförståelse om något, men för att kunna nå ny förståelse måste forskaren vara 
beredd på att ifrågasätta sin förförståelse. Innan studiens start kommer vi att ha skrivit ner vår 
förförståelse för att tydliggöra vad vi tänker kring fenomenet. Däremot tar vi främst stöd i den 
teoretiska förförståelsen, i form av den symboliska interaktionismen. Detta då den teoretiska 
förförståelsen är mest relevant för studien men vi har också varit noga med att se till vad i vår 
personliga förförståelse som faktiskt är till hjälp för studien. Samtidigt ligger grunden för vårt 
intresse kring fenomenet den omedvetna kulturchocken i vår förförståelse och det mysterium 
vi önskar lösa för att nå en ny förståelse. (Ödman, 2007) 

5.3 Dialog 
För att ge mening åt den omedvetna kulturchocken, sett ur ett teoretiskt perspektiv, använder 
vi oss av dialog både under intervjuerna och analysprocessen. Hermeneutiken syftar till att 
förändra både forskarens och respondentens förståelse för det fenomen som undersöks. Hans-
Georg Gadamer (1900-2002), som var student till filosofen Heidegger, bidrog till att forma 
det hermeneutiska tänkandet, främst genom att lägga stor vikt vid att försöka förstå hur 
förståelse är möjligt. Enligt Gadamer formas förståelse utifrån historicitet, dialektiska och 
språkliga traditioner. Det är när dessa ifrågasätts i dialog med andra som en ny förståelse kan 
växa fram. Med dialog syftar Gadamer till ett sätt för individerna att vara med varandra i en 
verbal interaktion. Det syftar till att ingen av parterna i förväg ska veta hur de reagerar på den 
andres yttringar och det är orden i sig som leder vägen för vad som komma skall. I en dialog 
kommer subjekten fram till en gemensam förståelse, eller som tidigare nämnt, en 
horisontsammansmältning. Dock kräver dialogen ett öppet förhållningssätt till den egna 
förförståelsen och ett genuint intresse hos samtliga parter för att det ska vara möjligt att 
ordentligt undersöka fenomenet. I slutändan innebär det inte att båda parter nödvändigtvis 
måste vara överens om hur fenomenet ska förstås, utan enbart att de ser något ur samma 
perspektiv men har olika förhållningssätt till det. (Binding & Tapp, 2008) 

5.4 Urval 
Vi har använt oss av ett ändamålsenligt urval i form av ett intensitetsurval för att, ur ett 
teoretiskt perspektiv, studera den omedvetna kulturchocken. Med ett intensitetsurval menas 
att specifika respondenter väljs ut just för att de kan tillföra mycket till studien då de har 
erfarenheter av det fenomen som ska undersökas (Patton, 2002). Valet av intensitetsurval 
grundas i att det stämmer bäst överens med att få fram ett genuint intresse för något. I vårt fall 
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ett intresse hos respondenterna att genom dialog berätta om mötet med en annan kultur, men 
främst om att återigen möta ursprungskulturen. Vid ett intensitetsurval vill forskaren undvika 
extrema fall eller fall som är allt för innehållsfattiga då detta ger en förvrängd bild av 
fenomenet. Ett extremt fall, sett till vår studie, skulle bland annat kunna vara om individen 
tvingats att plötsligt lämna sin bosättning utomlands ofrivilligt. Exempel på detta är om 
respondenten hamnar i ekonomisk knipa eller att hens visum upphör utan förvarning. Å andra 
sidan skulle ett innehållsfattigt fall, sett till vår studie, kunna vara en individ som enbart 
umgåtts med andra svenskar i det andra landet och då inte lika intensivt integrerats med 
landets kultur. 

 
För att säkerställa ett så intensivt urval som möjligt satte vi upp fyra urvalskriterier. Det första 
innefattar att individen ska ha befunnit sig utomlands i cirka ett år. Kriteriet baseras på 
definitionen av utlandssvenskar som, enligt Samhälle Opinion och Medieinstitutet (SOM) och 
Skatteverkets folkbokföringsuppgifter, är de svenska medborgare som är folkbokförda 
utomlands och har som avsikt att stanna minst ett år (Vernersdotter och Solevid, 2014). Vi har 
dock valt att bortse från att respondenterna ska ha varit folkbokförda utomlands, då vi inte 
funnit det relevant för vår studie. Det andra kriteriet är att samtliga respondenter ska ha 
befunnit sig på samma plats under deras tid utomlands, i den mån att de ska ha haft en fast 
utgångspunkt. Att respondenterna befunnit sig på samma plats kan tänkas förhindra ett, som 
tidigare nämnt, informationsfattigt urval. Det tredje kriteriet är att respondenterna ska ha 
umgåtts med lokalbefolkningen och inte enbart andra svenskar, återigen för att undvika ett 
informationsfattigt urval. Det fjärde och sista kriteriet är att respondenterna ska ha varit 
medvetna om att de förr eller senare skulle återvända till Sverige. Medvetenhet om att 
återvända hem kan tänkas undvika extrema fall där det kan ligga en negativ prägel på deras 
syn på att återvända hem. Kriterierna skickades sedan ut tillsammans med en inbjudan till att 
delta i en intervju i ett antal grupper på det sociala forumet Facebook, skapade för personer 
bosatta utomlands som till exempel Svenskar i Paris eller Svenskar i Singapore med flera. Då 
dessa grupper hade över tusentals medlemmar utgick vi från att ett antal av dessa förmodligen 
återvänt till Sverige. Efter ett högt visat intresse valdes tio respondenter ut som vi hade 
möjlighet att träffa ansikte mot ansikte. 
 
De tio respondenterna har befunnit sig utomlands i allt från barndomsåren upp till 40-års 
ålder. Många av dem har bott utomlands vid flera tillfällen och vi har på så sätt fått en 
spridning på tolv olika länder. I och med spridningen ökar studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet, då vi täcker in flera olika åldrar, samt många olika länder och deras påverkan 
på den omedvetna kulturchocken (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Flera respondenter 
har behövt återvända hem på grund av att de har haft en begränsad budget utomlands, eller att 
deras arbetsvisum har utgått. Vi har ändå valt att låta dem delta i vår studie, trots att det var 
två faktorer vi ansåg kunde leda till extrema fall. Eftersom respondenterna har varit medvetna 
om, samt förberedda på dessa begränsningar var det ingenting som inträffade utan förvarning. 
Därför ansåg vi att de inte ökade risken för extrema fall. Vi har en känsla av att detta höga 
intresse beror på att vår studie behandlar ett ämne som många gärna delar med sig av egna 
erfarenheter kring. Baserat på detta anser vi att vi har fått ett lyckat intensitetsurval. Samtidigt 
kan det tänkas finnas en begränsning i urvalet då åtta av respondenterna är kvinnor och endast 
två är män, men å andra sidan kan det tänkas att genus inte har så stor påverkan på studiens 
resultat.  
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5.4.1 Presentation av urval 

Nedan följer en kort presentation om varje respondent, med figurerade namn, för att belysa 
den spridning som finns inom urvalsgruppen. Detta avsnitt ser vi som ett hjälpverktyg för att 
lättare följa med vid läsning av resultatavsnittet.  
 
Lucas 
Lucas föddes i England och flyttade med sin familj till Sverige under sina barndomsår. När 
han var tonåring flyttade familjen till New Jersey, USA, där han gick i skolan. I USA 
stannade Lucas sedan i ca 2,5 år innan han återvände till den mellanstora stad i Sverige som 
han tidigare bott i. Idag är han i 20-25 års ålder och har flyttat till en annan mellanstor stad i 
Sverige för att studera på universitetet. Vi vet inte hur Lucas ställer sig till att bosätta sig 
utomlands i framtiden. 
 
Lisa 
Lisa är i 20-25 års ålder och flyttade efter gymnasiet till Westport, USA, i ett år för att jobba 
som au pair. Idag är hon tillbaka i sin hemstad i Sverige och studerar vid en högskola. Lisa 
hoppas kunna åka iväg på en utbytestermin i USA, ett land hon gärna kan tänka sig bosätta sig 
i igen när hon har tagit sin examen. 
 
Jacob 
Jacob som är i 30-35 års ålder har bott utomlands vid tre olika tillfällen. Första gången på 
Irland där han spenderade cirka ett år och arbetade på ett större internationellt företag. När 
han återvände till Sverige började han studera på universitetet och åkte därigenom på en 
utbytes termin till Sydkorea i cirka åtta månader. När Jacob var färdig med sina studier i 
Sverige började han arbeta för ett internationellt företag varigenom han fick möjligheten att 
stationeras i Singapore. Där arbetade han i två år innan han fick ett jobberbjudande som tog 
Jacob tillbaka till Sverige. Jacob är positivt inställd till att bosätta sig utomlands fler ganger 
och tror att det kommer hända igen. 
 
Gabriella 
Gabriella är i 20-25 års ålder och flyttade efter gymnasiet till London, England. Där har hon 
jobbat i cirka två år inom diverse serviceyrken. Efter att ha flyttat hem till Sverige har hon 
fortsatt arbeta inom samma yrkesområde och hoppas kunna återvända till London inom en 
snar framtid. Gabriella känner sig starkt positiv till att bo i London, men är inte sugen på att 
bosätta sig i något annat land.  
 
Rebecca 
Rebecca är i 20-25 års ålder och har bott utomlands vid två olika tillfällen. När hon gick i 
gymnasiet åkte hon på en utbytestermin till London, England, och stannade där i ett halvår. 
Efter gymnasiet flyttade hon till Paris, Frankrike, i ungefär ett år där hon både studerade 
franska och arbetade i en mindre butik. När Rebecka återvände till Sverige flyttade hon från 
sin hemort till en stad i södra Sverige för att studera. Där trivs hon väldigt bra och vi vet inte 
hur hon ställer sig till att bo utomlands fler gånger. 
 
Karin 
Karin är i 25-30 års ålder och bor i en större stad i Sverige. Hennes första längre 
utomlandsvistelse var i New York, USA, där hon bodde i cirka ett år och arbetade. Efter det 
flyttade hon till Paris, Frankrike och spenderade ett år med att studera och lära sig franska. 
Idag är Karin tillbaka i Sverige men kommer troligen att flytta tillbaka först till Paris för att 
tillslut landa i New York. 
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Christine 
Christine som är i 45-50 års ålder var i tidiga 40 års ålder när hon genom jobbet flyttade till 
Shanghai, Kina, för att jobba ett år som chef vid ett större företag. Hon flyttade tillsammans 
med hela sin familj och bodde under vistelsen i ett västerländskt område men jobbade 
mestadels med asiater där nästintill ingen talade engelska. Efter hemkomst bytte Christine 
jobb och än idag längtar hon efter att återigen flytta utomlands. 
 
Isabella 
Isabella är i 25-30 års ålder och kommer från en mellanstor stad i Sverige. Hennes första 
utomlandsvistelse var precis efter gymnasiet då hon spenderade cirka ett år i Spanien. Efter en 
tid hemma flyttade hon till London, England, i ett halvår följt av några månader hemma innan 
flytten gick till en mindre ö i Grekland, också ett halvår. Efter Grekland flyttade Isabella till 
Norge i nio månader innan hon slutligen återvände till Sverige. I samtliga länder har Isabella 
arbetat eller studerat och tagit del av olika typer av vardagsliv. Isabella tror att den dagen hon 
blir pensionär så kommer hon bosätta sig på den lilla ön i Grekland och hade inte haft något 
emot att bo i Aten innan dess. 
 
Klara 
Klara kommer från en mellanstor svensk stad och är i 20-25 års ålder. Hon spenderade sex år i 
USA som barn och gjorde efter gymnasiet en resa runt jorden under cirka 13 månader, varav 
7 månader spenderades genom att arbeta i USA. Hon har viss släkt, vänner och partner i USA 
och hoppas därför flytta dit efter studierna vid den högskola som hon just nu läser vid.  
 
Anna 
Anna är i 20-25 års ålder och bor i en mellanstor svensk stad. Hon flyttade utomlands första 
gången efter gymnasiet och då till Estland där hon volontärarbetade i ett år. Efter det började 
hon läsa vid en högskola i Sverige och spenderade ett år i Budapest som utbytesstudent. För 
tillfället känner hon sig nöjd med livet i Sverige och trivs med sitt jobb som är interkulturellt 
och ger henne möjlighet att få ta del av många olika kulturer. 

5.5 Datainsamling 
För att studera den omedvetna kulturchocken ur ett teoretiskt perspektiv har data samlats in 
genom dialogiska intervjuer med öppna frågor. Det innebär att vi utgått från tematiserade 
intresseområden utan strukturerade frågor. Vi anser, i enlighet med Gadamer, att dialogiska 
intervjuer är det bästa sättet att uppnå en ny förståelse på. En hermeneutisk dialog för en 
tvåvägs subjekt-subjekt kommunikation där samtliga parter får utrymme att uttrycka sina 
tankar och funderingar för att alla ska lämna intervjun förändrade. En metodologisk 
begränsning sett till dialogiska intervjuer kan tänkas vara om det genuina intresset som är 
nödvändigt uteblir och konversationen övergår till att bli allt mer likt ett förhör. (Binding & 
Tapp, 2008) 
 
Som forskare är vi inte ute efter att ta över respondenternas värld utan vill enbart försöka få 
förståelsehorisonter att mötas och smälta samman. I dialogerna har vi utgått från det öppna 
frågandets princip där vi vid varje intervjutillfälle har arbetat med att ställa följdfrågor på det 
respondenten har delat med sig av. På så sätt kan vi i förväg inte förväntat oss ett specifikt 
svar på en specifik fråga (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Ödman, 2007). Genom att se 
till deras svar presenterade vi nya infallsvinklar för respondernterna som gav dem möjlighet 
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att hitta ytterligare djup och perspektiv i sina svar. De nya infallsvinklarna skapades genom de 
tankar vi som forskare skapade kring fenomenet under intervjuernas gång. Ödman (2007) 
betonar att forskarens självreflexiva förståelse under intervjun kan presenteras likt en 
förklaring för respondenten, för att båda parterna ska ha möjlighet att nå en ännu djupare 
förståelse. Förklaringen används alltså inte för att nå en generell slutsats, något som inte är 
möjligt enligt hermeneutiken, utan endast tillfälligt för att försöka få fram ytterligare 
förståelse. 
 
