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Abstrakt 

Med ett ökat antal multinationella företag med anställda från hela 

världen ökar också antalet barn som under sin uppväxt flyttar runt i 

olika länder, third culture kids. Uppsatsen syftar till och vill belysa hur 

det kan vara att växa upp i flera olika länder och hur man ser på sin 

egen kulturella identitetsutveckling. Identitetsutveckling är något alla 

går igenom. Forskning visar att om man under uppväxten ofta byter 

kulturellt sammanhang kan det en extra utmaning speciellt när det 

gäller att utveckla sin kulturella identitet.  

Fyra personer intervjuades om deras uppväxt och upplevelser som 

TKC.  Uppsatsen presenterar deras berättelser och tillsammans med 

tidigare forskning syftar de till att ge en bild av hur det kan vara att 

växa upp i främmande kulturer men också hur den kulturella 

identiteten ifrågasätts när man som ung vuxen återvänder till sitt 

passland.  De två teman i analysen har varit reverse Cultural shock 

och identitet.  
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Introduktion  

Jag är lärare och har under många år jobbat med undervisning av elever från många olika 

kulturer. Efter att ha jobbat som svenska2 – lärare och undervisat vuxna invandrare i svenska, 

började jag jobba på en internationell skola. Snabbt upptäckte jag att även om jag fortfarande 

jobbade med elever från många olika länder var detta något helt annat. Som lärare för vuxna 

sysslade vi för det mesta med två språk, modersmålet och målspråket. Vi använde lexikon, vi 

jämförde kulturen och livet i Sverige med kulturen i hemlandet. När jag började jobba på den 

internationella skolan upptäckte jag att många elever varken ansåg sig ha ett modersmål eller 

hemland. Att till exempel berätta hur man firade födelsedagar i sitt ursprungsland var en svår 

uppgift för många av barnen. Däremot kunde de berätta hur man firar födelsedagar i flera 

olika länder. Ofta kunde de slå i lexikon men föredrog att göra det på någon annat språk än 

det språk de talade hemma. Många barn blev förvirrade, vissa upprörda när vi hade 

internationell dag på skolan och barnen i all välmening, uppmanades att klä sig i kläder från 

sin kultur eller sitt hemland. Det landet som stod i deras pass kände de inte alltid samhörighet 

med. 

 

 Jag började fundera på hur jag kunde anpassa min undervisning till deras verklighet och hur 

vi i skolan skulle kunna hjälpa barnen i sin kulturella identitetsutveckling. Första steget mot 

att kunna hjälpa någon är att få kunskap om hur de upplever sin situation och hur de själva ser 

på sin kulturella identitet.   

 

Jag fick höra talas om boken Third Culture Kids – Growing Up Among Worlds (Pollock & 

Van Reken 2009). Det är en bok som tar upp de känslomässiga och de psykologiska 

aspekterna av att växa upp i många olika kulturer. När jag nu ska skriva min C-uppsats tog jag 

möjligheten att få fördjupa mig i detta ämne och på djupet få reda på hur det kan vara att växa 

upp på detta sätt.  

  

 Tidigare forskning 
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Vi lever i globaliseringen tid. Aldrig tidigare har så många familjer spenderat så mycket tid 

utomlands. (Pollak & Van Reken 2009). Man uppskattar att bara i USA finns det mer än fyra 

miljoner så kallade internationella familjer. Även länder som Australien och Japan har 

markant ökat sitt antal av familjer som tillbringar långa perioder i andra länder än det land 

som deras pass är utfärdat till.  Internationella skolor finns snart i varenda större stad i Europa. 

Bara IBO skolor, International Baccelurate School, finns det 2983 runt om i världen. 

 

Migration har alltid förekommit men den stora skillnaden idag, är dels att familjerna behåller 

sitt medborgarskap och pass i sitt ursprungsland, dels att hela deras vistelse i det nya landet är 

officiellt temporär men också det faktum att familjerna flyttar runt mellan länder och 

kontinenter och ibland aldrig återvänder till det land som deras pass är utfärdat i.   

                      

De tre största grupperna med internationella familjer är militärfamiljer, missionärer och 

familjer där föräldrarna jobbar i multinationella företag. (Pollock & Van Reken 2009). 

 

Third culture Kids 

TCK som står för third culture kid är en person som spenderat en betydande del av sin 

uppväxt i en kultur annan än den som deras föräldrar representerar (Pollock & Van Reken 

2009).  De har ofta, på grund av föräldrarnas jobb flyttat runt och bott i olika länder. Däremot 

har de sällan bott i passlandet. Passland eller passport country är det land som en TCK är född 

och har sitt pass i, d.v.s. den nation som personen formellt tillhör. Ibland används termen 

ATCK, adult third culture kid. Man menar en numera vuxen person som växt upp som en 

TCK.   

 

Third Culture Kid eller TCK är en term som myntades av Ruth Hill Useem (1915 – 2003), 

professor i psykologi och sociologi vid University of Wisconsin. Hon och hennes familj 

tillbringade långa perioder ibland annat Indien där hon och hennes man bedrev forskning. Det 

som familjen och främst barnen upplevde både när de levde i en kultur så olik deras egen och 

det de upplevde när de kom hem och skulle hitta tillbaka till sin gamla värld var det som fick 
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Useem att intressera sig för och studera dessa barn. Första kulturen menade Useem var den 

kultur föräldrarna tillhörde och det landet familjens pass var utfärdade till. Andra kulturen var 

den nya kultur familjen flyttade till och vistades i och med uttrycket den tredje kulturen, Third 

Culture, menar man den kultur som de anses vara den tillvaro som familjer som bor 

utomlands delardelar och som faktiskt har blivit en kultur i sig (Walters 2006). 

 

Många TCK möter många olika kulturer och språk. Andra bor inne i så kallade exats 

compunds som företagen ordnar till sina anställda. Expat compounds är bostadskomplex som 

är byggda för anställda från utlandet. De består ofta av bostäder som i princip är helt identiska 

och olika faciliteter för att göra livet lättare för de boende som t.ex. barnpassning, gym, barer 

etc. Det gemensamma språket är oberoende av vilket land detta compound ligger i. Oftast är 

det engelska men ibland kan det vara tyska eller franska. Barn som växer upp här har inte så 

mycket kontakt med lokalbefolkningen och går inte i samma skola som dem. Ofta bli barnen 

bättre på språket som talas i compounds än sitt eget modersmål och nästan alltid är compound 

språket starkare än landets språk, även om de bor där i många år.  

 

 

Cultural homelessness 

Man har funnit att TCK utvecklar en större kulturell tolerans och ett större intresse av språk 

och kulturer i allmänhet än de som bott i samma land hela sin uppväxt. ( Gerner, E, Perry F, 

Moselle, M & Archbold 1992). TCK fortsätter ofta som vuxna att flytta runt och jobba i olika 

länder. Men denna inre drift att flytta runt kan också vara tecken på en inre rotlöshet och 

rastlöshet. Rotlösheten och rastlösheten återkommer ofta i litteratur som berör TCK. Många 

TCK har en känsla av att höra hemma överallt och samtidigt ingenstans. De känner en känsla 

av utanförskap och har svårigheter att knyta an (Lewis, TCKWorld.com). Många TCK 

upplever ett djupt trauma och blir deprimerade. Vissa studier talar om en känslomässig, 

existentiell och själslig kris (Peter Linnett 2005). 

 

I en omfattande studie av Raquel Carvalho Hoersting (2009) har man tittat på hur vuxna som 

haft en tvärkulturell uppväxt förhåller sig till sin kulturella identitet. Hoersting har bland annat 
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tittat på Cultural Homelessness, kulturell hemlöshet. Kulturell hemlöshet är ett begrepp som 

beskriver hur en person inte känner att de kan identifiera sig med någon etnisk grupp och hur 

de upplever att de söker och längtar efter en kulturell tillhörighet. Barn som växer upp i 

många olika kulturella sammanhang riskerar att hamna i kulturell hemlöshet. Kulturell 

hemlöshet kan också upplevas som en stark längtan att åka hem, och den sorg de känner över 

att det faktiskt inte finns ett hem att åka till. (Vivero & Jenkins 1999). 