Då vi bland annat är ute efter en upplevelse av fenomenet omedveten kulturchock anser vi att 
intervjuer är det mest passande tillvägagångssättet för att samla in data. Efter genomförandet 
av intervjuerna transkriberades de för att på så sätt frigöra respondenterna från sina ord. Kvar 
lämnas tecken för oss att tolka och dialogen har förflyttats till texten som vi nu konverserar 
med och ställer frågor till. Som forskare sätter vi oss genom det i en odogmatisk position, men 
är samtidigt medvetna om att vi aldrig helt och hållet kan ställa oss utan för oss själva och den 
egna förförståelsen. (Binding & Tapp 2008; Ödman, 2007) 
 
För att undersöka den omedvetna kulturchocken som teoretiskt fenomen har vi vid 
genomförandet av de dialogiska intervjuerna på förhand valt att fokusera på två olika 
temaområden: Tiden utomlands och tiden efter att ha flyttat hem. Då vi har valt att inte 
använda oss av en fast strukturerad intervjuguide har dessa två teman utgjort intervjuernas 
öppna struktur. Denna öppna struktur har möjliggjort att frågorna som ställdes kunde falla 
naturligt utifrån respondentens berättelse. Under intervjuerna försökte vi som nämnt ovan 
även belysa olika synvinklar av fenomenet genom förklaringar, för att försöka nå ytterligare 
djup i dialogerna. 

5.5.1 Tiden utomlands 

Då vi har haft ett urvalskriterium som säger att respondenterna ska ha befunnit sig utomlands 
under minst ett år och socialiserat sig med lokalbefolkningen, faller det sig naturligt att ställa 
frågor om tiden utomlands. Fastän studiens fokus ligger på den omedvetna kulturchocken 
ville vi även samla in data om den medvetna kulturchocken, för att kunna ställa de båda 
kulturchockerna emot varandra. Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick berätta vad 
det var som fick dem att åka utomlands, vad de gjorde under sin tid utomlands och hur gamla 
de var vid av- och hemresa, följt av passande följdfrågor. 

5.5.2  Tiden efter att ha flyttat hem 

Studiens syfte är att undersöka vilka anpassningsstrategier individen använder i den 
omedvetna kulturchocken. Den text som skickades ut till respondenterna innan betonade att 
intervjun främst skulle kretsa runt att återvända hem efter att ha bott utomlands i en ny kultur. 
För att kunna undersöka vårt syfte la vi därför mest fokus under intervjuerna på att samtala 
om tiden efter att respondenterna flyttat hem. Frågor ställdes kring bland annat hur de upplevt 
att komma hem och vad de gör idag tillsammans med de följdfrågor som naturligt följde av 
respondenternas svar.  
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5.5.3 Nya infallsvinklar 
För att bättre uppmärksamma den omedvetna kulturchocken i de dialogiska intervjuerna 
använde vi oss av ett antal exempel som vi föreställt oss kunna finnas i en omedveten 
kulturchock (bilaga 2). På så sätt hoppades vi få respondenterna att tänka kring fenomenet på 
flera olika och nya sätt. Vi var noga med att inte ställa ledande frågor eller lägga svar i mun 
på respondenterna kring dessa exempel utan frågade enbart hur respondenterna själva 
uppfattade det vi sagt. Genom dessa exempel fick vi fram ytterligare ett djup, då samtliga 
respondenter la energi och tankekraft på att svara och många la till att de skulle gå hem och 
fortsätta fundera kring det vi sagt då de fann det intressant. 

5.6 Analys 
En hermeneutisk analys är en öppen process utan allt för tydliga steg, men trots det finns det 
vissa riktlinjer som forskaren kan följa. För att göra vår analys kommer vi att använda den 
hermeneutiska spiralen vilken innebär en ständig pendling mellan delar och helhet. Genom att 
använda en spiral är vi medvetna om att det inte finns en given början eller ett fast slut då data 
alltid kan tolkas och omtolkas (Ödman, 2007). I en hermeneutisk analys övergår den verbala 
dialogen till en dialog med den text som framkommer genom att intervjuerna transkriberas. 
Till en början läser vi igenom all transkriberad text för att få en överblickande syn över den 
data vi har att arbeta med, dock sker här ingen tolkning. För att kunna göra en hermeneutisk 
analys krävs det en önskan hos forskaren att finna annanhet och att vara öppna för texten. Vi 
kommer även att ta hänsyn till vår förförståelse av den omedvetna kulturchocken, både hur 
den kan berika och begränsa vår studie (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008; Ödman, 
2007). Samtidigt kommer vi i analysprocessen att testa den teoretiska begreppsramen och hur 
väl den kan förklara fenomenet den omedvetna kulturchocken.  
 
Efter att det transkriberade materialet lästs igenom ett antal gånger och vi fått en tydlig 
överblick över insamlad data har tolkningsprocessen stegvis fortsatt. Analysprocessen 
kommer i resultatavsnittet att presenteras genom att vi redovisar våra tre olika tolkningar: den 
preliminära tolkningen, en fördjupad tolkning och huvudtolkningen. Den omedvetna 
kulturchocken pendlar mellan del och helhet i varje tolkning då vi kommer att bryta ner och 
bygga upp fenomenet för att prova och omprova det. För att få en tydligare definition av den 
omedvetna kulturchocken tar vi viss hjälp av den medvetna kulturchocken genom att ställa 
dem mot varandra. I den preliminära tolkningen kommer det till en början ske en inledande 
tolkning där data delas in i tematiseringar. Därefter övergår vi till att läsa mellan raderna i de 
delar som plockats ut för att få fram vad som inte sägs med ord, men som ändå kan tolkas 
fram genom att se till det faktiskt sagda. Genom denna process kommer den preliminära 
tolkningen presenteras och delarna har på så sätt sammansvetsats till en helhet. Vi kommer att 
göra analysprocessen likt en upp och nervänd triangel, där den smalaste spetsen hamnar längst 
ner som en botten och den bredaste delen hamnar på toppen (bilaga 3).  Längst ner i spetsen 
finns den preliminära tolkningen som ges minst plats och fokus. Därefter vidgar vi tolkningen 
något, vilket kan jämföras med mitten av triangeln och bryter ner delarna igen för att få fram 
en ny helhet och fördjupad tolkning. Här ser vi återigen till tematiseringarna och läser mellan 
raderna genom att tolka det redan tolkade. Vi undersöker även om någonting fallit bort som 
borde vara med i den fördjupade tolkningen, eller om det är något vi nu finner irrelevant. 
Slutligen presenteras huvudtolkningen, den tolkning där mest energi och fokus läggs. Sett till 
den upp och nervända triangeln befinner vi oss nu längst upp på den breda toppen och 
kanterna täcker hela triangeln likt ett paraply. De tidigare helheterna bryts återigen ner till 
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delar och vi börjar leta efter delar som binder tolkningarna samman. Vi kommer även att se 
till vad som skiljer de olika tolkningarna åt och vilka mönster som träder fram. 
Huvudtolkningens sökande efter mönster kan också jämföras med ett paraply som täcker in 
alla tidigare tolkningar och förklarar datas mening på ett allomfattande sätt. Den upp och 
nervända triangeln kan också användas för att förklara hur tolkningarna når en högre 
abstraktionsnivå genom totalisering och precisering. Totaliseringen och preciseringen ger 
även en klarhet till delar och helheter. Varje ny tolkning ska omfatta tidigare tolkningars 
totalisering, vilket med triangels hjälp kan beskrivas som att den slutgiltiga tolkningen som 
återfinns på toppen, omsluter hela triangeln och har på så sätt ersatt de tidigare tolkningarna. 
(Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2008; Ödman, 2007) 
 
I diskussionsdelen används analysprocessen för att knyta samman resultat med tidigare 
forskning och den teoretiska och begreppsliga referensramen. Återigen kopplas delar samman 
till helheter för att en ny förståelse för fenomenet ska framträda. En trovärdig tolkning är den 
där huvudtolkningen binder samma de tidigare tolkningar som går att koppla samman med en 
teoretisk och begreppslig referensram. (Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2008) 

5.7 Etiska aspekter 
Då vår studie syftar till att undersöka respondenternas personliga upplevelse av en omedveten 
kulturchock anser vi det viktigt att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet redovisar. Dessa är följande: Informationskravet och nyttjandekravet vilka 
innebär att vi tydligt informerat vad studien handlar om och vad insamlad data kommer 
användas till. Vid intervjuerna informerade vi även om samtyckeskravet genom att berätta för 
respondenterna att de när som helst kunde välja att inte svara på en fråga och att avbryta 
studien om så önskades. Slutligen uppfylldes den fjärde principen, konfidentialitetskravet, 
genom att ha informerat respondenterna om att de till största möjliga mån kommer att vara 
anonyma. Respondenterna är medvetna om att vi inte kommer att ange namn eller vilken stad 
de bor i idag, men att vi har valt att skriva ut vilket land de har befunnit sig i under sin 
utlandsvistelse. Vi har även valt att presentera respondenterna med figurerade namn för att 
öka konfidentitaliteten. (Vetenskapsrådet, 2002)  
 
Vår studie skulle kunna ses som en studie av en något okänsligare karaktär, men trots det är 
det viktigt att vi tar hänsyn till och är medvetna om de känslor som dialogen kan väcka hos 
respondenterna (Nygren, 2012). Vi kan inte utgå ifrån att alla haft en problemfri hemkomst 
och måste därför vara förberedda på de känslor som kan uppkomma och försöka ge stöd till 
dessa.  

6 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet som vi har tolkat fram ur data som samlats 
in genom dialogiska intervjuer. Till en början kommer vi att ge en preliminär tolkning av 
resultatet för att sedan fördjupa tolkningen och slutligen landa i huvudtolkningen där störst 
fokus kommer att ligga. I den preliminära tolkningen introducerar vi de två teman som vi efter 
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en inledande tematisering funnit relevanta: “den medvetna kulturchocken” och “den 
omedvetna kulturchocken”. Den fördjupade tolkningen har efter tolkning av data lett fram till 
de fördjupade tematiseringarna: “den omedvetna kulturchocken och känslan av att återvända 
hem”, “den omedvetna kulturchocken och sociala relationer” samt “den omedvetna 
kulturchocken och kulturella skillnader”. I vår huvudtolkning presenteras den omedvetna 
kulturchocken som, vad vi kallar, “en acceptansprocess” tillsammans med de mönster vi 
tolkat fram och de två tidigare tolkningar som framställts. Den omedvetna kulturchocken som 
en acceptansprocess kommer att presenteras tillsammans med fem olika 
anpassningsstrategier: “rollbytesstrategin”, “kombinationsstrategin”, “motståndsstrategin”, 
“främlingsstrategin” och “förnyelsestrategin”. 

6.1 Preliminär tolkning 
I första steget för att nå en preliminär tolkning har vi, efter att ha läst igenom insamlad data 
och för att få en överblick, funnit två temaområden. Dessa har vi plockat fram genom att se 
till delarna, alltså intervjuerna och försökt binda samman dessa till en helhet. I denna process 
framkommer tematiseringarna: den medvetna kulturchocken och den omedvetna 
kulturchocken. 
 
I bägge teman presenterar vi fem olika aspekter som framkommit från respondenternas 
berättelser vilka pekar på en medveten kontra omedveten kulturchock. Aspekterna presenteras 
för att tydligt synliggöra kontrasten mellan kulturchockerna. För att stärka dessa aspekter 
plockas ett par citat ut som ger en första överblick av bägge fenomen. 

6.1.1 Den medvetna kulturchocken 

Samtliga respondenter har uttryckt att de på ett eller annat sätt är medvetna om att den kultur 
de kommer möta i landet de reser till kommer att vara annorlunda från vad de är vana vid. 
Respondenterna kan ge många exempel på de kulturella skillnader som de har upplevt under 
sin utlandsvistelse, vilket leder till att vi ser detta som en första aspekt av den medvetna 
kulturchocken. De kulturella skillnaderna framkommer tydligt då vi ställer frågor kring vad 
som är utmärkande i den nya kulturen och respondenterna svarar enkelt utan eftertanke. 
Tydliga och konkreta svar är den andra aspekt som pekar på en medveten kulturchock. Det 
räckte med en kort fråga för att Lucas målande kunde berätta om en händelse som visar båda 
aspekterna: 

I Sverige hade jag aldrig haft något problem om jag hade cyklat hemifrån två 
kilometer för att bada i sjön en sommarkväll. Första veckan i USA var min lillebror 
och lekte med en kompis han hade fått i sin klass, liksom... 50-100 meter ner för 
gatan. När han cyklade hem på kvällen vid åtta-tiden hade en polisbil plockat upp 
honom på vägen och så kommer de och knackar på och säger att den här pojken får 
inte vara ute och cykla själv. Så det är jätteannorlunda, de är lite mer styrande (Lucas) 

Att inte få cykla själv efter halv åtta på kvällen var något som Lucas inte ens tänkt på i den 
svenska kulturen, men som plötsligt blev väldigt tydligt i den amerikanska. Till en början 
fann han detta annorlunda men något som han med tiden anpassade sig till. Lucas menar 
samtidigt på att både han och brodern fortsatte att cykla, men enbart korta sträckor som till 
skolan och liknande. Samtliga respondenter kunde enkelt peka på aspekter i den nya 
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kulturen som de uppmärksammat och varit medvetna om att de behövde anpassa sig till. 
Viljan att anpassa sig till en ny kultur är den tredje aspekten som pekar på en medveten 
kulturchock. Christine som under ett år bodde i Shanghai ger ett tydligt exempel på detta: 

Bordsskick... vi äter ju med kniv och gaffel, de äter med pinnar. Man tror ju att man 
äter med pinnar punkt slut, men det finns massa regler runt det. Man får inte stoppa 
pinnarna i riset, man får inte ha pinnarna i munnen, alla äter från samma tallrikar, 
spottar på golvet och rapar. Om vi äter till exempel skaldjur i Sverige, då tar vi ju dem 
med händerna. Men man använder inte händerna där, utan man stoppar in räkan i 
munnen och så spottar man ut skalet. (Christine) 

Christine har fått lära sig nya kulturella normer kring hur en middag går till i Shanghai. Hon 
ger denna beskrivning utan någon form av värdering vilket kan indikera att bordsskicket var 
en nödvändig anpassning. Samtliga respondenter har visat på en medgörlig inställning till de 
anpassningar som kulturen krävt av dem, vilket tyder på en medveten kulturchock. 
Ytterligare två aspekter på medveten kulturchock som respondenternas svar lett till är att det 
finns en självklar anledning till varför de flyttade utomlands och även en uppmuntran från 
deras omgivning att göra så. Gabriella berättar: 

Mina föräldrar sa också det ”men du måste ju”. För pappa drar alltid någon story om 
att ”när jag var i din ålder fick jag erbjudandet om att åka till L.A. men sket i det och 
jag kommer ångra det resten av livet” och jag bara ”aa okej då, jag åker till London 
då…” Men det är klart att jag var taggad, de var ju inte så att jag bara, ”Jaja, mamma, 
jag åker väl då”. Jag var ju astaggad och så hade jag sett mina kompisar, de var bara så 
coola och typ festade och hade coola jobb och jag bara ”wow”. (Gabriella) 

I och med den uppmuntran Gabriella får av hennes omgivning och det faktum att hen verkar 
uppleva det som något eftersträvansvärt, uppstår denna självklarhet att bosätta sig utomlands.  
 
Temat har belyst följande fem aspekter som ger styrka åt den medvetna kulturchocken: Att ge 
många exempel på kulturella skillnader, att enkelt kunna ge svar på frågor, önskan att anpassa 
sig till den nya kulturen, självklarheten att flytta utomlands och uppmuntran från omgivning 
att flytta utomlands. De fem aspekter vi presenterat under detta tema ger styrka åt den 
medvetna kulturchocken. I temat nedan kommer vi att visa på fem kontrasterande aspekter 
som talar för den omedvetna kulturchocken. 

6.1.2 Den omedvetna kulturchocken 

När fokus i de dialogiska intervjuerna lades på hur det var för respondenten att komma hem 
till ursprungskulturen, uppmärksammade vi att frågorna var svåra att besvara. Flera av 
respondenterna behövde fundera på sina svar och vi behövde därför stanna vid ämnet längre 
för att ge dem tid att sätta ord på sina diffusa känslor, vilket ramar in vår första aspekt av den 
omedvetna kulturchocken. Första gången vi ställde frågan om hur det var att komma hem 
svarade Lisa kort att det var tråkigt. Efter att vi hade berört ämnet ett tag kunde hon mer 
utförligt beskriva vad hon menade: 

Det är ju ingen som säger hur du kommer att må när du kommer hem. Alla säger “du 
måste åka, det kommer bli så roligt, du kommer växa, du kommer göra det här och det 
här och det här”. Men när du kommer tillbaka blir det ju som en… käftsmäll skulle jag 
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säga. Det är som... det är helt annorlunda och ingenting... det sättet som du såg på allt 
här hemma har ju förändrats. (Lisa) 

Lisas svar indikerar på det faktum att samtidigt som det finns en självklarhet att saker 
kommer att förändras när en individ flyttar utomlands, finns det ingen självklarhet i hur det är 
att återvända hem. Lisa har fått mycket socialt stöd kring sitt beslut att åka utomlands men 
tvingas stå på egna ben efter att ha flyttat hem igen. Det finns normativa bilder av hur det är 
att flytta utomlands men ingen tydlig bild av hur det är att återvända hem. Bristen på detta är 
vår andra aspekt som pekar på den omedvetna kulturchocken. Som en konsekvens blir likaså 
detta en diffus beskrivning av upplevelsen att komma hem. Citatet belyser även den tredje 
aspekten av en omedveten kulturchock som är att individen inte är förberedd på eller 
medveten om de kulturella skillnader hen kommer stöta på efter att ha återvänt till 
ursprungskulturen. Genom att Lisa uttrycker att det sätt som hon såg på saker och ting hemma 
har förändrats styrks denna aspekt. Likaså när vi ställde frågor som rörde upplevelsen av att 
komma hem var det ingen respondent som kunde ge tydliga svar på varför de har återvänt till 
Sverige utöver den ekonomiska faktorn. Samtidigt antydde de på flertalet negativa 
upplevelser av Sverige. Där av leder det till att den fjärde aspeketen av den omedvetna 
kulturchocken är en otydlighet och ovetenskap kring varför de ständigt återvänder till Sverige. 
Den femte aspekten av omedveten kulturchock är det faktum att respondenterna visar på en 
ovilja att helt återanpassa sig till ursprungskulturen, Klara berättar: 

Jag ser ingen anledning i att inte hälsa, varför kan man inte hälsa? Det är så farligt att 
hälsa i Sverige, ingen gillar att göra det. Jag tycker det är så konstigt. När jag går in i 
hissen i mitt hus och ser folk som jag ser nästan varje dag och de bara ler lite såhär 
smått och jag bara, “MEN HEJ, HEJ HUR MÅR DU? ÄR DET BRA?” Alltså du kan 
väl säga hej till mig? Vi bor i samma hus! (Klara) 

Klara, likt alla andra respondenter, har reagerat på att svenskar ogärna hälsar på varandra om 
de inte är bekanta, men att det är ofta förekommande utomlands. Därför har samtliga 
respondenter valt att hålla fast vid detta beteende vilket resulterar i en ovilja att återanpassa 
sig till det typiskt svenska. 
 
I detta tema har fem aspekter som belyser den omedvetna kulturchocken presenterats: 
Svårigheter att besvara frågor, det finns ingen tydlig bild av hur det är att återvända hem, 
ingen förberedelse på och en omedvetenhet om kulturella skillnader i ursprungskulturen, 
otydlighet och ovetenskap om varför de återvänder hem, samt en ovilja att helt återanpassa sig 
till ursprungskulturen.  

6.2 Fördjupad tolkning 
I den fördjupade tolkningen kommer främsta fokus att ligga på den omedvetna kulturchocken 
och den medvetna kulturchocken faller till största del bort. De teman som framkommer i den 
fördjupade tolkningen är: Den omedvetna kulturchocken och känslan av att återvända hem, 
den omedvetna kulturchocken och sociala relationer samt den omedvetna kulturchocken och 
kulturella skillnader. Vi kommer här att påbörja användandet av vår teoretiska begreppsram, 
den symboliska interaktionismen, ihop med resultatet. 
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I denna tolkning befinner vi oss i den upp och nervända triangelns mitt. Här kommer den 
omedvetna kulturchockens fem aspekter som framkom i den preliminära tolkningen, att 
fördjupas och de har, i analysprocessen, omformats till de tre nya temana. Alla aspekter går 
att återfinna i samtliga teman och undersöks djupare samt på flera sätt, för att tydligare 
definiera den omedvetna kulturchocken. Svårighet att besvara frågor och diffusa 
beskrivningar om upplevelsen att återkomma hem återfinns mellan raderna i alla teman då 
tiden efter hemkomst fick bearbetas djupare vid samtliga intervjutillfällen. Tolkningen 
kommer alltså att fördjupas i jämförelse med den tidigare preliminära tolkningen, men med en 
medvetenhet om att ytterligare fördjupning kommer att ske i huvudtolkningen. 

6.2.1 Den omedvetna kulturchocken och känslan av att återvända hem 

Respondenterna presenterade korta och fåordiga svar när vi ställde frågor om upplevelsen av 
att återvända hem. Känslan av att återvända hem verkar reflektera den känsla respondenterna 
hade för landet de bodde i, vid det tillfälle då de lämnade landet. Exempelvis berättar Lisa att 
hon var ledsen och inte ville åka, Christine upplevde att det var skönt och Isabella, som har 
bott utomlands flera gånger, har upplevt olika känslor varje gång. Efter att ha fört en dialog 
kring ämnet en stund landar samtliga respondenter i samma typer av svar som kan 
sammanfattas som att det har varit en jobbig process att återvända hem. Svårigheten att 
återvända hem kan tänkas bero på att den omedvetna kulturchocken slagit till. 
 
Efter utlandsvistelsen verkar det krävas förändring eller förnyelse för att minska den 
omedvetna kulturchocken. Samtliga respondenter har förändrat den inramning de hade innan 
de bosatte sig utomlands genom att byta ut den fysiska miljön och börja på ett nytt jobb, en ny 
skola, eller att flytta till en annan stad. Christine berättar: 

Både jag och min partner bytte jobb efter det när vi hade varit hemma ett tag. Vi var 
lite rastlösa och sådär [...] Först kom jag tillbaks till ungefär samma jobb, innan jag 
valde att sluta då. Där stod ju tiden still på nått sätt, det var mest den känslan. Här har 
inte hänt någonting. (Christine) 

Christine antyder att det var för händelselöst att gå tillbaka till samma inramning som tidigare, 
något som både hon och hennes partner upplevde, vilket ledde till att de båda bytte 
arbetsplats. Det verkar finnas en outtalad förväntan från omgivningen att respondenterna 
enkelt ska kunna falla tillbaka in i tidigare roller och återanpassa sig till livet i Sverige. Trots 
att respondenterna varit iväg en längre tid får de inte förklarat för sig vad som förväntas av 
dem och det skapar en känsla av att tiden stått still och att de inte längre passar in i tidigare 
inramningar. Omgivningen gör heller inget försök att förstå och ta vara på det respondenterna 
varit med om och lärt sig under sin tid utomlands. Det verkar uppstå en krock mellan 
respondenternas nya roller och de gamla inramningarna vilket kan vara en orsak till att de 
väljer att byta arbetsplats eller skola. Många av respondenterna har även berättat att de flyttat 
utomlands flera gånger, vilket också förstärker behovet av förnyelse som i sin tur pekar på 
effekterna av den omedvetna kulturchocken. Jacob berättar utan tvekan: 

Man ska passa sig för att åka iväg en gång, det finns inget som heter en gång! (Jacob) 

Citatet kan tänkas vara en varning, men en positiv sådan då Jacob under hela intervjun gav 
positiva utlåtanden om sina utlandsvistelser. Samtidigt har han en mer negativ inställning till 
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Sverige och när vi ställer frågan varför han, som bott utomlands i tre omgångar, ständigt 
återvänder till Sverige svara han: 

Hm… jag måste ju komma på någonting, blir lite landsförrädare annars. Nä men det är 
en bra fråga... Äh men en bra sak, unikt för just Sverige, allemansrätt. (Jacob) 

Jacob ger ett svar där det kan tänkas att han försöker rädda sitt ansikte genom att se till den 
svenska inramningen och det faktum att han som svensk ska tycka om den. Detta är 
återkommande hos samtliga respondenter som ger ett liknande svar på frågan. Vissa flyttar 
hem för att det är lättare att studera i Sverige, andra nämner den svenska samhällsstrukturen 
och jämställdhet som anledningar. Vad gäller den egna rollen går det att se det motsatta och 
näst intill ingen respondent är i behov av att rädda ansiktet kring sin svenska kulturella roll. 
Gabriella ger ett tydligt exempel på detta: 

Om någon tycker jag är en idiot, ja men fine, tyck det då. Jag tycker inte att jag 
är det och jag vet att det finns minst två personer till som inte tycker att jag är 
det. Innan var det ju liksom ”åh gud, jag har hört att killen i det här gänget vi 
hängde med en gång tycker att jag är lite konstig, gud måste jag ändra på mig, 
vad kan jag ändra på” typ. (Gabriella) 

Svaret Gabriella ger beskriver hur hon innan utlandsvistelsen var mån om vad andra tyckte 
om henne, något som inte är lika relevant idag. Många av respondenterna verkar ha accepterat 
det faktum att den roll de nu helst identifierar sig med inte är typiskt svensk, men att de 
fortfarande kan plocka fram en svensk kulturell roll i vissa situationer för att rädda 
inramningen. På så sätt kan det tänkas att respondenterna kombinerar kulturella 
identitetsroller. De kan tänkas som en möjlighet att kunna både kombinera och skifta mellan 
de kulturella identiteterna när de känner att inramningen kräver det. Återigen handlar det inte 
om att rädda ansiktet på rollen, just eftersom de alltid har en annan roll att falla tillbaka på. 
Utan det handlar om att rädda ansiktet på den inramning de befinner sig i.  

6.2.2 Den omedvetna kulturchocken och sociala relationer 

Samtliga respondenter berättar om de starka relationer de byggt upp utomlands. Många av 
dem jämför relationerna de fått utomlands med de familjära relationerna som de har i 
ursprungskulturen. Styrkan i relationerna verkar bero på att de har sammansvetsas över det 
faktum att de är främlingar för det nya landets kultur och dess invånare. Gabriella berättar: 

Det var en ny butik som vi skulle vi öppna och då anställde man ju många fler 
människor och då blev det helt amazing! Det kom åtta ashärliga människor och så 
hängde alla vi [...] mitt konstiga kompisgäng från över hela världen typ. (Gabriella) 

Gruppen främlingar har skapat sin egen inramning där de tillsammans har byggt sociala roller 
som anpassats till den nya kulturen. Det är dessa nya sociala roller som sedan blir 
problematiska i ursprungskulturen och den omedvetna kulturchocken. I vissa av de tidigare 
relationerna i ursprungskulturen antyder respondenterna att de lättare kan spela ut sina nya 
roller. Medan i andra uppstår det motsatta då vissa relationer hemma verkar förvänta sig att 
respondenterna ska spela samma roll som innan sin utlandsvistelse. Likaså verkar 
respondenterna förvänta sig att det ska vara enkelt att komma hem till sina gamla vänner men 
inser snabbt att de nya rollerna inte passar in i de gamla inramningarna. När vi ställt frågor om 
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de relationer som respondenterna har kvar i ursprungskulturen, belyser många att de främst 
består av barndomsvänner och familjerelationer. Under deras tid utomlands och första tiden 
efter hemkomst var det många relationer som föll bort och vissa av respondenterna pratar om 
att de behövt solla bland vänner. I de relationer som kvarstått antyder respondenterna att de 
ibland behöver hålla tillbaka sina nya roller och lämna dem i den bakre regionen för att inte 
framstå som en främling. Rebecca beskriver detta: 

Jag känner väl att jag var tvungen att gå tillbaka lite till den jag var innan för att de 
skulle fatta att jag fortfarande var jag. Man fick väl känna av hur det var de såg på en 
liksom och så fick man väl försöka gå tillbaka till den personen. Men aldrig helt 
tillbaka, det skulle ju vara någon blandning. (Rebecca) 

Citatet belyser det faktum att Rebecca ibland känner tvång att presentera en roll utåt som hon 
egentligen inte längre identifierar sig med, samtidigt som hon är medveten om att hon aldrig 
kommer kunna spela den gamla rollen på exakt samma sätt som förut. Rebecca uttrycker även 
att hennes roller blandas i och med att hon inte helt kan gå tillbaka till den gamla rollen och 
istället spelar ut en kombination av kulturella identiteter. Att respondenterna aldrig helt och 
hållet kan återgå till de gamla rollerna är något de verkar ha accepterat och då kan det tänkas 
att det rollövertagande som var eftertraktat utomlands inte längre är intressant. Detta då 
respondenterna inte lockas av de gamla svenska sociala rollerna som de lämnade bakom sig 
när de flyttade utomlands. Som nämnt i den preliminära tolkningen är en aspekt av den 
omedvetna kulturchocken oviljan att återanpassa sig till ursprungskulturen. Även i association 
till relationer uppmärksammas denna ovilja genom respondenternas svar på frågor som riktar 
sig mot hur de upplever sin anpassning till relationer hemma. Klara menar att hon blivit mer 
självständig av sin tid utomlands och att hon gillar den hon blivit och ställer därför mer krav 
på sina relationer hemma. Hon berättar: 