 

Hoersting fann att det fanns ett samband mellan kulturell hemlöshet och låg självkänsla. 

Hennes studier visade också att de personer som benämnde sig själv som TCK, hade generellt 

lägre självkänsla och upplevde mer kulturell hemlöshet än andra deltagare i undersökningen.  

 

Identitet 

Identitetsutvecklingen handlar om att individen ska finna en plats i det sociala sammanhanget. 

Det innebär att individen genom att testa och slutligen välja värderingar och attityder ska hitta 

en plats i samhället. Ungdomstiden är den tid detta sker och sökandet handlar både om  att 

hitta roller och platser i samhället och om vilka grupperingar den vuxna individen ska ingå i 

(Von Tetzchner 2005).  

 

Identitet kan beskrivas som en specifik karaktär som en viss individ har eller som en karaktär 

som en specifik grupp och dess medlemmar har (Rummens 2003). Ordet identitet kommer 

från det franska ordet identité som har rötter i det latinska orden identitas och idem som 

betyder ”den samma”. Det finns flera identiteter hos varje människa. Det sociala 

sammanhanget formar och individen anpassar sig efter förväntningar och normer som gäller 

just i det sammanhanget. Den sociala identiteten har sitt ursprung i den grupp individen 

tillhör. Vi förstår vem vi är genom den grupp vi tillhör. Vår sociala identitet formas i 

relationen med andra gruppmedlemmar och deras förhållande till andra grupper.  

 

Erikson (1968)  menar att varje fas i identitetsutvecklingen utgörs av en kris. Med kris menar 

han inte en katastrof eller ett sammanbrott utan en avgörande vändpunkt eller ett vägskäl Vid 

denna kris gör individen ett val som blir ett steg i utvecklingen av personens identitet. För att 
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kunna ta sig vidare till nästa steg och utveckla en sund personlighet måste individen ta sig 

igenom krisen på ett positivt sätt.  Erikson menar att den allra första krisen är födseln.  

Erikson (1968) beskriver sex faser; spädålder och bekräftelse, tidig barndom och en strävan 

efter att vara sig själv, barndom och förväntningar på roller, skolålder och identifiering 

uppgifter, tonår och bortom identitet. Inom dessa faser förekommer olika kriser vilkas utgång 

leder identitetsutvecklingen åt ett visst håll. I första fasen ingår tillit vs osäkerhet. Det vill 

säga om man lär sig att lita på omvärlden och personerna omkring sig. I den tidiga barndomen 

går barnet igenom en kamp för att separera sig från föräldrarna och mamman i synnerhet. 

Genom att sträva mot att bli mer självständig försöker barnet visa vad de vill och vad de inte 

vill. Hur mycket de lyckas blir enligt Erikson avgörande för vilken identitet de utvecklar. 

Barndomen är då barnet upptäcker roller vuxna har och vilka rolled just de förväntas ta. 

Skolåldern är den period när barnet förbereder sig för att bli en del av samhället. Krisen i 

denna fas är om barnet är redo att ta till sig andra förebilder och ledare än sina föräldrar och 

om hemmet har förberett barnet på den värld det möter i skolan. Tonårens kris är 

identitetsförvirring. Bilden av hur andra uppfattar en i förhållande till hur man själv uppfattar 

sig och hur man ska kombinera dessa bilder kan uppta mycket tankar under denna fas. Fasen 

präglas också av strävan efter att förstå vem man är. Kriser från tidigare stadier kommer 

tillbaka och kan bidra till tonåringens identitetsförvirring och osäkerhet. (Erikson 1968.) 

Ungdomar kan också vara oerhört kritiska till de som är annorlunda när det till exempel gäller 

kulturell bakgrund. Detta menar Erikson kan vara ett nödvändigt försvar mot en känsla av 

identitetsförvirring. Men det bidrar till grupperingar och exkludering. Sista fasen Erikson 

beskriver är bortom identitet. Han menar att det är när den vuxnas identitet har börjat ta form 

som individen kan förstå och uppleva begreppet intimhet. Motsatsen är en känsla av isolering 

och d et kan vara både fysisk och psykisk. Krisen som karaktäriserar denna fas är generativitet 

vs stagnation. Det vill säga om individen fortsätter att utvecklas och flyttar sitt fokus från sig 

själv till den nya generationen och dess behov eller fastnar i sina egna behov och bekymmer.  

 

 Även om Rummens (2003) och Erikson (1986) har olika vinklar på vad som är avgörande när 

det gäller vilka egenskaper individen till slut utvecklat är de överens om att omgivningen 

spelar roll för identitetsutvecklingen sker i samspel med omgivningen. Bor man på samma 
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plats och möter samma omgivning har individen en fast punkt att testa idéer och gränser mot. 

Man får i stort sätt liknande reaktioner på sitt beteende och det blir tydligt vilket beteende som 

accepteras och eller inte (Pollock & Van Reken 2009). För en TCK blir det mer komplicerat. 

Utvecklingen blir avbruten en eller flera gånger. Den kan också bli forcerad och påskyndad 

eftersom barnet känner sig pressat att passa in och bli accepterad. Det som gäller i ett land kan 

ses som egendomligt i ett annat land. Ofta utvecklar TCK en förmåga att bli en kulturell 

kameleont i stället för att helt utveckla kulturell balans i någon kultur (Pollock & Van Reken 

2009).  

 

Cultural Identity Theory 

Medvetenhet om oss själva är en viktig aspekt av vår subjektiva upplevelse. Hur vi ser på oss 

själva påverkar vårt beteende på många sätt (Pervin & Olivar 2001).  

 

Det är inte bara TCK som behöver utveckla en känsla för sin identitet. Det måste alla. 

Identitet handlar om vem vi är och leder oss i våra livsval (Walters 2006). När vi är osäkra på 

vem vi är, får vi problem med relationer och beslut i livet. När man byter omgivning, både 

geografiskt och kulturellt och normer och regler förändras många gånger som det gör för 

TCK, så är det naturligt att ifrågasätta vem man själv är (Walters 2006). 

 

Inom socialpsykologin menar man att människan i grunden är social. Jaget och medvetandet 

skapas vid mänskliga möten. (Svedberg 2000). Människan strävar hela tiden efter att utveckla 

sitt jag och en positiv självbild. Ett sätt att göra det på är att söka och omge sig med personer 

som tänker lika och speglar ens egen uppfattning om oss själva. Om det positiva och bilden 

rubbas uppstår inre obalans och en distansering från det sociala sammanhanget. Men alla 

behöver tillhöra en grupp och ett sammanhang och priset för att få tillhöra är anpassning. För 

att vår egen bild av hur man ska bete sig och vara ska stämma överrens med andras bilder av 

hur man bör bete sig anpassar vi oss och förändrar oss efter de förväntningar och efter den 

norm som finns.(Svedberg 2000). 
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En individs kultur är en mental ram för hur individen motiverar och väljer sina handlingar och 

beteende. Samma mentala ramar avgör också hur individen bedömer och utvärderar andras 

handlingar och beteende. (Sussman 2000). I dagliga livet när man är tillsammans med 

kulturellt lika märks den kulturella identiteten inte mycket även om den alltid finns där.  

Det är i möte med andra kulturer som den egna kulturen märks och blir ifrågasatt. 

 

Sussman (2000) delar in den kulturella identiteten i tre delar. Hur jag själv ser på min 

kulturella tillhörighet, hur omvärlden ser på min kulturella identitet och hur den kulturella 

grupp jag själv anser mig tillhöra definierar mig.  Sussman (2000) har skapat en cyklisk 

modell som visar vilka olika faser som individen går igenom vid tvärkulturella omflyttningar. 

De tre första faserna, Cultural identity salient, Socio-kulturell anpassnings process och self 

concept disturbances handlar om hur processen att lämna en kultur och anpassa sig till en ny 

går till. Fjärde och femte fasen beskriver processen att återvända till ursprungskulturen/landet.  

 

De tre första faserna är grundläggande och i interaktion med de andra bestämmer de 

konsekvenserna för återvändandet till passlandet.  

 

Sussman betonar att även om kultur är en del av jaget så går den inte att helt definiera förrän 

den möter en annan kultur. Första fasen är när flytten börjar och det är också då som ens 

kulturella identitet blir tydlig för en själv och den kulturella medvetenheten ökar. Det är i ett 

nytt kulturellt sammanhang, där beteende och sätt att tänka skiljer sig från det man är van vid 

som medvetenheten om hur stor del av oss själva kulturella mönster faktiskt är, kommer. 

 

Andra fasen, den socio-kulturella anpassningsfasen, består av processen att anpassa sig till 

den nya kulturen. Individen upptäcker oförenligheterna mellan den egna kulturen och det 

kulturella miljön han/hon befinner sig i. Kulturell anpassning är initierad av att det kulturella 

schema som individen har, inte stämmer överrens med det nya kulturella sammanhanget. Det 

leder till att individen anpassar sitt beteende och värderingar och därmed sin kulturella 

identitet (Sussman 2009).  
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Tredje fasen är när omställningen har skett. Anpassningsfasen är över. Omställningen eller 

adaption kan sägas ha skett när individen har anpassat sig till den kulturella omgivningens 

värderingar, konventioner och beteende och när individen ledigt deltar i kulturella 

sammanhang och sociala relationer (Sussman 2000).  

 

Fas fyra är när återvändandet till hemlandet börjar. I mötet med hemlandet upplever individen 

samma känslor som i fas två. Det finns ett glapp mellan individens egna kulturella mönster 

och beteende och omgivningens. 

 

 Detta blir en negativ upplevelse för de flesta återvändare. Den kulturen som hemlandet har 

stämmer inte längre överrens med den kulturella identitet som individen har. När han/hon var 

i ett annat land var han/hon en minoritet, om än välanpassad, i ett främmande land. Nu blir 

han/hon en minoritet och outsider i sin egen kultur.  

Sussmans forskning visar att de som hade haft svårast att anpassa sig till den nya kulturen 

upplevde minst stress när de kom tillbaka. För dem blev hemresan en lättnad.  

 

Femte och sista fasen inträder när anpassningen till hemlandet är över. Sussman (2000) ger 

exempel på tre olika resultat av anpassning: Att söka sig till andra återvändare och bygga upp 

sin kulturella identitet runt ”vi som har flyttat runt”. De utvecklar en egen kultur. Peterson & 

Plamondon (2009) skriver om hur TCK beskriver en känsla av att de är del av en ”in-group” 

som skiljer sig från de som aldrig flyttat. Denna in-group byggs runt delad erfarenhet av att ha 

växt upp utomlands. 

 

 Andra dras till sammanhang där den kutluren de bodde i under sin utlandsvistelse verkar. Till 

exempel, den som bott i Argentina, söker upp den argentinska kulturföreningen i sin hemstad 

och tar alla möjligheter till att få vara del av den Argentinska kulturen vad det gäller språk, 

mat etc. Det blir viktigt att bli accepterad och identifierad som en i den argentinska gruppen 

(Sussman 2000). 
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För den tredje gruppen har utlandsvistelserna byggt upp och stärkt hemlandets kultur och 

utvecklat en kulturell identitet. Individen har alltså kommit närmre sin svenska eller japanska 

kulturella identitet genom att vara borta från Sverige eller Japan. De engagerade sig aldrig 

riktigt i det nya landets kultur utan fortsatte att leva ett liv så likt det i hemlandet som möjligt 

med hjälp av Svenska föreningen eller Japanska skolan. Detta är ju dock bara möjligt i länder 

där det finns en tillräckligt stor mängd individer från samma kultur men det är vanligt i de 

stora företagens bostadsområden och i länder som rekryterar många från samma land 

(Sussman 2000). 

 

Reverse culture shock 

Många studier visar på att återvändandet till hemlandet är den jobbigaste delen och den delen 

som utmanar den kulturella identiteten mest. För vissa TCK blir återvändandet ett 

omskakande möte med hemlandet och den tillhörighet som de förväntade känna utmanas 

(Fail, Thompson & Walker 2004.)  Japanska återvändare från USA har berättat att de kände 

en stor press att anpassa sig på ytan men behöll sin individualitet inom sig. Detta ledde till 

inre konflikt mellan det yttre och det inre jaget. (Yoshida et al 2002). 

 

Vissa återvändare, om än toleranta mot alla andra kulturer, är väldigt kritiska och negativa när 

det gäller deras eget hemland (Pollock & Van Reken 2001). Många har orimliga 

förväntningar på sitt hemland och får en chock när de upptäcker att landet inte lever upp till 

dessa förväntningar. Vissa blir deprimerade och drar sig undan. Om upptäckten att de inte 

känner sig som hemma ens ”hemma” kan det bli en allvarlig och livshotande situation 

(Pollock & Van Reken 2006).  

 

Syfte 

Syftet är att genom personliga berättelser visa exempel på hur den kulturella identiteten kan 

utvecklas och hur man kan se på sin kulturella tillhörighet när man växt upp som TCK och 

har spenderat avsevärd tid av sin uppväxt utanför sina föräldrars kultur. Fokus ligger på att 

försöka förstå vilka situationer som utmanar den kulturella identiteten mest och hur 

personerna har hanterat utmaningen. 
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Metod 

Jag tänker använda mig av en ostrukturerad intervjumodell och så kallad biografisk 

fenomenologi. Biografisk fenomenologi introducerades som forskningsmetod av den tyske 

sociologi forskaren Fritz Schutze. Det är fyra grundfrågor man utgår ifrån. Man vill veta vad 

den intervjuade varit med om, hur och var dessa upplevelser har förekommit i personens liv 

och på vilket sätt personen upplever att detta har påverkat deras liv. (Chaitin 2004). 

 

När man använder sig av biografisk fenomenologi, eller life story interviewing så är det 

viktigt att hitta sätt som får den intervjuade att berätta sin historia så fritt som möjligt. Man 

utgår ifrån att varje person har en unik historia att berätta och låta honom/henne berätta allt de 

vill berätta. Julia Chaitin (2004)  beskriver varför det är så viktigt att se varje persons 

berättelse i ett sammanhang. Eftersom upplevelsen och hur den uppfattas av individen hänger 

så starkt ihop med vilket sammanhang den upplevs i, får man också en bild av det sociala och 

kulturella sammanhang som personen befinner sig i och befann sig i när upplevelserna ägde 

rum. Det är viktigt att alltid sträva efter en öppenhet när det gäller undersökandet. Inga 

tolkningar är någonsin definitiva. Alla förklaringar och alla insikter kan komma att ifrågasätt 

och omvärderas (Manen 2002). Chaitin (2004) betonar också att för att man ska kunna tolka 

och analysera berättelserna är det viktigt att utgå ifrån att det som den intervjuade säger inte är 

slumpmässigt utvalt utan att när man berättar om sina egna personliga upplevelser så väljer 

man vad man vill säga och hur man vill säga det.  

 

Biografisk fenomenologi presenterar inte ett definitivt argument med förbestämda idéer eller 

insikter. Tvärtom strävar man mot att antyda något genom att leda läsaren till det område där 

det upplevda fenomenet tydliggörs. (Manen 2006).  

 

Frågeställningar:  

Litteraturen visar att identitet utvecklas i relation med gruppen man lever i. you Gruppen 

visar vägen och man utvecklar de beteenden och egenskaper som gruppen bekräftar och 
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uppmuntrar. Frågor om vem man är och vad som förväntas av en, blir svårare när man inte 

har en tydlig grupp eller kultur att utvecklas i. Hur hittar man sin kulturella identitet när man 

inte har en sådan grupp omkring sig?  Jag ville veta mer om vilka utmaningar mina 

intervjuade har mött när det när det gäller kultur och identitet och hur de tycker att det 

påverkat deras kulturella identitetsutveckling. För att få en djupare förståelse för hur dessa 

utmaningar har påverkat mina informanter ville jag höra deras egna berättelser och 

formuleringar. Tidigare forskning antyder att mötet med passlandet är det jobbigaste 

kulturmötet. Stämmer det med vad mina intervjuade har upplevt eller har de en annan 

upplevelse? Hur har de hanterat mötet med sitt hemland och hur har de gjort för att hitta 

kulturell balans? Genomgången litteratur visar på vissa mönster och strategier människan gör 

för att hantera mötet med passlandet. Stämmer de intervjuades strategier för att hitta kulturell 

balans, överens med tidigare forskning? 