Det var nog väldigt viktigt för mig att jag fick lära mig att vara mig själv. Det spelar 
ingen roll och tycker de inte om det, då är det deras problem. Det kan ju inte vara mitt 
problem för jag kan ju inte gå runt och känna att jag ska anpassa mig efter folk. 
(Klara) 

De roller som Klara lärde in utomlands skedde genom en anpassning till den nya kulturen och 
efter hemkomst vill hon hålla fast vid dessa då hon anser att hon vuxit som person. Anna 
förstärker detta genom att belysa hur hon upplever Sveriges sociala roller: 

Jag vill inte verka överlägsen men jag tycker ofta att människor jag träffar [i Sverige] 
är tråkiga och jag tror att det har att göra med att man liksom har träffat en sådan 
bredd av människor. Allt ifrån den kristna, till andra väldigt häftiga människor. I 
Budapest så umgicks jag också mycket med skolans gay-community och det är väldigt 
många udda individer och många är bara så härliga och gör vad de vill. Det var en stor 
skillnad när jag kom tillbaka hit (Anna) 

Uppfattningen om svenskar som tråkiga verkar som en generell åsikt bland respondenterna 
och de vill inte återanpassa sig till rollerna de hade tidigare. För att få spela ut sina nya roller 
söker sig många av respondenterna till nya inramningar med nya människor. 
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6.2.3 Den omedvetna kulturchocken och kulturella skillnader 
Som nämnt i den preliminära tolkningen är kulturella skillnader lätta att uppmärksamma i den 
medvetna kulturchock som sker utomlands och respondenterna anpassar sig enkelt efter dessa 
för att lära sig nya sociala roller. När vi ställde frågor kring varför respondenterna valde att 
flytta utomlands gav de exempel som att det var för att komma bort från förväntningar, kunna 
vara vilka de själva önskar, för att få en kick och för att lära sig något nytt. Genom att 
medvetet anpassa sig efter en ny kultur kan det tänkas att kulturens normer, värderingar, 
beteenden och symboler starkare internaliseras hos respondenterna. Konsekvenserna av detta 
blir att den svenska kulturen blir den främmande då respondenterna aldrig har behövt lära sig 
den medvetet. När respondenterna kommer hem och håller fast i det nya de lärt in, ger det 
upphov till den omedvetna kulturchocken. Orsaken kan tänkas vara att de inte förväntade sig 
att se den svenska kulturen som annorlunda. När de har återvänt hem uppmärksammas de 
kulturella markörer som är utmärkande för Sverige, men de vill inte återanpassa sig till dem 
just för att de medveten har socialiserats in i något annat. Lucas berättar om en kulturskillnad 
han har fortsatt bära med sig i ursprungskulturen: 

Det är väldigt formellt [i USA] och du ska ha respekt för dina föräldrar och för andra 
vuxna. På engelska säger man “you don’t talk back”, om en vuxen säger någonting till 
dig ska du inte komma med en “sassy” kommentar tillbaka. Vilket jag tycker är 
ganska vanligt i Sverige, att ungdomar säger lite vad de vill. Det tror jag att det kom 
tillbaka lite som en chock när jag flyttade tillbaka att man fick den där, “oj, sa du 
precis sådär till läraren” det var nog den stora chocken [...] från tidig ålder kommer 
man undan med att säga lite vad man vill [i Sverige]. (Lucas) 

I USA anpassade sig Lucas till att han skulle visa respekt för både äldre och andra människor. 
Bristen på denna respekt i Sverige resulterade i en chock för Lucas efter att ha återvänt hem. 
Men då han ansåg det vara en positiv aspekt i sin nya roll höll han fast vid artigheten även 
efter hemkomst och vägrade återanpassa sig till den svenska kulturen. Alla respondenter kan 
ge exempel på flera positiva aspekter i sina nya roller som de har valt att plocka med sig hem 
till Sverige. Genom att förkroppsliga dessa kulturella skillnader i ursprungskulturen gör de 
motstånd mot det typiskt svenska genom att inte återanpassa sig. Karin målar upp bilden av en 
kväll i USA kontra en kväll i Sverige: 

I New York kunde våra vänner såhär klockan tio på en torsdagskväll “äh, men ska vi 
ut och ta en bärs?” och man bara “jaaa, gud vad kul!” Men här... det finns liksom inte 
på kartan. Som svensk är det såhär ”nej du vet, jag ska nog gå hem... det är så mysigt 
hemma” och jag känner att sån är nog inte jag. Jag tycker att det är väldigt kul att 
komma ut och gå på spelningar och träffas och vara väldigt social. (Karin) 

Citatet belyser en öppenhet och spontanitet som samtliga respondenter nämner att de förhåller 
sig väldigt positiva till när de berättar om kulturella skillnader. Många upplever att denna 
öppenhet genererar ett mer välkomnande beteende mot främlingar, något de saknar i 
ursprungskulturen i Sverige. Lisa ger exempel på detta: 

Det är mycket mer öppet och hjälpsamt [i USA]. Jag vet att om man i Sverige frågar 
efter vägbeskrivningar svarar folk “äh jag vet inte” sen går de. Men där [i USA] var 
det ju verkligen “ah ja, så ska du göra det här och sen ska du stanna där på vägen, det 
är jätteroligt!”. Jag tycker just det här med hur de bemöter andra är mycket trevligare 
och gladare. (Lisa) 
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Citatet belyser kulturella skillnader som Lisa har uppmärksammat. Samtliga respondenter har 
valt att hålla kvar vid positiva aspekter från deras utlandsvistelse, vilket ger en positiv styrka 
till den omedvetna kulturchocken. För även om det kan verka problematiskt att 
ursprungskulturen inte upplevdes på ett sätt respondenterna först hade förväntat sig, har de 
faktiskt uppnått målet att bli den person de vill vara. 
 
I den fördjupade tolkningen av temat den omedvetna kulturchocken och känslan av att 
återvända hem har det framkommit att samtliga respondenter behöver förnya sin omgivning. 
Förnyelsen grundas i att de upplever att deras nya kompetenser inte tas till vara på i de gamla 
inramningarna. Det har även framkommit att respondenterna verkar vara bra på att skifta 
mellan eller kombinera kulturella roller, samt att de verkar vara till freds med att deras nya 
roller inte är typiskt svenska. I temat den omedvetna kulturchocken och sociala relationer har 
det framkommit att det verkar lättare att bygga nya relationer när respondenten kan gå in i en 
roll som främling. Samtidigt har respondenterna upplevt det svårt att komma tillbaka till 
ursprungskulturen och sina gamla roller då de inte längre främst identifierar sig med dem. I 
det sista temat den omedvetna kulturchocken och kulturella skillnader har det framkommit att 
repsondenterna inte önskar återanpassa sig till den svenska ursprungkulturen. Istället för att 
återanpassa sig gör de motstånd mot den svenska kulturen genom att till exempel hålla kvar 
de beteenden som de upplevt positiva i kulturen utomlands, men som inte nödvändigtvis 
uppskattas i ursprungskulturen. 

6.3 Huvudtolkning 
Huvudtolkningen har framställts genom att vi har tolkat fram mönster ur data och de tidigare 
tolkningar som framställts. Denna tolkning återfinns högst upp i den upp och nervända 
triangeln, alltså på den breda toppen som omsluter hela triangeln likt ett paraply. I vår 
huvudtolkning presenteras den omedvetna kulturchocken som en acceptansprocess, med 
målet att respondenterna ska känna sig till freds med att vara tillbaka i Sverige. Samtidigt 
finns det en medvetenhet om att deras nya roller och identiteter inte längre passar in i den 
svenska kulturen på samma sätt som tidigare, något de inte heller verkar önska att de ska göra. 
Den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess byggs upp av fem underliggande 
anpassningsstrategier, vilka respondenterna använder efter att ha återvänt hem till 
ursprungskulturen: rollbytesstrategin, kombinationsstrategin, motståndsstrategin, 
främlingsstrategin samt förnyelsestrategin.  
 
I huvudtolkningen används, definieras och tillämpas hela den teoretiska och begreppslig 
referensramen för att väva samman den symboliska interaktionismen med den omedvetna 
kulturchocken.  

6.3.1 Den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess 
Den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess kan utifrån Goffmans (2006) 
dramaturgiska modell förklaras som att respondenten ska känna sig till freds med de nya 
sociala rollerna och den personliga fasad som respondenten lärt in utomlands. De sociala 
rollerna är kollektiv representerade och förväntningarna på dem skiljer sig åt i olika kulturer. 
Likaså finns det olika förväntningar på den personliga fasaden, alltså de detaljer som intimt 
förknippas med en aktör och som framställs i alla inramning, i olika kulturer. De nya sociala 
rollerna och den nya personliga fasaden ska vara möjlig att agera ut trots att den svenska 
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inramningen egentligen inte passar rollerna. Med inramning menar Goffman (2006) den 
fysiska miljö som ger ledtrådar om vilket framträdande som pågår. I acceptansprocessen ska 
det alltså vara möjligt för individen att känna sig till freds med att använda sina nya roller och 
fasader i de gamla svenska inramningarna. 
 
Den omedvetna kulturchocken kan tänkas vara jobbig och svår att hantera just eftersom den är 
omedveten. På så sätt blir även strategiernas syfte att fullfölja en acceptansprocess 
omedveten. Genom de olika berättelser som respondenterna delat med sig av blir det tydligt 
att vissa har kommit längre i acceptansprocessen än andra. Våra respondenter är möjliga att 
dela in i tre olika grupper sett till hur långt i processen de kommit. Endast en respondent 
placeras in i en grupp där hon inte vill acceptera att hon påverkats av utlandsvistelsen så pass 
mycket att en omedveten kulturchock uppstått. Respondenten håller fast vid att hon är samma 
person som innan och nämner även att hon inte alltid berättar för folk att hon varit bosatt 
utomlands. En annan grupp, i vilken de flesta respondenterna kan placeras in, är den där de 
pendlar mellan att befinna sig i en medveten och omedveten kulturchock då de gång på gång 
flyttar utomlands. Den sista gruppen består av de respondenter som hittat sätt att acceptera att 
deras nya roller och fasader inte alltid stämmer överens med den svenska inramningen, men 
som ändå trivs med livet i Sverige. Lisa, som varit bosatt utomlands en gång, beskriver när 
hon insåg att hon accepterat att vara hemma igen: 

Det var ju verkligen såhär att nu ska jag vara hemma, det är det här jag vill och det var 
väl lite där som polletten föll ner. Man behövde någonting som visade att, “nej men 
det är bra att vara hemma”. För innan så var de bara “ska jag gå här dag in och dag ut 
och göra det här. Det kommer ju aldrig gå”. (Lisa) 

Lisa beskriver hur polletten trillade ner den dag hon insåg att hon var till freds med att 
återigen vara hemma, detta trots att hon inte längre spelar samma roller som tidigare. Ändå 
önskar Lisa att återigen bosätta sig i USA och kan därför tänkas på nytt behöva gå igenom 
den omedvetna kulturchocken vid ett senare tillfälle. Jacob som har varit bosatt utomlands vid 
tre olika tillfällen och precis kommit hem från den senaste utlandsvistelsen, beskriver känslan 
av acceptans genom att berätta om framtiden: 

Det kommer nog svänga igen, men det har inte svängt än. Det kommer ta några 
månader kanske, för jag behöver en fast punkt dit man kan komma hem och stänga 
dörren och vara själv. Nästa vecka ska jag flytta in i en lägenhet och det kommer nog 
vara starten. Sen att komma in på jobbet och lära sig namnet på alla kollegor… Då 
kommer det bli mer vardag igen. Sen kommer väl den här svängningen att Sverige blir 
hemma igen. Det kanske kommer till våren... Förhoppningsvis. (Jacob) 

Citatet belyser det faktum att Jacob är medveten om att han tillslut kommer att acceptera att 
återigen vara hemma i de svenska inramningarna, men att det kommer krävas arbete för att nå 
dit. Något som pekar på att han varit med om den omedvetna kulturchocken vid flera tillfällen 
tidigare. Anna är en av dem som accepterat att vara tillbaka i Sveriges inramningar och hon 
berättar: 

Just nu känns det ganska bra att vara där jag är, faktiskt. Men det är klart att jag 
längtar efter det livet ibland, det här tröstlösa. Nu är det ju att man är uppbokad, alltså 
man jobbar, det blir det här vardagslivet. Alltså jag längtar tillbaka till vissa delar, men 
till vissa delar längtar jag inte alls tillbaka. (Anna) 
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Anna kan uppskatta den tid hon spenderat utomlands och sakna delar av det. Samtidigt har 
hon funnit en acceptans i att vara i den svenska inramningen och kan uppskatta den ändå. För 
att nå den sista gruppen kan det tänkas att respondenterna måste kunna hantera alla de fem 
anpassningsstrategier som vi identifierat i den omedvetna kulturchocken. 