Finns det några gemensamma drag när det gäller sökandet efter kulturell tillhörighet och 

identitet hos mina fyra intervjudeltagare?  

(Intervjuguide bilaga 1.) 

 

 

Deltagare 

Kriterierna som jag valde ut intervjudeltagare utifrån var följande: 

 

 Passa in på TCK kriterierna dvs.: de ska ha spenderat betydande del av sin uppväxt i 

ett eller flera länder utanför sina föräldrars kultur.   

 

 Ålder: Jag ville att de skulle vara  vuxna, över 20 år. Detta för att jag ville att de skulle 

ha lite perspektiv på sin uppväxt.   

 

 Språk: Jag ville att de skulle prata antingen engelska eller svenska. Eftersom det är 

min första uppsats baserad på intervjuer ville jag genomföra intervjuerna på ett språk 

jag känner mig helt säker på .  
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Det stratifierade urvalet fick jag tag på via massmejl till kolleger och via vänners 

rekommendationer.  

 

Lena (pseudonym) är en 26 årig kvinna som är född i Sverige. Fram till hon var 18 år bodde 

hon i länder i Europa, Sydamerika och Nordamerika. Båda föräldrarna är svenska. Lena pratar 

engelska och svenska flytande. När Lena var 18 år återvände hon ensam till Sverige.  

 

Henrik (pseudonym) är en 28 årig man född i Sverige men som har bott utomlands hela sin 

uppväxt. Han har bott i länder i Asien, Europa och Nordamerika. Båda Henriks föräldrar är 

svenska. När Peter var 18 år återvände han ensam till Sverige.  

 

Michael (pseudonym) är 37 årig man som är född i Nigeria. Hans mamma var av 

libanesiskt/nigerianskt ursprung och hans pappa är nigerian. Michael har under sin uppväxt 

bott i en rad länder i Afrika. Han har bott i Europa och i Nordamerika. Michael bor för 

tillfället i Ghana. Han har återvänt till Nigeria 2 gånger som vuxen.  

 

Susy (pseudonym) är 56 år och född i Tyskland. Båda hennes föräldrar är tyska. Familjen 

lämnade Tyskland när Susy var 3 år gammal och bodde först i Italien och sen i Argentina. En 

kort period mellan Italien och Argentina flyttade familjen tillbaka till Tyskland. Vid 18 års 

ålder flyttade Susy tillbaka till Tyskland för att börja på universitet.  

 

Tillvägagångsätt 

Intervjuerna gjordes i flera omgångar. Alla gav sitt samtycke till att intervjuerna bandades. 

Den första intervjun baserades på personens egen historia och han/hon uppmanades att berätta 

fritt om sin uppväxt utifrån flyttarna till olika länder. Ytterligare ett eller flera intervjutillfällen 

följde sen upp den första intervjun med frågor utifrån tidigare berättelser.  Intervjuernas längd 

varierar något. Intervjumaterialet motsvarar 6,3 timmar i tid. Det mesta av intervjuerna 

spelades in och transkripterades sedan. Vid tre av de fyra intervjuerna fortsatte diskussionen 

när jag hade stängt av inspelningen. . När jag stängde av inspelningen började den intervjuade 

prata igen och fortsatte att berätta, oftast mer avspänt och mer personligt. Jag ville inte störa 
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genom att sätta igång inspelningen igen utan lät samtalet fortsätta och försökte anteckna 

samtidigt. Den största delen av samtalen är dock inspelad. Jag har inte översatt intervjuerna.  

 

 

Mina öppningsfrågor var ”Berätta, från början om platserna du bott på fram till du var 18 år”. 

Berätta om i vilka kulturer du bott, vilka språk du mött och hur du tycker att det påverkat dig 

och den du är idag när det gäller kulturell identitet” Se intervju guide (bilaga 1.).Utifrån 

berättelserna ställde jag sen frågor för att få den intervjuade att berätta så mycket som möjligt. 

Det var viktigt för mig att den intervjuade fick berätta så fritt som möjligt och utan att bli 

styrd i ordval och begrepp. Även om syftet var att få fram den intervjuades egna syn på hur 

identiteten utvecklats och vilka utmaningar han/hon mött på vägen i denna utveckling hade 

jag inget exakt manus för intervjun. En intervjuguide fanns som stöd för mig själv (se bilaga 

1) men den såg aldrig de intervjuade. Introduktionsfrågan var gemensam men utöver den 

varierade samtalen ganska mycket mellan intervjuerna och beroende på vad den intervjuade 

berättade kom vi in på olika områden och fokus i det som de intervjuade berättade varierade 

lite beroende på erfarenheter och vad de valde att lyfta fram. Ordningen på mina frågor och 

antal frågor berodde alltså helt på vad den intervjuade valde att berätta om.  

Intervjumaterialet är presenterat i presensform. Detta för att det ska bli tydligare vad som är 

sagt nu och vad som är den intervjuades berättelse.  Det är också ett sätt att ge en känsla av 

närhet. Att använda presensform inger en känsla av att det händer här och nu (Manen 2002). 

 

Etik 

Namnen och en del fakta som jag anser inte är avgörande för uppsatsen är ändrade. Detta för 

att minska möjligheten att personerna ska kunna bli identifierade. När uppsatsen är klar 

kommer allt inspelat materia att raderas.  

 

När transkriberat intervjuerna var transkriberade fick de intervjuade en kopia av det 

nerskrivna innan jag började skriva uppsatsen. Då det inte inkom några kommentarer om 

innehållet blev det aldrig aktuellt att ändra något i det transkriberade materialet.  De 

intervjuade kommer även att få en kopia av uppsatsen när den är klar. En av de intervjuade 
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kan dock inte svenska och kan därmed inte läsa mer än de stycken som är skrivna på 

engelska.  

Även om jag hade specifika frågor som jag ville ha svar på i min studie ville jag att intervjun 

skulle utgå från den intervjuade. Intervjun baserades på öppna frågor och målet var att 

genomföra en ostrukturerad intervju. Dock var jag ute efter viss information och min 

förhoppning var att detta skulle komma fram i intervjun utan att jag behövde ställa för många 

specifika frågor. Detta förklarade jag för de intervjuade och de frågor jag ställde var 

följdfrågor på det som de redan valt att berätta eller frågor där jag bad dem förtydliga något de 

sagt.    

 

 

Analys 

När jag har transkriberat intervjuerna ska jag söka igenom efter två övergripande teman:   

 

1. Hur beskriver den intervjuade sin nuvarande kulturella identitet? Vilka strategier har 

han/hon använt sig av för att hitta en kulturell identitet som känns rätt? 

Ett av syftena med min undersökning har varit att se hur den kulturella identitetsutvecklingen 

kan upplevas när man växer upp i olika kulturella sammanhang. Jag börjar med att försöka 

hitta uttalanden och meningar som visade om den intervjuade tyckte att de hade hittat sin 

kulturella balans Om det är så, kommer jag att leta i intervjumaterialet efter strategier de 

intervjuade haft för att hitta sin acceptera sin kulturella identitet. Dessa strategier tittar jag sen 

på i förhållande till de olika typer av strategier som presenterats i tidigare forskning. Det jag 

hittar i detta tema samlar jag under rubriken Tema identitet i resultatsdelen.  

2. Tidigare forskning visar att återkomsten till passlandet utmanar den kulturella identiteten 

på många sätt (Walters 2006).  

Jag ska söka i de transkriberade intervjuerna efter uttryck och beskrivningar av hur det var att 

återvända till sitt passland. Jag vill hitta meningar och uttryck som ger mig ledtrådar om 

vilken fas som var mest utmanande för identiteten och upplevd som mest jobbig för den 

intervjuade. Efter att ha läst litteratur och tidigare forskning har det visats sig att den största 

utmaningen för identiteten är återvändandet till det så kallade passlandet och jag har tittat 
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extra på stycken och meningar där de intervjuade har berättat om sina återvändanden. Detta 

har jag samlat under Tema Reverse Culture Shock i resultatsdelen.  

 

Resultat 

Syftet har varit att genom personliga berättelser visa exempel på hur den kulturella identiteten 

kan utvecklas och hur man kan se på sin kulturella tillhörighet när man växt upp som TCK 

och har spenderat avsevärd tid av sin uppväxt utanför sina föräldrars kultur. Fokus har legat 

på att försöka förstå vilka situationer som utmanar den kulturella identiteten mest och hur 

personerna har hanterat utmaningen. 

 

Intervjuerna: 

 

Lena 

Lena berättar sin historia tydligt och klart och i kronologisk ordning. Hon har noga ordning på 

år och platser. Hon har läst boken Third Culture Kids (Pollock & Van Reken 2001) och är 

med i en TCK-grupp på internet.  

 

Med anledning av Lenas pappas arbeten, höga chefsposter inom multinationella företag, har 

Lena, från hon varit 6 månader gammal då familjen flyttade till Argentina, flyttat till nya 

platser åtta gånger. Flera gånger har flyttarna inneburit att hon har bytt kontinent, ibland 

länder och ibland har hon flyttat inom landet.  

 

Efter tre år i Argentina flyttade familjen till Tyskland så Lena har inte så många minnen från 

Argentina. När Lena hade nått skolåldern flyttade familjen till USA och Lena gick några år på 

en statlig amerikansk skola. Lena beskriver den tiden, fyra år, som väldigt positiv och fylld av 

roliga minnen.  

 

Nästa flytt gick till Schweiz och ett och ett halvt år senare flyttade familjen tillbaka till 

Tyskland. Mötet med Tyskland och den tyska skolan blev inte lätt för Lena denna gången.  
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”Jag var ju 12 när vi flyttade dit. Så det var nog de tuffare tiderna under min 

barndom Inte bara för att… kompisarna var svåra utan för att skolan var ganska 

krävande för jag gick på gymnasium som är ett av de högsta när det gäller 

svårighetsgrad och eg. det var väldigt stränga lärare och inte så snälla och inte 

personliga utan det gällde bara att få bra betyg” 

 

När Lena berättar om hur familjen två år senare flyttade till Frankfurt och hon fick börja på en 

internationell skola, märks det hur mycket bättre hon tyckte det var och hur hon tycker att hon 

passade in mycket bättre och det är lättare att få kompisar.  

 

När Lena var 18 år var det dags att flytta tillbaka till Sverige. Men denna gång flyttade hon 

ensam och för att gå på universitetet. Lena säger att ”det var dags för jag hade aldrig bott i 

Sverige” och ger en känsla av att det var det som förväntades att hon skulle göra, både av sig 

själv och av familjen och det var ingen som väntade sig att det skulle bli några större problem.  

 

Lena berättar om hur överraskad hon blev över att det blev en så stark kulturkrock att flytta 

tillbaka till Sverige. Det blev en chock för henne att upptäcka att det folk och den kultur som 

hon trott hon tillhörde och den plats som trodde var hennes hemland, inte välkomnade henne 

som en svensk. Eftersom det hade gått så bra att flytta till helt nya platser så många gånger 

tidigare var hon övertygad om att det skulle gå bra att flytta till det landet där hon kunde 

språket och kände till kulturen. Men så blev det inte.  Hon kände sig vilsen och visste inte var 

hon hörde hemma eller vem hon var.  

 

”Det var väldigt konstigt att komma hit. För jag hade aldrig känt mig svensk 

men jag trodde ändå att jag skulle passa in på nått sätt men det gjorde jag inte. 

Alltså jag… jag tror att det hade mycket att göra med att jag inte var riktigt 

säker på vem jag var ändå. Så att jag hade nog inte riktigt klickat någonstans. 

Men jag hade nog fel.. eh… kompisgäng och som sagt ingen och ..eh…ingen 

familj i närheten och ingen jag riktigt kunde prata med på det sättet så att 

eh…ja, jag mådde inte bra av det.  Det var svårt. “ 



Lisa Kron 
Lisa.kron@comhem.se 

19 

 

 

Det blev en svår tid för Lena. Hon beskriver hur hon letade efter personer som hon skulle ha 

något gemensamt med men trots att hon hittade vänner snabbt beskriver hon känslorna som 

hon hade den tiden som frustrerande och hon uttrycker känslor av ensamhet och att ”inte 

någon förstod hur man funkar”. Lena beskriver tydligt sin vilsenhet och hur hon upplever att 

hon hade en låg självkänsla.  

 

Universitetsstudierna funkade inte och hon blev deprimerad. Vid det laget hade hennes 

föräldrar som bott i USA vid tiden för hennes flytt till Sverige, flyttat till Berlin. På Lenas 

pappas inrådan, bestämde hon sig för att åka dit: 

 

”… jag var inte så säker i mig själv jag hade framförallt ingen säker identitet eller 

stark självkänsla så jag var ganska lost jag var ganska som sagt kände mig ensam 

och kände som att jag inte passade in någonstans.”  

 

Lena spenderade nästan ett år i Tyskland tillsammans med sin familj. Hon fick det stöd hon 

tyckte hon behövde genom att umgås och prata med sin familj. Hon fick också professionellt 

stöd av en psykolog. Lena understryker flera gånger att stödet från familjen var avgörande för 

att hon skulle kunna hitta självsäkerheten och styrkan att gå vidare.  

 

När Lena nästan ett år senare återvände till Sverige gick det mycket bättre om. Hon säger 

själv att det var bland annat för att hon visste vad som väntade och att det inte skulle gå helt 

av sig själv att känna sig hemma i Sverige. Hon skaffade andra sorters vänner, många med 

internationell bakgrund. Hon valde också att börja på en utbildning som hon tyckte passade 

henne bättre och där det var en tillgång att ha bott i flera länder och lärt sig flera språk. 

 

Lena har gått både på privatskolor och allmänna skolor och hon har gått både på 

internationella skolor och nationella skolor.  
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Det märks ganska snabbt att Lena har funderat mycket på sin barndom och hon visar redan i 

början av intervjun att hon har insikt om hur flyttarna påverkat den hon är idag. Även om det 

har varit svåra perioder i uppväxtåren får jag intrycket av att fördelarna överväger 

nackdelarna: 

  

”Alltså det är jättebra att jag har fått alla de erfarenheter jag har för att man 

blir mycket mer öppen mot förändring och kan acceptera olika kulturer och 

personligheter och jag tror att man har en helst annan syn på människor än vad 

man har om man har bott på samma ställe hela livet. Men eh....sen har det ju 

varit svårt också…som jag sa det har med identitet. jag kände nog att jag hade 

väldigt svårt att hitta mig själv på grund av att det hade varit så mycket flytt och 

kanske min familj inte riktigt hade en någon sådan stark svensk identitet. Så jag 

har väl ganska länge känt mig lite halv amerikansk halv svensk. Jag känner mig 

inte riktigt svensk. Jag känner mig mycket mer svensk än vad jag gjorde då men 

jag kommer nog aldrig att känna mig riktigt svensk.” 

 

När jag frågar om hon tror att hon någonsin kommer att känna sig ”riktigt något” så 

svarar hon:  

 

”Nej, det kommer jag inte. Jag kommer att känna mig riktigt internationell.”   

 

Lena är den av de intervjuade som starkast uttrycker en internationell identitet. Flera 

gånger under intervjun märks det hur viktigt det är för Lena att behålla och upprätthålla 

sin internationella identitet.  

 

Lena pratar flytande engelska, svenska och tyska. Även om Lena pratar flytande 

svenska är de andra språken och kulturella bitarna av hennes personlighet viktiga 

för henne.  När hon efter att ha vantrivts på ett universitetsprogram nu bytte till ett 

program där en stor del av undervisningen är på engelska känner hon sig mer 

hemma och att den ”engelska delen” henne också får utrymme.  
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Hon berättar att hon trivts bäst på internationella skolor där de i allra flesta delar hennes 

erfarenheter med att ha flyttat runt mycket och mött många olika kulturer. Både mötet 

med Sverige och mötet med en tysk nationell skola var jobbiga upplevelser för Lena. Hon 

berättar hur svårt det var att komma in i den tyska skolan och hur hon kände att de var 

ovana vid utländska elever.  

 

” Ehmm...och sedan så eh…flyttade vi därifrån till Tyskland igen….fast då var 

det utanför Heidelberg (skratt) Svårt eh att hänga med? ehmm …där gick jag i 

Tysk skola i två och ett halvt år.  Jag hatade det.(skratt) Det var hemskt.” 