6.3.2 Rollbytesstrategin 

Rollbytesstrategin syftar till att respondenterna pendlar mellan deras gamla och nya kulturella 
roller samt trycker undan den ena rollen för att anpassa sig till den inramning de befinner sig 
i. Goffman (2006) menar att individen ständigt pendlar mellan olika roller för att de fysiska 
inramningarna kräver olika roller. Likaså menar den symboliska interaktionismen att 
individen väljer roller utefter de hen interagerar med (Charon, 2010). Rollbytesstrategin 
verkar vara enkel att använda då samtliga respondenter ger flera exempel på rollbyten. Dock 
verkar det inte vara den strategi som de egentligen vill använda sig av då den tvingar dem att 
gå tillbaka till sociala roller de en gång lämnade bakom sig. Isabella beskriver hur rollbytet 
gestaltar sig: 

Jag tror man automatiskt går in i roller eller att man är på ett visst sätt med vissa 
personer. Att med vissa kompisar har man vissa samtalsämnen som man alltid haft, 
men sen kanske man kommer in på nått annat. Men jag vet inte, jag tror det kommer 
automatiskt. (Isabella) 

Isabella styrker rollbytesstrategin genom att antyda att hon går in i olika roller och bedöms 
utifrån olika personliga fasader i olika relationer. Samtidigt menar de flesta respondenterna att 
de inte längre kan identifiera sig i sin gamla kulturella roll, något som får oss att tänka att det 
sker ett falskt rollövertagande, som den symboliska interaktionismen menar är när individen 
tar den andres roll (Thunman & Persson, 2011). Likaså kan det också tänkas ske vad Goffman 
(2006) kallar för dubbelspel, som innebär att individen spelar oförenliga dubbelroller och 
tvingas gömma den ena rollen för att inte bli avslöjad. För så länge de andra inte förstår vad 
respondenterna gör kan de komma undan med det. Goffmans (2006) begrepp 
publikåtskillnad, som innebär att välja en viss publik utifrån den roll individen önskar spela, 
kan vara ett sätt att inte behöva pendla mellan de olika kulturella rollerna när respondenten 
själv inte önskar göra så. Gabriella berättar om när det är som lättast att använda 
publikåtskillnad och rollbytarstrategin: 

Jag har ju velat prata med folk, både nu när jag är här [i Sverige] med de i London och 
när jag var i London med de här men det är så svårt. Även om det är min bästa bästa 
bästa vän så har vi inte jättemycket att prata om. Det kan vara nu när jag pratar med 
min partner i London, att det inte är jättemycket att prata om. Då blir det såhär, ska jag 
tvinga fram ett skype-samtal som antagligen inte kommer ge mig, eller den andra 
personen så mycket [...] skulle bli typ ännu konstigare att se dem [vännerna i London] 
här hemma, för de är en udda grupp. Vi är inte speciellt snygga haha. Nej men jag vet 
inte, jag blir såhär... det finns inte så mycket att göra här heller. (Gabriella) 

Gabriella beskriver det svåra i att roller krockar med varandra och hur publikåtskillnad och 
rollbytesstrategin är ett bra verktyg för att undvika detta. Rollbytesstrategin kan upplevas som 
ett sätt att fly från de svårigheter som medföljer den omedvetna kulturchocken, men den 
behöver inte alltid syfta till något negativt. Att pendla mellan roller kan vara ett sätt att 
framhäva den kulturella roll respondenterna helst vill spela, även om inramningen kan verka 
begränsande. Jacob berättar: 
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Jag skulle nog inte göra samma saker här, typ “signa” upp mig på olika kurser och 
sätta mig i en bar och snacka med någon när jag är ute på affärsresor någonstans [i 
Singapore]. Det kommer jag ju knappast göra här. Det kan ju vara just för att det är 
Sverige och i Sverige gör man inte så. Man håller sig på sin kant och håller käften. Nej 
men det är lättare så fort man åker utomlands. Att bara komma bort från sitt 
sammanhang. Men även om det är så tror jag att man har med sig det nya ändå. I mitt 
fall handlar det nog inte om att hålla tillbaka, det handlar snarare om att plocka fram 
det och tänka lite mer att ”Ska vi inte göra nått annat? Vi, alltså... jag och jag. Jag och 
överjag. Det här börjar bli tråkigt och monotont… du kan ju!” (Jacob) 

Citatet visar att rollbytesstrategin inte endast behöver handla om att plocka fram den gamla 
rollen, utan även om att framhäva den nya, något som Jacob berättar att han kämpar med. Han 
menar också att det inte handlar om att kunna stänga av och sätta på en roll utan att han 
snarare alltid bär med sig lite av båda. Det kan tänkas att den roll han agerar efter utomlands 
är den han i hemlandet håller i den bakre regionen och det han vill åt är ett skifte. Att kunna 
spela ut den nya rollen i den främre regionen och lägga den gamla, likt en kuliss, bakom 
scenen. 

6.3.3 Kombinationsstrategin 

Kombinationsstrategin innebär att ständigt framhäva båda sina kulturella roller men att ibland 
lägga extra vikt vid en av dem. Kombinationsstrategin kan tänkas underlätta det som 
Goffman, enligt Wide (2011), kallar för det sociala spelet genom att ju fler roller 
respondenterna känner sig bekväma i, desto fler olika inramningar kan de navigera i. 
Kombinationsstrategin gör det lättare för dem att bevara och skydda sitt eget ansikte, genom 
det Goffman (1970) kallar för ansiktsarbete, i en social interaktion, som den symboliska 
interaktionismen menar är ett samspel mellan två eller fler individer (Charon, 2006). Klara 
beskriver sin upplevelse av att lyckats kombinera sina roller tack vare insikter under 
utlandsvistelsen, för att sedan kunna använda dem i den omedvetna kulturchocken: 

Jag kanske har haft lite svårt att hitta min identitet i allt och att liksom ha slitits från ett 
ställe, kommit till ett annat, men sen ändå känt ”men gud jag var ju såhär, ska jag nu 
vara såhär?”. Men sen när jag reste och verkligen hittade mig själv om man säger så, 
det kanske låter jätteklyschigt, men när jag fick se att man inte måste vara på ett visst 
sätt [...] Och det var ju det jag märkte [under utlandsvistelsen]. “Åh men gud, det här 
är jag!” Ingen känner mig här och jag är precis som jag vill vara, varje dag, jag 
behöver inte tänka på nått, jag behöver inte försöka vara någonting för någon (Klara) 

Citatet visar hur Klara under sin tid utomlands upplevde en känsla av att hitta sig själv och 
vilken identiet hon ville förknippas med istället för att ständigt tvingas skifta mellan roller. 
Hon har lyckats kombinera flera kulturella roller och tog med sig den kombinationen tillbaka 
hem till Sverige. Med hjälp av kombinationsstrategin kan hon, tack vare sin insikt om vilka 
identiteter hon förknippar sig själv med, agera utifrån flera roller samtidigt även i den 
omedvetna kulturchocken. Det är just när respondenterna hamnat i den omedvetna 
kulturchocken som kombinationen av kulturella roller tydliggörs. Då respondenterna försökt 
anpassa sig så hårt i den medvetna kulturchocken beskriver Lucas att det knappt gick att 
trycka undan den nya kulturen. Genom denna anpassning har tidigare kulturella normer och 
värderingar ersatts av nya: 
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Man kommer från ett gäng normer och sociala regler och sen kastas du in i det gamla 
[i Sverige] som du nästan precis hade slipat bort igen [...] Så skulle man tillbaka till 
Sverige och det slänger nog om rätt mycket i huvudet. Det var som att de personerna 
och det sättet att leva på försvann så plötsligt (Lucas) 

Citatet visar att kulturella normer och värdering som Lucas medvetet lärt in och velat lära in i 
den medvetna kulturchocken, etsat sig fast så pass hårt att han inte vill släppa den rollen efter 
att ha återvänt hem. Dessutom är de nya rollerna medvetet inlärda medan de svenska rollerna 
var något de “fick på köpet” under sin uppväxt, vilket också kan tänkas göra en 
kombinationsroll lättare att hantera. Isabella ger ett exempel på hur hon kombinerar sin 
grekiska och svenska kulturella roll: 

Jag tror att jag kanske lever ut mer känslor och att det är mer okej. Jag menar, min 
grekiska partner är ju lite het. Grekerna har ju en tendens att skrika lite på varandra 
ibland och jag tror att det är väl lite svenskt att man inte lever ut alla sina känslor, om 
man ska generalisera. Man ska gärna kontrollera sig men jag känner att det är mer okej 
att faktiskt bli irriterad eller arg. Att det inte är hela världen (Isabella) 

Isabella visar att hon i sin ursprungskultur kombinerar två kulturella roller som leder till att 
kombinationsstrategin blir en form av trygghet. Tryggheten grundas i att respondenterna alltid 
har en annan identitetsroll att falla tillbaka på. Till exempel om något skulle gå fel i en social 
interaktion, kan de alltid lägga skulden på den halvan som inte är ultimat i sammanhanget. 

6.3.4 Motståndsstrategin 

Mead menar enligt Thunman och Persson (2011) att det är när skillnader uppstår och 
uppmärksammas som ett motstånd görs. Detta motstånd tvingar individen att medvetet tänka 
kring sina vanor och handlingar. I den medvetna kulturchocken utomlands lär sig 
respondenterna om normer och värderingar som de anser vara positiva och tar med sig dem 
tillbaka till Sverige. I Sverige leder de positiva beteenden de tagit med hem till ett motstånd 
och en medvetenhet om deras nya vanor. Människan är enligt den symboliska 
interaktionismen en tänkande varelse som formar sitt handlade utefter hur det påverkar andra 
(Ritzer, 2009). Därför väljer respondenterna att hålla hårt i de nya inlärda normer och 
värderingar som de anser påverkar andra människor positivt. Innan respondenternas 
utlandsvistelse verkar det ha varit viktigt att hela tiden utföra ansiktsarbete och visa takt. Att 
visa takt är ett begrepp från Goffmans dramaturgiska modell som innebär att individen 
förbiser sådant som ställer den andre i ofördelaktig dager, för att rädda det egna och andras 
heliga ansikten (Goffman, 1970). Efter att ha återvänt hem fortsätter respondenterna att spela 
ut de positiva beteenden, som de socialiserats in i utomlands och ser det inte längre som lika 
viktigt att utföra ansiktsarbete samt att visa takt, Lisa berättar: 

Det var mycket att man var inne i det här trevliga och man sa “tack så mycket, ha en 
bra dag!”, “tack för hjälpen” eller stod och höll upp dörren och väntade när någon 
skulle gå ut och dom bara kolla lite snett på en typ. “Men gud… vad är hennes 
problem?”. De tyckte att man var övertrevlig när man kom hem, men det var ju för att 
man var så inne i det och mer öppen för nya saker. Inte längre det här instängda rädda 
att man övertänker “nu kommer de överreagera om jag gör det här”, utan det är mer 
såhär, jag kanske verkligen vill göra något. Vill jag göra det så gör jag det, så får de 
säga vad de vill. (Lisa) 
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Precis som det framkom i den preliminära tolkningen håller Lisa kvar vid öppenhet och 
spontanitet genom att fortsätta tacka för hjälpen, hålla upp dörrar och göra saker för att hon 
själv vill det. Även Karin betonar detta, vilket på så sätt synliggör hur de gör motstånd mot 
svenska normer, värderingar och beteenden: 

När jag har kommit hem nu och kommer till min byggnad där jag bor och någon inte 
säger hej till mig i trapphuset, då blir jag lite arg. Jag tycker att man ska säga hej. I 
Paris är det verkligen så hela tiden “bonjour, bonjour”. Man är så himla artig hela 
tiden, man håller upp dörren och säger “hur mår du?” [...] Så fort jag ser någon säger 
jag “HEJ!” så att de måste svara. (Karin) 

Karin har plockat med värderingen att det är artigt att hälsa på människor runt omkring och 
reagerar på att samma värdering inte finns i Sverige, något som gör henne upprörd. Många av 
respondenterna reagerar på liknande sätt och ställer sig mot de sociala rollerna som finns i 
Sverige, som de valde att lämna bakom sig när de flyttade utomlands. Det kan tänkas att de 
gör motstånd mot det stereotypiskt kulturellt svenska som de uppmärksammat efter att ha 
återvänt hem. Alla respondenter talar om att de idag uppmärksammar svenska kulturella 
symboler, alltså det som Ritzer (2009) beskriver som sociala objekt som skickar signaler om 
hur en individ är. De svenska kulturella symbolerna var något som de tidigare inte såg och de 
har på grund av detta fått känslan av att ha hamnat ovanför kulturen och ser den ur ett 
fågelperspektiv. Det kan genom detta fågelsperspektiv tänkas lättare att göra motstånd då det 
syns så pass tydligt ovanifrån. Den symboliska interaktionismen talar om hur individen 
ständigt influeras och lär sig av den generaliserade andre genom att ta över värderingar och 
normer (Charon, 2010). I och med att respondenterna går emot det typiskt svenska och 
försöker uppmärksamma omgivningen på de positiva beteenden de tagit med sig från sin 
utomlandsvistelse, kan de tänkas att de vill fungera likt den generaliserade andre för sin 
omgivning. Det rollövertagande som de ägnade sig åt utomlands har övergått till ett 
rollförmedlande i ursprungskulturen. Men då motståndet sker i den omedvetna  
kulturchocken känns respondenterna samtidigt inte medvetna om att de gör motstånd mot det 
anpassningstvång, som enligt tradition ska finns i en kulturchock. Gabriella ger, på ett 
nästintill förlöjligande sätt, en beskrivning av en upptäckt hon gjorde i ursprungskulturen: 

Jag var hemma och hälsade på ett par dagar och skulle ta bussen från stan hem till en 
kompis. Så hade jag läppstift på mig, det var typ en onsdagskväll och folk bara kollade 
på mig som ”är du helt galen, det är onsdag! Det är inte en läppstiftsdag idag!” [...] 
svenskar är ju ganska dömande tycker jag, generellt. (Gabriella) 

Citatet visar på hur Garbriella genom en skämtsam kommentar gör motstånd mot den 
dömande svenska kulturen som hon uppmärksammat. Hon berättar senare i intervjun att hon 
ibland kan komma på sig själv med att tänka dömande och nästan falla tillbaka i gamla 
mönster, men ändrar då genast sitt beteende och fortsätter visa på motstånd. Nästan alla 
respondenter berättar om liknande scenarion där de reglerar sig själva och fortsätter på så sätt 
att använda motståndsstrategin. 

6.3.5 Främlingsstrategin 
När respondenterna flyttade utomlands, upplevde den medvetna kulturchocken och kämpade 
för att skapa roller som passade in i de nya kulturerna, kan det tänkas att de gick in i roller 
som främlingar. Klara betonar att hon anser att det är genom att fråga om det främmande som 
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det blir möjligt att lära sig hur en annan kultur fungerar. I den omedvetna kulturchocken har 
respondenterna återvänt hem till Sverige, en kultur som de förväntas veta på förhand hur den 
fungerar. Men likt Christine nämner var den svenska kulturen så självklar innan hon åkte, att 
hon inte behövde tänka över rollerna i den. Efter att respondenterna flyttat hem igen fick de 
ingen hjälp med hur de ska återanpassa sig och det verkar som att ingen av dem vågar ställa 
frågor om det de nu upplever som främmande i den svenska kulturen. Återigen hamnar de i en 
roll som främlingar, men nu som främlingar i deras egen kultur och de faller därför lättast in i 
de roller som de medvetet lärt in utomlands.  
 
Det verkar finnas skillnader i hur respondenterna hanterar främlingsrollen där de flesta ser 
den som en tillgång medan vissa helst undviker den. En främling förväntas inte förstå allting 
och döms utifrån andras kunskap om hen. Främlingsrollen kan därför, sett ur ett positivt 
perspektiv hos respondenterna, tänkas fungera som ett fripass som ger dem möjligheten att 
fritt kunna välja sociala roller och bygga egna personliga fasader. Klara beskriver hur det var 
att komma tillbaka till Sverige från USA: 

Det var annorlunda och jag var väldigt… vilsen. Jag kommer ihåg att jag inte alltid 
förstod vad jag höll på med. Men det gick ändå, ja men ni vet när man känner såhär att 
jag är i en situation nu där jag inte riktigt vet vad jag ska göra, men det gör ingenting! 
För jag bara hänger med och bryr mig inte. (Klara) 

Klara kan tänkas ge en antydan till rollen som främlingen samt att hon, även om hon inte helt 
förstår den svenska kulturen, valt att bara följa med i vad som händer. När vi har ställt frågor 
kring varför respondenterna valde att återvända till Sverige har alla betonat yttre faktorer som 
kulturella fördelar i Sverige. Även detta kan tänkas bero på att de svenska sociala rollerna 
upplevs som främmande för respondenterna. 
 