 

”Eh…det var...en helt annan eh ett helt annat skolsystem än jag var van vid. 

Alltså jag var ju van vid eh att eh man gick på en skola där eleverna var väldigt 

öppna mot varandra man ville lära känna varandra framförallt då på 

internationella skolor alltså när det gäller att ta emot nytt folk. Så på den tyska 

skolan var det nästan i en liten by och människorna där var inte alls vana vid 

utlänningar överhuvudtaget tror jag  

Så det var väldigt svårt att eh…att liksom komma in i det.” 

 

Lena ger som helhet ett intryck av att efter en tid av problem och vilsenhet ha hittat sig själv 

och den hon vill vara.  

 

Michael 

Michael känner inte till begreppet TCK innan vi börjar samtala. Michael vet precis 

vilka länder han har bott i men inte exakt vilken ordning och hur gammal han var. 

Under intervjuns gång så kommer minnena tillbaka och det visar sig att Michael har 

bott i sju olika länder i Afrika, Nordamerika och Europa.  

 

I våra samtal kommer det tydligt fram att Michael är glad över att ha fått möjligheten att flytta 

runt under sin barndom.   Han återkommer många gånger till vilken tillgång han tycker att det 
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är att kunna förstå andra kulturer och hur glad han är över att ha få sett så mycket av världen 

och träffat så många spännande personer.  

 

Michaels mamma, av libanesiskt och nigerianskt ursprung dog när Michael föddes. Michaels 

pappa var diplomat och jobbade för utrikesdepartementet och därför flyttade familjen, 

Michaels pappa, styvmamma och en del av Michaels syskon, runt till olika länder.  

 

De första fem åren bodde Michael i Nigeria med sin farmor. Sen flyttade han runt i olika 

afrikanska länder. Michael berättar om åren i de olika länderna som idyllisk. Han berättar hur 

han fick Zambianska lekkamrater lärde sig det lokala språket. Han berättar att han började 

prata portugisiska efter en tid i Moçambique och att hans föräldrar blev oroliga och förbjöd 

honom prata något annat än Yoruba med dem. Han berättar om äventyr, natur och djur.  

Mellan några länder flyttade Michael hem till Nigeria igen. Där gick han en period i statlig 

skola och en annan gång i privat inackorderingsskola. Han beskriver hemflyttarna som 

jobbiga. På den tiden var Nigeria en otrygg plats att bo på. Det var mycket politiska konflikter 

och oroligheter i landet men Michael tyckte också det var jobbigt på grund av att han kände 

sig vilsen i sin kulturella identitet. 

 

” It was hard. I didn’t know what side to stand on sometimes.  Am I objective 

standing on the outside looking at my own culture, like a foreign culture or am 

positively feeling stress not knowing how to be objective?  It was stressful. To 

adjust to that. You know…Coming back home has been most stressful. I feel like 

I am part of it, not outside looking in. If I was in Switzerland I could easily 

ignore something because it is not part of my culture…you know…I wouldn’t 

stress about it…it wouldn’t worry me so much…I could relive my self from it… 

You know, whereas I feel Nigeria is my culture, being African you have shared… 

that stress is much more, I’m trying too be objective, trying to be outside looking 

in, but I am trying to be inside trying to make a change now participating, so I 

cant…I cant be the two at the same time, it becomes hard to settle.”  
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Han kan inte förklara så exakt men han säger att han kommer ihåg att han upplevde 

besöken till hemlandet som väldigt stressande och speciellt att gå i den lokala skolan.  

Det var betydligt lättare att gå på den privata skolan för där fanns andra elever som 

hade bott utomlands eller hade en förälder från ett annat land.  

 

När Michael skulle börja high school flyttade han med sina föräldrar till Schweiz där 

han avslutade sin skola. Tiden i Schweiz beskriver Michael väldigt positivt. Han 

lärde sig franska och fick nya vänner. Överhuvudtaget märks det tydligt att Michael 

uppskattar att möta nya kulturer och lära sig språk och anda nya saker. Han pratar 

också om värderingar och insikter han lärt sig av att bo i många olika kulturer:  

 

“It comes back to education and the education is not just only in the books but, 

you know, experience in those extremes. And actually been in somewhere in a 

poor area and experienced that poverty and feeling it around you, because going 

to boarding school is just like that….being in boarding school in 

Nigeria…southern Nigeria…I had friend coming to school without any  shoes, 

and   cos their parents couldn’t afford it they were smart intelligent kids, smarter 

than me.” 

 

Efter 4 år i Schweiz fick Michael ett stipendium till universitet i Minnesota.  Han 

flyttade till USA där han blev kvar i många år. 

 

Sedan Michael började highschool har han bara varit tillbaka i Nigeria två gånger. 

När han lämnade USA mellanlandade han i Ghana där hans pappas familj bor och 

blev kvar. Planen är fortfarande att återvända till Nigeria för gott en dag.  

 

Trots att alla familjemedlemmar har lämnat Nigeria och det bara finns släktingar 

kvar i landet Det framgår väldigt tydligt att Michael har en stark Yoruba-identitet. 

Han säger att vistelserna utomlands har stärkt hans yoruba-identitet genom att det har 

ökat hans intresse för kulturen och fått honom att utveckla och söka kunskap om den.  
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“ I ve been diplomat son so I was always involved….you know…had Nigerian 

friends wherever I went. But if anything, he made me keep my identity was the 

fact that I was in a different land. People would always ask me “Where are you 

from?” You know “do they have this in Nigeria?! “Do they do this?”So that 

allowed me to even find out more about my country and share that with people. 

So it was the facts that I was in a foreign land I think, that more than anything 

helped me to keep my identity.” 

 

Vi pratar om identitetskonflikter och Michael berättar att han gjorde ett medvetet val. 

Han frågade sig själv viktiga frågor och beslöt att han alltid ville vara en Nigerian.   

 

Men det finns även starka drag av en internationell identitet när Michael pratar. Han 

berättar om hur USA och i synnerhet hur det universitet han gick på har format den 

han är och hans värderingar. ”Act locally but think globally” är en fras från 

universitetet som har haft starkt inflytande på Michael.  

 

Han har också många vänner med internationell bakgrund och säger sig ha lätt för att 

få kontakt med alla sorters personer. Han har varit bra på att hålla kontakten med 

folk men han har också förlorat många vänner i sina flyttar. Michael berättar om att 

han ibland är avundsjuk på de som har bott på samma ställe hela livet och har hållit 

ihop hela livet. 

 

När Michael pratar om förluster så pratar han mycket om personer och natur. Han 

berättar hur han saknade regnet i Nigeria. Han minns hur det kunde regna utan 

uppehåll i dagar när han var liten. Han kommer också ihåg hur han saknade sin 

mormor och hur han hela tiden tänkte på att han skulle återvända till henne och 

Nigeria en dag.  
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Även om Michael anser sig ha en stark yoruba-identitet och att den delen av honom 

är viktig så har han aldrig flyttat tillbaka. Han har varit där två gånger i vuxen ålder 

och säger att tredje gången han åker dit är det för gott. Han visar en stark önskan att 

vilja åka tillbaka. Han vet inte vad det är som hindrar honom men han säger att det 

var samma sak när han bodde i USA och han under en lång tid sa att han ville åka 

hem men det dröjde flera år innan han verkligen gjorde det. Nu bor han i grannlandet 

Ghana så det handlar inte om avstånd denna gång.  

 

Michael tycker också att han har ändrat livsstil genom sina flyttar. Han berättar om 

hur han ibland har gått på fina privatskolor och sen kommit till lokala små skolor i 

Nigeria. Men han säger att det har gett honom vid syn på människor och han kan 

prata och umgås med alla samhällsklasser:  

 

“I could go anywhere and I took advantage of it. Complete advantage. I could 

be somewhere in the White house and be best friends with the maids. You know 

we could be buddies. That is the kind of experience I have. Because I don’t 

discriminate.” 

 

Michael ger ett intryck av att vara trygg i sin yoruba-identitet och att han har jobbat 

hårt och fortfarande jobbar hårt med att upprätthålla den delen av sig själv.  

 

 

 

Henrik 

Henrik är född i Sverige av svenska föräldrar. Hans pappa hade höga chefpositioner och jobb 

utomlands gjorde att familjen har flyttat runt till olika länder sen Henrik var ett år. Han var 

tillbaka i Sverige ca tre år, åren innan skolåldern och gick totalt en månad i svensk skola.  

 

Henrik ger redan från början ett väldigt svenskt intryck och han pratar svenska med tydlig 

dialekt. Han berättar väldigt lättsamt och med en humoristisk tvist om sin uppväxt. Han 
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berättelser är varvade med små anekdoter och jag får känslan av att han ser väldigt positivt på 

sin uppväxt och tiden i de olika länderna.  

 

När Henrik var två år gammal flyttade familjen till Singapore . Efter några år i Singapore 

flyttade familjen tillbaka till Tyskland där Henrik gick i tysk skola. Efter två år flyttade 

familjen till USA där han också gick i statlig skola. När Henrik skulle börja sjunde årskursen 

flyttade familjen till Zürich i Schweiz och han började på en internationell skola.  

 

När Henrik beskriver tiden på den internationella skolan är det mest positivt. Han berättar om 

möten med många kulturer, kompisar och roliga fritidsaktiviteter. Men han berättar också om 

en tillvaro ”i en kapsel”. Han säger att det inte fanns någon riktig kontakt med det övriga 

samhället. Han hade tur och hade några Schweiziska kompisar och hade lite kontakt med den 

riktiga världen. Han menar att man har en slags internationell bakgrund och inte nått land. Det 

är svårt att förklara för de som inte gått på en internationell skola. Folk brukar inte förstå att 

Henrik faktiskt inte har så stor del av det Schweiziska samhället med sig trots att han har bott 

där i 7 år:  

”för att förstå detta måste man helst hitta någon som också gått på 

internationell skola annars tycker folk det är konstigt, du bodde ju i Schweiz. Jo 

jo men jag gick på internationella…ja men du bodde i Schweiz. Jo jo men…” 

 

När Henrik hade gått ut skolan i Zurich och skulle börja universitetet, flyttade han som 18-

åring tillbaka till Sverige.  Han funderade aldrig särskilt mycket över det eller på att studera i 

något annat land. Det var ett naturligt steg som förväntades av alla i hans omgivning, 

inklusive han själv: 

 

”Det var bara självklart. Att efter det här åker man hem till Sverige och 

pluggar”. 

 

Trots att Henrik i början inte kände sig det minsta svensk såg han ändå Sverige som sitt 

hemland. Under utlandsåren hade han tillbringat somrarna i Sverige och då tyckt att det var 

något sorts ”hemma”. Eftersom Henrik kunde perfekt svenska och hade läst det som ämne 
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under hela gymnasietiden så blev han direkt accepterad som svensk. Men han berättar att han 

trots det inte kände sig svensk alls och han använder det engelska ordet ”imposter”, dvs.  

verka under falsk identitet.  Men det var också svårt att bli ifrågasatt när det gäller kultur och 

hur svensk han egentligen var.  

 

”…blev man kanske arg men också så tänkte man, ja det är ju egentligen 

rätt…liksom, jag är ju inte så jättesvensk av mig, sen började man tänka på vad 

är jag då egentligen…är man Schweizare nej det är jag absolut inte för mina 

Schweizare polare skulle bara säga du är inte Schweizare. Och är man amerikan, 

nej jag är inte amerikan, du är kanske mer amerikan men inte jag . Jag har bara 

bott där 4 år … Jag är absolut inte amerikan. Jag är inte singaporian heller 

liksom, jag har bott där i två år i kindergarten. Man är egentligen ingenting…” 

 

Första tiden i Sverige höll Henrik fast vid sin internationella identitet men när föräldrarna 

pensionerades från sina jobb och också flyttade tillbaka till Sverige bestämde sig Henrik för 

att ta till sig så mycket som möjligt av den i svenska kulturen och försöka bli helt svensk. Han 

berättar att det var ett medvetet beslut att försöka anpassa sig till svenska samhället.  

 

”Jag tror att det krävdes nästan för att man skulle anpassa sig till svenska 

samhället man kunde inte ha kvar det internationella utan man fick göra ett val, ge 

upp det eller så glöm det och på något sett fick man ge upp det om man skulle 

liksom helt in i svenska samhället och bli accepterad av de andra. Inte accepterad 

kanske men att man skulle liksom…det handlar också om att byta hela tiden ena 

sekunden sitta med en svensk och prata svenska så kommer kanske en internationell 

kompis och så ska man prata engelska med någon, det blir ju väldigt, det blir ju 

dels fånigt i svenska ögon i alla fall.” 

 

Henrik bröt mer eller mindre medvetet, kontakten med kompisarna från internationella 

skolan när han kom tillbaka till Sverige.  Flera gick på samma skola i Lund men han 

hade ingen kontakt med dem. Henrik berättar att studentlivet blev en rak väg in i det 
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svenska samhället. Han umgicks med ”vanliga svenskar” Men samtidigt ställer han den 

retoriska frågan ”Vad är en vanlig svensk?” 

 

Henrik ser många nackdelar med att växa upp i olika kulturer. Han tror att det är lite allt 

eller inget reaktion som de flesta har. Antingen går allt bra och man får möjlighet att dra 

nytta av det man lärt sig utomlands och kan vända det till en positiv erfarenhet eller så 

hamnar man ”riktigt nere i skiten”. 

Henrik tror att den jobbigaste flytten för TCK är hemresan. Bland hans vänner och 

bekanta är det de som flyttat hem som haft det jobbigast.  

 

”de pratar också om att man ska vara flexibel anpassa sig till nya miljöer och 

nya skolor turer och jobb och så där men den svåraste anpassningen är att 

komma tillbaks. Det är mycket jobbigare än att sticka ut och anpassa sig till 

det. När man sticker ut kommer alla andra från sina hemländer. Alla är nya 

på sin skola när de inte är i sitt hemland. Det blir en egen bubbla . Alla kan 

relatera till varandra. Alla har det lika svårt oavsett om det kommer från 

Pakistan, Irak eh...eller Israel eller Tyskland så är vi likadana allihopa vi är 

här och har inget hemland. Så kan vi sitta och äta falafel och ha det trevligt.”  

 

 ”Det är mycket värre att anpassa sig sen när man kommer hem. Då blir man 

som i en utställning eller invandrare i ett land fast man inte är en 

invandrare.” 

 

Henrik beskriver sin anpassning som en pendel som till en början pendlade mellan 

ytterligheter för att sen avta efterhand. Från att ibland höja Sverige till skyarna och 

svära över något annat land eller tvärtom till att förstå att det finns plus och minus 

med allt och att man kan ha båda delar inom sig.  

 

Henrik ger ett intryck av att ha haft en stark önskan att hitta sin svenska sida och 

utveckla den. Han har gjort medvetna val som har gett honom en väg rakt in i det 
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svenska samhället och det som han ser som svensk kultur. Hans berättelse visar att 

det har funnits jobbiga perioder både när andra har ifrågasatt vem han är och hur 

svensk han egentligen är men också när frågorna kommer ifrån honom själv. Men 

hans målmedvetenhet och hans drivkraft har gjort att han fått den plats i det svenska 

samhället som han vill ha.  

 

Susy 

Susy berättar precis som Lena sin historia i kronologisk ordning. Tydligt detaljerat och 

det märks att hon är medveten om sina känslor och hur olika upplevelser påverkat 

henne. Susy känner väl till fenomenet TCK och refererar ibland till boken, Third culture 

kids (Pollock & Van Reken, 2004).  

 

Susy föddes i Tyskland av tyska föräldrar. Hennes pappa var lärare och fick ett jobb 

som lärare i tyska skolan i Milano och när Susy var 3 år flyttade familjen dit. Hennes 

första möte med Italien minns Susy som en chock. Hon hade precis lärt sig prata och när 

hon upptäckte att ingen förstod henne och att hon inte förstod något av vad man sa till 

henne blev hon fysiskt sjuk. På nätterna hade hon mardrömmar. Detta säger hon, 

sporrade henne till att lära sig Italienska snabbt och efter några månader började hon 

älska Italien. Under hela intervjun märks det tydligt hur viktigt Italien är för Susy och 

hur tog till sig kulturen och mentaliteten. Även om Susy gick på en tysk skola hade hon 

många italienska vänner. 