De flesta av respondenterna har uppmärksammat förändringar i relationer efter att ha kommit 
hem och att vissa av relationerna påverkats negativt då respondenternas nya roller krockar 
med inramningen. Rebecca jämför hur det var att komma hem till hemstaden med att flytta till 
en ny stad i Sverige för att plugga efter ett tag hemma: 

Det är lite den attityden liksom “du ska inte tro att du är någonting bara för att du har 
pluggat utomlands och kan språket jättebra”. Så då blev det att vissa började… det här 
är ju helt sjukt, men det blev typ grupper som var för och emot mig […] Men jag antar 
att när man träffar nya människor från en ny stad och inte är omgiven av de där gamla 
sakerna, att det blir roligare att diskutera det. För där [i den nya staden] när man skulle 
lära känna sin nya klass så bara “aa var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Har du 
gjort det här, har du varit ute och rest, vad har du gjort?”. De var ju väldigt 
intresserade av mig i det stora hela liksom. (Rebecca) 

Citatet belyser hur främlingsrollen kan uttrycka sig på olika sätt när Rebecca i hemstaden blir 
tilldelad fel kunskaper av andra i sin omgivning, medan i den nya staden får hon själv välja 
hur hennes roll som främling ska spelas ut. Det kan tänkas att hennes roll som främling i de 
gamla relationerna visar på att hon fortsatte spela sina nya roller i de gamla inramningarna, 
något som är återkommande hos de flesta respondenterna. Men vissa verkar ha haft det 
svårare att acceptera en roll som främling och ser det därför som någonting negativt, vilket 
kan tänkas leda till att de försöker undvika att förknippas med en främlingsroll även om de 
uppskattade tiden de spenderade utomlands. Christine berättar: 
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Där ju en kick att få komma ut och uppleva massa nytt. Ja, man kommer liksom till ett 
nytt ställe och behöver inte ha med sig något om vem man är. Man kan börja om […] 
Om jag träffar en helt ny person idag när det har gått ett antal år så är det inte alltid 
säkert att jag berättar att jag har bott utomlands för det blir liksom så ”ååh, wow!” Och 
jag tycker inte att det är så jätte woohoo. Det var en kort tid i mitt liv även om det är 
klart att det var spännande. (Christine) 

Christine verkar förknippa sin tid utomlands med en främlingsstämpel som hon vill undvika. 
Genom att idag inte berätta om sin tid utomlands undviker hon att tillskrivas kunskaper som 
inte stämmer. Samtidigt uppskattade hon tiden utomlands och särskilt det faktum att det var 
möjligt att börja om utan att någon visste vem hon var. 

6.3.6 Förnyelsestrategin 

Som nämnt under temat främlingsstrategi kan det tänkas att respondenterna förväntas att 
enkelt kunna återgå till den den svenska kulturen och vågar därför inte ställa frågor när de inte 
förstår den. Att återvända till ett tidigare jobb eller skola kan översättas på liknande sätt, 
nämligen att respondenterna förväntades kunna återanpassa sig till dessa inramningar utan 
problem. Goffman (2006) beskriver den främre och den bakre regionen som olika scener som 
står i relation till varandra. I den främre regionen förväntas framträdanden som följer normer 
och värderingar, medan i den bakre regionen ges plats åt framträdanden som avviker från 
detta. För att kunna fungera i de gamla inramningarna verkar respondenterna använda sig av 
rollbytarstrategin och plockar fram det de minns av sina gamla roller till den främre regionen. 
I samband med det hamnar de nya rollerna, som de lärt in utomlands, i den bakre regionen. 
Alla respondenter kan ge exempel på hur utlandsvistelsen förändrat dem, att de ser det som 
positivt och vill använda sig av de nya rollerna hemma i Sverige. Dock verkar de hindras av 
de gamla inramningarna och det faktum att det inte är accepterat att ställa frågor om kulturen i 
hemlandet. Klara betonar problematiken i att inte våga ställa frågor om urspungskulturen för 
att bättre förstå den samt att inte bli upplyst från omgivningen om vad som förväntas av henne 
efter att ha återvänt hem: 

Många gånger så informerar man inte om att såhär är det här och vi gör på det här 
sättet. Så kommer man till nått ställe och tänker att det här är ju jättekonstigt och sen 
sitter det bara kvar någonstans att det är främmande och konstigt. Det blir liksom 
fientligt på nått sätt, istället för att man försöker söka mer information om det. Men 
jag vet inte, jag tror att det är ganska lätt att gå tillbaka till det man vet och känna att 
det man inte vet är farligt och dumt. (Klara) 

Citatet ramar in att om det inte går att ställa frågor, går det heller inte att lära sig någonting 
nytt vilket leder till enkelheten i att falla tillbaka i det redan inlärda. Då samtliga respondenter 
medvetet anpassade sig till en ny kultur utomlands och övade in nya roller, är det dessa roller 
som de faller tillbaka på. Det kan tänkas lättare för respondenterna att falla in i roller och 
normer de tagit sig an utomlands än att tvingas ställa frågor om ursprungskulturen. Ytterligare 
något som är gemensamt hos alla respondenter är deras önskan att få testa någonting nytt och 
gång på gång lämna gamla roller bakom sig. Nio av respondenterna har under den omedvetna 
kulturchockens gång börjat på nytt jobb eller skola och den tionde respondenten är påväg att 
göra detsamma. Många har även flyttat till en ny stad. Möjligen är det så att i den omedvetna 
kulturchocken är respondenterna så pass förnyade i sina roller att de måste förnya sin 
omgivning för att kunna leva ut sin fulla potential. Anna beskriver hur det är att försöka leva 
ut sina nya roller i gamla inramningar: 
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Det känns liksom som att… ja, men att man själv har varit borta och det känns som att 
ingen annan har förändrats. Men själv känner man att man har upplevt så mycket, men 
att det är svårt för det är ju ingen som vill sitta och lyssna på någon som pratar om sitt 
utbytesår i en evighet. Så det känns som att det är svårt, just det här med när man har 
upplevt så mycket, att man vill dela det men sen är det inte någon idé. Det är inte så 
många som förstår. (Anna) 

Det dilemma Anna beskriver i citatet kan vara en anledning till varför respondenterna är på 
jakt efter förnyelse i den omedvetna kulturchocken. I nya inramningar får de chansen att 
bygga sina egna personliga fasader då det inte finns lika många förutfattade meningar om hur 
de ska vara eller hur de använder sig av symboler. Samtidigt tycker vi oss se ett samband hos 
majoriteten av respondenterna att de flyttar utomlands flera gånger eller önskar att göra så. 
Även det kan tänkas vara grundat i inramningen och att ju lösare inramningarna är, desto 
bättre trivs de numera självständiga respondenterna. I nya inramningar finns till en början 
ingen tydlig uppdelning mellan den främre och bakre regionen. Istället kan scenen ses som en 
plats för repetition och det krävs att olika kulisser och roller testas innan scenen fastställs. 
Under dessa repetitioner passar rollen som främling återigen bra in då en främling är en 
nykomling som behöver få lära sig hur han/hon ska spela sina roller. Men när scenen 
fastställts och det sker en uppdelning mellan den främre och bakre regionen låses den nyfikne 
främlingen fast i en bestämd uppsättning roller. I samband med den omedvetna kulturchocken 
i ett hemland, som de en gång lämnade, uppstår en känsla av att vilja åka iväg igen. För så 
länge inramningen är diffus finns det inga förväntningar på respondenterna kring vilka de bör 
vara. Några av respondenterna beskriver det som att det alltid finns en romantiserad bild av 
platsen de inte befinner sig på. När de är utomlands längtar de ibland hem, men när de väl 
kommer hem längtar de tillbaka till den nya kulturen utomlands. Rebecca beskriver hur det 
var precis innan hon återvände hem och hur känslan förändrades: 

För då har man också en romantisk bild av allt och man har glömt allas fel och hur 
dryga de är haha. Nej, men det är skönt att komma hem och det här vanliga när man 
varit borta ett tag så tycker man det är skönt i två veckor och sen vill man bara 
tillbaka. (Rebecca) 

Beskrivningen Rebecca ger av den bild hon har av det andra landet när hon inte befinner sig i 
det, förstärker tankarna kring förnyelsestrategin. Många av respondenterna längtar ständigt 
efter en diffus inramning där de inte är låsta till personliga fasader och sociala roller. De vill 
hellre befinna sig i roller som svävar ovanför de fast bestämda, likt ur ett fågelperspektiv. I en 
omedveten kulturchock kan det tänkas att anpassningsstrategierna sker någorlunda 
ouppmärksammat just eftersom kulturchocken sker omedvetet. I jämförelse är 
anpassningsstrategierna uppmärksammade i en ny kultur och medveten kulturchock. 
Kulturchocken tycks fungera som en cirkel där respondenterna åker utomlands på jakt efter 
förnyelse för att de vet att de är delaktiga i den medvetna kulturchocken och för att de är 
blinda för det arbete de faktiskt gör i den omedvetna kulturchocken. 

6.4 Sammanfattning 
I den preliminära tolkningen fann vi två teman, den medvetna kulturchocken och den 
omedvetna kulturchocken. Utifrån respondenternas berättelser har vi presenterat fem olika 
aspekter i varje tema som visar hur dessa två kulturchocker skiljer sig från varandra. Den 
första aspekten belyser hur enkelt, kontra hur problematiskt det är för respondenterna att ge 
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exempel på kulturella skillnader. Den andra aspekten handlar om hur tydliga och raka svar 
respondenterna kan komma med i den medvetna kulturchocken, kontra den omedvetna där 
näst intill alla svar är diffusa. Tredje aspekten belyser viljan att anpassa sig till den nya 
kulturen kontra motviljan att återanpassa sig till ursprungskulturen. Den fjärde aspekten visar 
att i den medvetna kulturchocken fanns det tydliga skäl till varför respondenterna först valde 
att flytta utomlands, något som inte fanns när de skulle återvända hem. Slutligen handlar den 
femte aspekten om att respondenterna fått stöd och uppmuntran från sin omgivning att bosätta 
sig utomlands, men näst intill inget socialt stöd när de återvände hem. 
 
I den fördjupade tolkningen la vi fokus på den omedvetna kulturchocken, med inslag av den 
medvetna. Tematiseringarna från den preliminära tolkningen omtolkades och delades in i tre 
fördjupade teman: Den omedvetna kulturchocken och känslan av att återvända hem, den 
omedvetna kulturchocken och sociala relationer och den omedvetna kulturchocken och 
kulturella skillnader. Känslan av att återvända hem verkar speglas av den känsla respondenten 
haft för landet de befann sig i när det var dags att lämna det. När de sedan återvänder hem 
upplever samtliga respondenter en brist på förståelse från omgivningen angående hur 
utlandsvistelsen har påverkat dem och därför väljer de att förnya sin omgivning. De relationer 
som respondenterna bygger utomlands blir väldigt starka, något som verkar bero på att de 
möts som främlingar som tillsammans får skapa roller och gemensamma inramningar. De 
relationer som tidigare funnits i ursprungskulturen drabbas i den omedvetna kulturchocken 
ofta negativt då respondenternas nya och gamla roller krockar. För att lyckas behålla de mest 
värdefulla relationerna i ursprungskulturen kan de flesta respondenterna kombinera delar av 
de gamla och de nya rollerna för att på så sätt fortfarande fungera i de gamla inramningar. 
Vad gäller kulturella skillnader har svenska sociala roller och typiskt svenska beteenden blivit 
tydligare när respondenterna återvänt hem. I den medvetna kulturchocken har respondenterna 
förväntat sig att de kommer behöva anpassa sig, något de inte gjort i den omedvetna 
kulturchocken. Genom att hålla kvar vid positiva normer, värderingar och beteenden de 
socialiserats in i utomlands gör de motstånd mot det som respondenterna upplever som 
negativt i den svenska kulturen. På så sätt belyses en positiv sida av den omedvetna 
kulturchocken. 
 
I början av huvudtolkningen under rubrik 6.3.1, beskrev vi den omedvetna kulturchocken som 
en acceptansprocess med fem anpassningsstrategier och delade in respondenterna i tre 
grupper. I den tredje gruppen ansågs ha accepterat livet i Sverige och att deras roller aldrig 
helt kommer att passa in i den svenska inramningen igen. De kan tänkas ha lyckats bemästra 
dessa fem anpassningsstrategier utan att känna att de behöver bosätta sig utomlands igen. Den 
andra gruppen, där majoriteten av respondenterna befinner sig, pendlar mellan att befinna sig 
i den medvetna och omedvetna kulturchocken, vilket då kan tänkas att de gång på gång måste 
jobba sig igenom strategierna för att på nytt kunna nå en acceptans. För varje resa verkar 
processen gå snabbare men de behöver fortfarande ständigt bearbeta den omedvetna 
kulturchocken. I den sista gruppen befinner sig endast en av respondenterna och hon verkar 
inte vilja eller kunna inse hur mycket utlandsvistelsen faktiskt har påverkat henne. Detta kan 
då tänkas peka på att hon endast använder sig endast av en eller ett fåtal av 
anpassningsstrategierna, vilket gör att hon fastnar i processen och inte når en full acceptans 
för den omedvetna kulturchocken. 
 
Den första strategin som påverkar hur väl respondenterna accepterar den omedvetna 
kulturchocken är den som kallas för rollbytesstrategin. Den belyser på flera sätt hur 
respondenterna aktivt skiftar mellan gamla och nya kulturella roller för att lyckats passa in i 
den inramning de befinner sig i. De flesta respondenterna berättar om att det är jobbigt att gå 
tillbaka till gamla roller då det inte längre är de som de främst identifierar sig med idag. 
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Därför är rollbytesstrategin en enkel, men oönskad strategi att ta till i de olika sociala 
kontexter och interaktioner som respondenterna befinner sig i. Vissa av dem berättar även att 
de upplever att det går att kombinera flera roller, vilket leder in på kombinationsstrategin. Att 
bo utomlands öppnar upp för respondenterna att lära in fler olika roller vilket ger dem större 
möjligheter att på ett framgångsrikt sätt spela det sociala spelet. Om respondenterna skulle 
hamna i en social interaktion de inte känner sig bekväma i, har de genom 
kombinationsstrategin fler identitetsroller att falla tillbaka på. De kan välja att accentuera eller 
gömma olika delar av identitetsrollerna för att anpassa sig till inramningen. 
 
Den tredje anpassningsstrategin är den som kallas för motståndsstrategin. Under tiden 
utomlands har samtliga respondenter lärt in nya kulturella normer, värderingar och beteenden. 
De normer och värderingar som respondenterna upplever varit positiva har de bestämt hållit 
kvar vid när de återvänt till ursprungskulturen i Sverige. Genom att medvetet och aktivt inte 
försöka falla tillbaka in i de typiskt svenska handlingsmönstren uppvisar de motstånd, även 
om detta motstånd tenderar att vara omedvetet som resultat av den omedvetna kulturchocken. 
Den fjärde strategin är främlingsstrategin. Denna anpassningsstrategi belyser på vilka sätt det 
kan vara enklare för respondenterna att gå in i rollen främling, istället för att välja en gammal 
roll. Att vara främling innebär att omgivningen inte har samma förväntningar på att 
respondenterna ska förstå eller rätta sig efter alla de normer, värderingar och beteenden som 
finns i inramningen. Att inta rollen som främling ger respondenten möjlighet att själv styra 
den roll hen helst vill framhäva, dock finns det blandade känslor kring denna roll i 
urvalsgruppen. 
 
Den femte och sista strategin som presenteras i huvudtolkningen är förnyelsestrategin. Denna 
har växt fram genom att samtliga respondenter har påpekat hur de har känt behovet av att byta 
ut inramningen i ursprungskulturen efter att ha återvänt från deras utlandsvistelse. De 
upplever att de gamla inramningarna begränsar deras nya sociala roller vilket resulterar i att 
förnyelse av den fysiska omgivningen krävs för respondenterna ska kunna nå en acceptans för 
den omedvetna kulturchocken. 

7 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet diskuteras den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess i 
relation till studiens problemformulering, syfte, tidigare forskning och teoretisk och 
begreppslig referensram. I stycket om den teoretiska och begreppsliga referensramen 
presenteras den omedvetna kulturchocken och dess acceptansprocess som ett begrepp 
förklarat med hjälp av den symboliska interaktionismen. Slutligen avslutas avsnittet med en 
självkritisk diskussion och förslag på framtida forskning. 

7.1 Problemformulering och syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur individen upplever och hanterar den omedvetna 
kulturchocken. I dialog med tio olika respondenter har vi ställt frågor kring deras tid 
utomlands och hur det har varit att komma hem igen. Från insamlad data har vi kunnat tolka 
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respondenternas upplevelser för att jämföra och finna skillnader mellan den medvetna och 
omedvetna kulturchocken. Genom att separera dessa har vi fått en grund till och en definition 
av den omedvetna kulturchocken samt respondenternas upplevelser av den. 
 
I analysprocessen framkom den omedvetna kulturchocken som den medvetna kulturchockens 
motsats. Respondenternas upplevelser ger sken av att i den medvetna kulturchocken vill de 
anpassa sig till den nya kulturen och dess roller, medan i den omedvetna finns ett motstånd till 
återanpassning av de gamla svenska rollerna och inramningarna. Med fokus på ovanstående 
har vi kunnat gå djupare in i respondenternas upplevelser men också hur de hanterar dessa 
upplevelser. Istället för återanpassning till ursprungskulturen i den omedvetna kulturchocken, 
har analys av data pekat på att respondenterna funnit olika sätt att hantera återkomsten till 
hemlandet. Grundat ur detta har den omedvetna kulturchocken vuxit fram som ett begrepp 
som förklarar en acceptansprocess med hjälp av fem underliggande anpassningsstrategier. 
Genom att ha fått svar på våra frågeställningar anser vi studiens syfte som uppfyllt då vi i 
huvudtolkningen presenterat de fem anpassningsstrategier som användes i den omedvetna 
kulturchockens acceptansprocess. 
 
Studiens fokus har varit den omedvetna kulturchocken som vi genomgående har haft med från 
förförståelse, till undersökning, till resultat. Utifrån vår personliga förförståelse har vi haft en 
känsla av att det har funnits ytterligare en kulturchock som sker först när individen återvänder 
hem från en längre utlandsvistelse. Det är denna kulturchock vi har velat plocka fram och 
begreppsliggöra med hjälp av den hermeneutiska undersökningen. Genom att tidigt i 
analysprocessen tolka fram den återvändande kulturchocken som den medvetna 
kulturchockens motsats, föll det sig naturligt att den återvändande kulturchocken är en 
omedveten sådan. Den medvetna kulturchocken beskrivs i tidigare forskning ofta som något 
negativt och påfrestande för individen. Återigen visas den omedvetna kulturchocken som dess 
motsats då utfallet slutligen blir positivt. En omedveten kulturchock kräver mycket av 
individen som måste hantera alla anpassningsstrategier, men de som når en acceptans når 
också en positiv upplevelse av att få vara sig själv oavsett inramning i Sverige. 

7.2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning vi har använt oss av i denna studie har i princip enbart berört den 
medvetna kulturchock som sker i den nya kulturen. Det vår studie ställer mot denna forskning 
är den omedvetna kulturchocken, alltså ett helt nytt område, som kan ses som den medvetna 
kulturchockens motsats. En viktig skillnad som vi funnit mellan den omedvetna och medvtena 
kulturchocken handlar om upplevelsen av respektive fenomen. Medan den medvetna 
kulturchocken framställs som en negativ erfarenhet i forskningen, leder hantering av den 
omedvetna kulturchocken fram till en erfarenhet som är positiv. Bland annat visar resultaten 
av tidigare forskning kring kulturchock svårigheten i att kombinera identiteter och de negativa 
psykologiska effekterna en kulturchock har. Resultatet av den omedvetna kulturchocken ses 
som positivt då hanteringen av den omedvetna kulturchocken är en acceptansprocess som 
visar hur svårigheter omvandlas till personliga styrkor och en positiv erfarenhet. Då forskning 
likt vår är väldigt begränsad anser vi att denna studie är en början på att fylla de tomma luckor 
som finns kring ämnet kulturchock. Nedan presenterar vi den omedvetna kulturchockens 
acceptansprocess i relation till tidigare forskning och belyser både forskning som vår studie 
stärker och ställer sig emot. 
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En aspekt av den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess handlar om att individen 
ska omfamna sin nya identitet och kunna spela ut sina nya roller oavsett inramning. Den 
omedvetna kulturchocken fyller på så sätt ut en lucka i Covers (2004) studie och förstärker 
tanken om att ett essentiellt kärnsjälv existerar. Genom att individen har internaliserat nya 
normer och värderingar i en annan kultur, kan hen sedan använda sig av olika strategier för att 
spela ut dem i ursprungskulturen. Individen väljer selektivt vilka normer och värderingar hen 
håller kvar vid från utlandsvistelsen vilket pekar på, i enighet med resultatet från Covers 
(2004) studie, att identitet kan ses som någonting flytande och flexibelt som påverkas av 
situationella faktorer. Det förstärker likaså tanken om ett essentiellt kärnsjälv som ligger till 
grund för vad individen väljer att ta till sig. Utan ett essentiellt kärnsjälv och en vilja att 
acceptera sin nya identitet, hade individen tvingats återanpassa sig till de roller som finns i 
ursprungskulturen när hen återvänder hem.  
 
Något som styrker vår studie om den omedvetna kulturchockens acceptans för att individen 
aldrig kommer kunna identifiera sig med sina gamla svenska roller igen är Settles (2004) 
studie om identitetskrock. Settles (2004) menar på att de identiteter som står närmst 
individens inre är de som är svårast att släppa medan ytliga identiteter är desto lättare. 
Utomlands verkar det enkelt anpassa sig i de nya kulturerna och se tydliga kulturella 
skillnader. Detta kan tänkas tyda på enkelheten att släppa vissa svenska sociala roller men 
vikten av att ändå hålla kvar en del av den svenska personliga fasaden. I den omedvetna 
kulturchockens acceptansprocess sker en acceptans för att aldrig helt kunna återgå till de 
gamla svenska kulturella rollerna, något som inte heller verkar vara önskvärt. I 
acceptansprocessen kan det då tänkas att de nya kulturella identiteterna står närmre individens 
inre och likt Settles (2004) menar etsar sig dessa fast hårdare. På grund av de nya centrala 
kulturella identiteternas styrka sker en acceptans för att de gamla svenska rollerna aldrig 
kommer passa individen igen.  
 
De mönster vi funnit under temat kulturchock och identitet betonade just att identiteter 
krockar, något som även går att se i vår studie. Samtidigt fann vi en signifikant skillnad kring 
synen på om identitetskrock är positiv eller negativ. Settles (2004) belyser kombinationen av 
identiteter som svår och att den ena alltid måste ta mindre plats än den andra. Goldstein-
Kyaga och Borgström (2009) å andra sidan menar att krocken leder till en positiv 
kombination och en tredje identitet. Svårigheten som Settles (2004) beskriver står i strid även 
med vår studie där det framkommer att acceptansprocessen leder till en enkelthet och önskan 
att kombinera sina kulturella identiteter.  
 
Goldstein-Kyaga och Borgström (2009) som har undersökt gränsöverskridande identiteter, 
eller som de kallar det, en tredje identitet, kan också kopplas samman med och styrka 
kombinationsstrategin i acceptansprocessen. I den omedvetna kulturchockens 
acceptansprocess verkar det möjligt att plocka fram ena halvan av en kulturell identitet mer 
vid vissa tillfällen samtidigt som den andra halvan alltid finns nära till hands och det går 
aldrig att helt stänga av någon av dem. Det framkommer även att acceptansprocessen leder till 
en större öppenhet än tidigare, något som också styrks av Goldstein-Kyaga och Borgstöm 
(2009) som menar att individer med en tredje identitet ingår i en större och mer världslig 
gemenskap. 
 
Den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess betonar att individen till sist finner 
acceptans för och styrka i den nya identiteten och därför resulterar den omedvetna 
kulturchocken i positivt präglade effekter. På så sätt belyser vår studie de positiva effekterna 
av den omedvetna kulturchocken, till skillnad från Chamove och Soeterik (2006) som belyser 
de negativa effekterna av att återvända till ursprungskulturen efter en längre utlandsvistelse. 
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De negativa effekterna av att återvända hem var något vi fann som ett generellt mönster under 
temat kulturchock och hälsa. Chamove och Soeterik (2006) menar på att en kulturchock som 
sker i ursprungskulturen för med sig känslor av bland annat sorg, depression och förvirring. 
Den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess syftar till sätt för individen att navigera 
sig ur negativa känslor som kan uppstå, för att slutligen nå en positiv effekt av 
utlandsvistelsen. Bland annat kan kombinationsstrategin vara ett sätt för individen att känna 
sig mindre förvirrad i vilket beteende hen förväntas spela ut. Motståndsstrategin kan vara ett 
sätt att minska känslan av sorg då individen bestämmer sig för att behålla vissa av de nya 
kulturella normerna och värderingarna i ursprungskulturen. 
 
I temat kulturchock och normalisering uppkom mönster som pekade på att det krävs 
anpassningsstrategier för att normalisera en ny kultur. Även vår studie menar på att 
anpassningsstrategier krävs, men att de i den omedvetna kulturchocken används för att nå en 
acceptans för att en normlisering inte kommer att ske. Ytterligare en skillnad som vi funnit 
mellan den omedvetna och medvetna kulturchocken handlar om hur de är varandras 
motsatser. Även i frågan om hurvida fenomenet kulturchock faktiskt existerar går det att se på 
kulturchockerna som varandras motsattser. Samtidigt som Moufakkir (2013) ifrågasätter om 
den medvetna kulturchocken forfarande existerar belyser denna studie att den omedvetna 
kulturchocken faktiskt existerar. Moufakkir (2013) ifrågasätter om den medvetna 
kulturchocken fortfarande är ett relevant begrepp i och med att människan lär sig allt mer om 
andra kulturer redan innan hen förflyttar sig över landsgränser. Moufakkir (2013) påpekar att 
det är svårt att veta om det kan refereras som chock eller om det bör kallas en kulturell 
förvirring, alternativt oro. Vårt resultat visar att fenomenet kulturchock fortfarande existerar, 
med fokus på den omedvetna kulturchocken. Även om resultatet av anpassningsprocessen är 
positivt är det fortfarande en kulturchock som inträffar. För i och med den bristfälliga 
forskning som finns kring att återvända hem efter en utlandsvistelse finns det inte heller 
någon förberedelse att göra. När individen påbörjar acceptansprocessen gör hen det utan stöd 
från omgivningen eller förberedelse på vad som komma skall. 
 
Vi har ovan diskuterat hur vår studie om den omedvetna kulturchocken som acceptansprocess 
kan tänkas vara en kulturchock med positiva effekter. Mestadels har forskning som visar på 
kontrasterna mellan den medvetna och omedvetna kulturchocken diskuteras men även viss 
forskning som ges styrka av vår studie. 

7.3 Teoretisk och begreppslig ram 
Den omedvetna kulturchocken har provats med hjälp av den symboliska interaktionismens 
begreppsapparat för att se hur väl den kan förklara fenomenet. Den symboliska 
interaktionismen har utgjort en stabil grund för denna studie eftersom det är ett sociologiskt 
perspektiv som riktar sig mot individens identitet. Goffmans dramaturgiska modell har 
fungerat som ett bra verktyg för att tydligt måla upp bilden av den omedvetna kulturchocken. 
Att den symboliska interaktionismen benämner människan som tänkande varelse ger ett större 
spelrum för individen att själv vara med och påverka sitt eget identitetsskapande, istället för 
att låta samhället skapa det åt hen. Tack vare detta har det varit möjligt att komma fram till 
den omedvetna kulturchocken och dess acceptansprocess med fem anpassningsstrategier 
skapade av individens egna upplevelser. Den omedvetna kulturchockens acceptansprocess 
presenterar vi här under som en modell, vilken syftar till att bättre förklara den omedvetna 
kulturchockens acceptansprocess och dess anpassningsstrategier. Acceptansproccessen 
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kopplas till den symboliska interaktionismen för att beskriva hur vi har nått en ny förståelse 
och vidgad förförståelse för fenomenet. 
 
Den omedvetna kulturchocken tog sin början i vår försförståelse kring att det borde finnas 
ytterligare en kulturchock efter att ha flyttat hem efter en längre tid utomlands. Med hjälp av 
den symboliska interaktionismen som teoretisk förförståelse och begreppsram har vi kunnat ta 
den omedvetna kulturchocken från förförståelse, genom undersökning och slutligen 
begreppsliggjort det. Begreppet den omedvetna kulturchocken är en acceptansprocess som 
syftar till att individen som flyttar hem efter en längre tid utomlands ska vara till freds med 
sina nya sociala roller och personliga fasad i ursprungskulturens inramningar. Acceptansen 
sker trots att rollerna inte längre stämmer överens med inramningen. Acceptansprocessen 
byggs upp av fem anpassningsstrategier som hjälper individen att hantera den omedvetna 
kulturchocken. Dessa fem är: rollbytesstrategin, kombinationsstrategin, motståndsstrategin, 
främlingsstrategin och förnyelsestrategin. För att nå en acceptans behöver individen kunna 
hantera alla fem anpassningsstrategier. 
 
Goffman (2006) menar på att en individ kan spela dubbelspel och dubbelroller vid tillfällen 
där roll och inramning behöver stämma överens. Anledningen till att en roll göms undan är 
för att det finns ett krav på individen att vara uppriktig i sin roll, vilket endast är möjligt om 
oförenliga roller separeras. I rollbytesstrategin använder sig respondenterna motvilligt av 
dubbelroller då de tvingas visa upp en roll de inte känner sig hemma i, samtidigt som de vid 
andra tillfällen spelar ut en annan roll. Strategin kan därför tänkas ohållbar på lång sikt då ett 
avslöjande skulle rasera individens identitet och även Goffman (2006) menar att ett 
dubbelspel inte går att upprätthålla under en längre tid. Dubbelspelets ohållbarhet ger styrka åt 
att det inte är ultimat för individen att enbart använda sig av rollbytesstrategin. Det kan därför 
tänkas att individen övergår till att också använda sig av kombinationsstrategin när hen 
upptäcker riskerna med rollbytesstrategin. 
 
Den symboliska interaktionismen belyser den sociala interaktionen och vikten av 
identitetsskapandet i samspel med andra (Charon, 2010). Samtidigt menar Goffman att det 
egna ansiktet är något heligt som bör skyddas. Genom att individen använder sig av en 
kombinationsstrategi kan ansiktet skyddas, då kombineringen av kulturella identiteter ger 
individen ett större skyddsnät och fler roller att falla tillbaka på i en social interaktion. På så 
sätt blir kombinationsstrategin ett hjälpmedel för identitetsskapandet i social inteaktion 
samtidigt som individen är sann mot sig och skyddar sitt nya heliga ansikte. 
 
En annan anpassningsstrategi som presenterats i resultatet är motståndsstrategin. Mead menar 
enligt Thunman och Persson (2011) att det är genom motstånd som individen lär sig om sig 
själv och sina vanor, samt att det medför en medvetenhet kring individens beteende. Det är 
denna medvetenhet om individens agerande som gör motståndsstrategin möjlig, då den 
ständigt kräver av individen att tänka kring vad det är i den svenska kulturen som de inte vill 
identifiera sig med. Goffman (1970) beskriver hur ansiktsarbete och takt-visavi-takt är sätt för 
individen att skydda det egna och andras ansikten och menar på att detta görs för att 
framställa sig själv och andra i fördelaktig dager. I vår studie presenteras motståndsstrategin 
som ett sätt för respondenterna att ignorera det sociala spelets regler kring ansiktsarbete och 
takt-visavi-takt. Genom att tappa ansiktet och inte visa takt kan det tänkas att individen som 
går igenom acceptansprocessen uppmärksammar omgivningen på både deras nya roller och 
den svenska kulturen. 
 
Goffman (2006) menar att individen inte har ett essentiellt kärnsjälv, utan att hen istället 
ständigt spelar olika roller. Dock kan det tänkas att ett essentiellt kärnsjälv är möjligt i 
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acceptansprocessen. Hade en individ enbart accepterat de roller som fanns, likt Goffman 
(2006) antyder, hade individen troligen aldrig valt att lämna landet för att få börja om på nytt 
utan att någon visste vem hen var. I resultatet har främlingsstrategin presenterats och där i det 
faktum att individen föredrar rollen som främling, då den kan ses som en roll utan tydliga 
förväntningar. Denna roll ger individen en möjlighet att själv välja dess innehåll då den 
personliga fasaden enbart säger att det är en individ som är främmande. Likaså avviker denna 
studie något från Goffmans definition av sociala roller, som han menar på har stereotypiska 
rollangivningar. Främlingsstrategin i acceptansprocessen framställer snarare att främlingens 
enda rollangivelse är att den är just främmande, vilket gör det fritt för individen att själv välja 
den sociala rollens innehåll. 
 
Enligt Goffman (2006) finns det två regioner, den främre och den bakre regionen, i vilka 
individen spelar ut sina framträdanden. I den främre regionen förväntas ett framträdande som 
följer kulturella normer och värderingar, medan i den bakre regionen finns utrymme för 
avvikande och motsatta framträdanden. I acceptansprocessens förnyelsestrategi trivs 
individen bäst i en inramning som inte är helt fasställd med tydliga främre och bakre regioner 
och givna roller. När en kombinerad kulturell roll spelas ut behövs inte uppdelning av 
regionerna på samma sätt i och med att individen använder samma roll överallt. I dagens 
globaliserade samhälle kan det tänkas möjligt att allt fler diffusa inramningar kommer uppstå 
eftersom allt fler människor väljer att bosätta sig i nya och främmande kulturer. 
 
I detta stycke har en modell för den omedvetna kulturchockens acceptansprocess och dess 
fem anpassningsstrategier målats upp. Modellen har kopplats samman med begrepp från den 
symboliska interaktionismen för att visa hur begreppsapparaten kan förklara fenomenet. Tack 
vare den symboliska interaktionismen har det varit möjligt att begreppsliggöra den omedvetna 
kulturchocken och dess acceptansprocess. Den begreppsliga ramen har gett en stark grund för 
den omedvetna kulturchocken som begrepp och dess vidgade förförståelse. Den vidgade 
förförståelsen är den acceptansprocess som genom anpassningsstrategier hjälper individen 
hantera att återvända till ursprungskulturen. Samtidigt kan det tänkas att acceptansprocessen 
tillför nya perspektiv till vissa dramaturgiska begrepp så som sociala roller samt den främre 
och den bakre regionen. I acceptansprocessen problematiseras Goffmans begrepp det 
essentiella kärnsjälvet, då själva processen går ut på att individen ska spela de roller hen helst 
önskar, oavsett inramningens påtryckningar. 

7.4 Självkritisk diskussion 
Då denna studie är den första som berör fenomenet den omedvetna kulturchocken faller det 
sig naturligt att mer forskning krävs. Vi är medvetna om att om mer forskning görs kan denna 
studie komma att omvärderas, men för att minska risken för detta har vi under hela studiens 
gång försökt inta ett kritiskt förhållningssätt. Vi har även försökt att ge en så noggrann 
presentation av urvalet som möjligt för att öka studiens tillförlitlighet. I och med det stora 
intresset för att delta i studien hade vi möjlighet att välja ut respondenter som har gett en stor 
spridning i mängden olika kulturer. Vi tog vara på den chansen då det gav en möjlighet att 
finna den omedvetna kulturchocken oavsett kultur. Data samlades in genom dialogiska 
intervjuer med öppna frågor, en intervjumetod vi valde då målet var att uppnå en 
tvåvägskommunikation. Detta då vi som forskare ville kunna möta respondenterna på mitten 
och ta del av varandras förståelser av den omedvetna kulturchocken. Efter varje 
intervjutillfälle kände vi att vi har lämnat dialogen förändrade, något som respondenterna 
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också verkar ha gjort då flera av dem har betonat att de fått nya många insikter som de skulle 
åka hem och fundera över. 
 
Sex av respondenterna är idag mellan 20-25 års ålder, två är mellan 25-30 års ålder, en är 
mellan 30-35 års ålder och en är i 45-50 års ålder. Den relativt unga åldern på urvalsgruppen 
kan tänkas ha en påverkan på resultatet, till exempel genom att de citat som presenteras främst 
relateras till av en yngre målgrupp. Vi har valt att bortse från denna problematik i vår studie 
då fokus har legat på att definiera den omedvetna kulturchocken, som kan ses som vårt bidrag 
inom forskning om kulturchocker. I studien har det framkommit att alla respondenter, oavsett 
ålder har märkt av den omedvetna kulturchocken. Till exempel befann sig en respondent 
utomlands i unga tonåren och idag, när hen är i 20-års ålder, kan hen fortfarande berätta 
mycket om tiden utomlands. Det ger belägg för det faktum att den period som spenderades 
utomlands inte verkar vara något som bleknar med tiden. Även den respondent som befann 
sig utomlands vid 40 års ålder har märkt av den omedvetna kulturchocken och därför kan det 
tänkas att framtida forskning kring fenomenet undersöker ålder som en påverkande faktor. Vi 
ser även potential för framtida forskning att lägga ett större fokus på genus än vad vi har gjort 
i denna studie. Det kan tänkas att genus blir relevant för att undersöka om män och kvinnor 
upplever den omedvetna kulturchocken på olika sätt beroende på vad de lärt in i de nya 
kulturerna utomlands. Skillnader i upplevelser baserat på genus är något vi har valt att inte 
lägga vikt vid i denna studie då vi, som nämnt ovan, har lagt fokus på att testa och definiera 
den omedvetna kulturchocken. Då vi inte berört frågan om genus under varken intervjuer eller 
i dialog med texten upplever vi att det inte har påverkat vår definition av den omedvetna 
kulturchocken som teoretiskt begrepp och fenomen.  
 
Studien har gjorts utifrån en hermeneutisk metodansats då vi har utgått från vår förförståelse 
om att det skulle finnas en kulturchock även efter att ha återvänt hem, efter att ha bott 
utomlands. Då studien har resulterat i att vi undersökt och tagit fram begreppet den 
omedvetna kulturchocken finns det nu en möjlighet att även genom andra metodansatser 
undersöka fenomenet. I och med den teoretiska förförståelsen föll sig dock hermeneutik som 
det mest passande valet och vi har tack vare den kunnat bygga och definiera ett begrepp med 
ett fördjupat och starkt innehåll. Vår personliga förförståelse kring att återvända hem var av 
en negativ karaktär då vi trodde att det enbart innebar medföljande problem för individen, likt 
vad forskning kring den medvetna kulturchocken beskrev. Efter det resultat som framkommit 
i studien har vi fått en mer positiv syn av att återvända hem och den omedvetna 
kulturchocken. Även om acceptansprocessen kräver mycket arbete av individen blir resultatet 
fortfarande av en positiv karaktär. 

7.5 Förslag på framtida forskning 
Respondenterna har berättat om hur de håller kvar vid positiva beteenden som de gärna hade 
sett mer av i den svenska kulturen. Genom att fortsätta spela ut dessa beteenden kan de tänkas 
ses som rollförmedlare, likt den generaliserade andre, i kontrast till det rollövertagande de 
använde sig av utomlands och innan sin utlandsvistelse. Samtliga respondenter beskriver hur 
de har kommit hem från sina utlandsvistelser förändrade, på olika sätt till det bättre, men att 
inramningen i ursprungskulturen har begränsat de nya rollernas fulla potential. Förslagsvis 
hade vi gärna sett att främst arbetsplatser och skolor bedriver vidare forskning och finner sätt 
att ta vara på individernas nya roller och kunskapsbanker. Förslaget grundas i att studiens 
resultat har visat att samtliga respondenter har använt, eller kommer att använda sig av 
förnyelsestrategin. Om företag och skolor uppmärksammar och tar till vara på sina 
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återvändande kollegor och elever, skulle både organisationer och dess medlemmar gå 
vinnande ur den omedvetna kulturchocken. 
 
Vår studie är den första som berör den omedvetna kulturchocken kan därför ses som en grund 
och ett startskott som öppnat upp för framtida forskning i många olika riktningar. 
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BILAGA 1 
Kanin eller anka? 
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BILAGA 2 
Exempel utdragna från transkriberingar på de förklaringar som användes som nya 
infallsvinklar för att nå ytterligare djup i förståelsen:  

Exempel 1: 
Intervjuare– Kan det handla om att när man är utomlands får man se saker på ett helt annat 
sätt och man förändras? Så när man väl kommer hem igen så är det inte riktigt som man 
trodde det var innan man åkte? Kanske blir det nästan som att man står utanför och ser det 
med helt nya ögon? 

Repsondent – Ja det är sant! Man ser nackdelarna tydligare på nått sätt. Man upptäcker liksom 
aha, gör vi såhär? Varför gör vi såhär då? 

Exempel 2: 
Intervjuare: Kanske kan det handla om att när man har varit utomlands så har man blivit SÅ 
tajt med människorna man träffar i det andra landet, som i ditt fall London. Mycket tajtare än 
vad man kanske skulle blivit med människor hemma för att man på något sätt söker en annan 
slags kontakt när man är utomlands? 

Respondent: Aa det har jag aldrig tänkt på. Jo, det stämmer nog! I början där när man började 
träffa människor så blev det typ att man hängde med folk bara för att jag har ingen annan och 
då måste jag hänga med dig fast jag aldrig hade hängt med dig om jag hade andra val. Men 
sen när man liksom träffade fler och fler så kunde man bli mer selektiv och bara, “men jag vill 
faktiskt inte hänga med henne för vi kommer faktiskt inte så jättebra överens” [...] Ja för jag 
är ju jättetajt med min sista grupp kompisar liksom. De enda jag har i Sverige som jag har 
likadan relation med är de som jag vart kompis med sen fyran. Jag kan nog inte nämna någon 
här hemma som jag känt så kort tid som jag känt dem i London, som jag är lika tajt med… 
Hm! Det där har jag aldrig tänkt på *skratt* det där måste jag hem och fundera mer på! 
 

Exempel 3: 
Intervjuare – Om man funderar lite kring relationer när man kommer hem. Du säger att det är 
så mycket man vill berätta om från när man var utomlands. Vad tror du om att när man träffar 
en helt ny människa efter att ha kommit hem, om att det kan vara lättare att spela ut sitt nya 
jag och dela med sig om allt för att det är en person som inte vet nått om en? Är det någonting 
du har upplevt, eller hur har det känts? 

Respondent – Jaa, gud! Jag har en del nya vänner sen den tiden. Jag tror att sen jag var i 
Budapest har jag blivit självsäkrare, även om jag var väldigt självsäker innan. Men just 
eftersom man har upplevt så mycket, just inom studierna tänker jag. Jag träffade en idag nära 
vän till mig precis när jag hade kommit tillbaka från Budapest. Vi pluggade ihop och jag var 
väldigt rak mot henne om hur vi skulle samarbeta och sådär. Det tror jag inte att jag hade varit 
innan, så jag tror ändå att Budapest påverkade mig på nått sätt att kunna vara mer rak mot 
människor och välja mina vänner litegrann. Liksom att jag har blivit mycket mer kräsen av 
mig vilka jag släpper in i mitt liv och så. Och den tiden man har också... man har inte så himla 
mycket tid och måste lägga den på de som verkligen betyder någonting och på de man 
verkligen kommer överens med. Jag vet inte om det var nått? Nu har jag ju såhär, bara spånat 
vidare.
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BILAGA 3 
Den upp och nedvända triangeln 
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