 

När Susy var elva år, bestämdes det att familjen skulle flytta tillbaka till Tyskland och det 

blev en traumatisk upplevelse för henne. Hon kände sig annorlunda och tyckte att de andra 

tyckte hon var konstig. Hon hade svårt att hitta vänner i början. Kulturen var också svår att 

komma in i. Susy berättar att hon hade svårt för att anpassa sig till att kvinnosynen var så 

annorlunda mot Italien. Hon upplevde att flickor fick mindre respekt från pojkarna. Susy 

kände sig som en främling i Tyskland till en början. Hon beskriver hur hon längtade hem till 

Italien där hennes vänner fanns.  
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”Germany? That wasn’t my home country when I moved back from Italy. When I 

was eleven and I moved to Germany it wasn’t my home country. I had relatives 

there and my parents were from there but my home was Italy” 

 

Med tiden anpassade hon sig dock och började trivas. Ungefär samtidigt, fick hennes 

pappa ett nytt jobb i Argentina. Återigen fick Susy uppleva en jobbig flytt. Susy 

beskriver flera gånger hur jobbigt det var att flytta.  

 

” ….well first when I moved from Germany to Italy it was a language problem. 

When I couldn’t understand when I was a three year old and I had just learned 

to speak and now suddenly they wouldn’t understand me and I couldn’t 

understand them. But that was a very short time I learned Italian within months. 

And then… when I moved back to Germany, I really didn’t feel like I was part of 

them…at all…I was Italian and I wanted to go back and that was my home and 

there were my friends” 

“I had adapted [in Germany] by the time I was 13 – 14 but then my parents 

decided to go and live in Argentina. And I…em…I menaced them with that I 

would escape, I would runaway. Now that I had finally, you know, found the, I 

was final” 

 

När Susy berättar om Argentina märks det att hon var äldre för det är mycket mer detaljerat. 

Personer och platser beskrivs och jag får en känsla av att det var en mycket positiv tid i Susys 

liv. Även om den Argentinska kulturen var annorlunda och mer konservativ än vad Susy var 

van vid från Europa anpassade hon sig och trivdes bra i Buenos Aires. Hon skaffade många 

vänner som liksom hon var tyska men hade erfarenhet av många olika länder. 

 

När jag frågar Susy om hennes egna kulturella identitet svarar hon:  

 

” I’d say I am European. I’m European because I feel at home….eh…my 

strongest feelings are in Italy…and I am happiest speaking Italian I feel most 
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emotions…all though I am very , very  and increasingly so aware of my German 

background, of  my German education. I feel very solid…how do you say… I feel 

very solidarity because I love my parents and eh…yes…some way it is very 

weird…. But I feel very at home in London when I get to London it is home and I 

feel at home here actually, after 4 years, I love Helsingborg, I love the nature, I 

love the animals, l love the sea, I love the small town of Helsingborg and…and 

now I feel at home here of course, I have friends, totally Swedish friend and 

international friends.” 

 

När Susy skulle börja på universitet lämnade hon Argentina. Hon ville bo nära sina syskon så 

valet blev Köln i Tyskland.  

När vi pratar om vilka fördelarna är med att växa upp i flera olika länder svarar Susy direkt 

”communication”. Hon förklarar hur hon tycker att hon har utvecklat en förmåga att kunna 

möta och kommunicera med människor från alla samhällsskikt och kulturer. Som vuxen har 

hon aldrig känt sig utanför utan alltid fått en plats och blivit accepterad som en i gruppen 

oavsett vilket land hon har bott i.  

Susy berättar om hur hon har tagit alla kulturer till sitt hjärta och hur viktiga bitar de är av 

henne själv. Hon använder uttrycket ´kulturell kameleont` men betonar att det kommer 

naturligt och helt omedvetet. Uppväxten har lärt Susy hur språk och kultur hänger ihop och 

hur hon har fått båda med sin som en helhet.   

 

Susy pratar alla språken från de länder hon bott i flytande och beskriver hur språken och 

mentaliteten hänger ihop: 

 

” I had my oral exams in German, Spanish and English….and all the teachers 

were sitting around teachers that had never heard me in the other language said 

they had to look twice cos they were not sure it was me cos my whole attitude, 

my voice everything changed with the language, and…I had never forced it…it 

just comes naturally…and I feel sympathy… I feel a lot of sympathy for...for...all 

the cultures really…and I feel at home in all the cultures…especially those 
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where I speak the language and I know the behaviour and the jokes...yeah...and 

the humour”  

 

Tolerans är en annan viktig sak som Susy anser kommer av att möta andra kulturer och 

lära känna människorna som kulturen består av.  Att vara tolerant och acceptera att 

skillnader är en bas för vänskap och förståelse och den basen har TCK alla möjligheter att 

utveckla men Susy betonar att föräldrar måste förstå att det är viktigt att barnen kommer 

ut i samhället och får möjlighet att ta del av kulturen i det samhälle de bor i. Många 

internationella familjer bor i så  kallade gated  communities och har mycket begränsad 

kontakt med värdlandets kultur. 

Om man ska kunna utveckla tolerans och förståelse tycker Susy att det är viktigt att 

föräldrarna ser till att barnen får bli en del av kulturen i landet och inte leva instängda och 

endast umgås med personer från samma kultur.  

 

Helhetsintrycket av Susy är att hon är stolt över att ha så många kulturer i sig och hon 

definierar sig själv som Europé. Hon har haft svårt i övergångarna mellan de olika 

länderna men sen har språk och kultur kommit naturligt och blivit en del av henne. Susy 

vill inte låsa sin kulturella identitet till ett specifikt land även om hon säger att Italien är 

det landet hon mest tagit till sig. Även Tyskland finns i hennes hjärta av respekt för sin 

bakgrund och kärleken till sina föräldrar.  

 

Hon representerar en väldigt stor del av Adult Third Culture Kids, dvs. vuxna som växt 

upp som third culture kids, genom att hon har fortsatt att flytta runt även i vuxen ålder. 

Även om hon nu säger att hon skulle vilja skaffa ett hem och en bas i Sverige nu så är 

hon inte främmande för att åter igen packa ihop och flytta igen.  

 

Tema Reverse culture shock 

Precis som litteraturen visar beskriver de intervjuade att komma hem som den jobbigaste 

omställningen och det kulturmötet som allra jobbigast. Michael, Lena och Henrik berättar om 

utanförskap och en känsla av främlingskap när de återvänder till sitt passland. De berättar om 



Lisa Kron 
Lisa.kron@comhem.se 

33 

 

hur både omgivningen och de själva ifrågasätter deras kulturella identitet och hur de tvingas 

att definiera och hitta sig själva och hur jobbigt det upplever att det är.  

 

Fail, Thomson, Walker  (2004) skriver om så kallad reverse culture shock,  alltså omvänd 

kulturchock. Om man inte är väldigt väl förberedd när man återvänder till sitt hemland för 

universitetsstudier kan man råka ut för en allvarlig identitetskris.  Studier av TCK som 

återvände till USA visade att även om TCK anpassade sig bra till studier och miljön men har 

osäkra känslor när det gäller hem och rötter.  

 

Många TCK upplever att när de återvänder till sitt hemland för att börja universitet känner de 

sig som dolda invandrare (Walters 2006). De ser ut som alla andra och låter som alla andra 

men på grund av sin unika erfarenhet känner de sig mycket annorlunda. Alla intervjuade 

vittnar om hur jobbigt mötet med hemlandet är. De har förväntningarna om att äntligen 

komma hem blandade med saknaden av kompisarna och landet de precis lämnat. Det de 

möter är något helt annat.   

 

Alla mina informanter intygade detta. De beskriver en känsla av vilsenhet: 

 

” Det var väl… det var nog vilsenhet, ensamhet och man kände att man inte 

räckte till…att man skulle anpassa sig till deras sätt att vara…eller att ja…eller 

att man inte blev accepterad för den man själv var… och ganska frustrerande 

alltså för att man hade ganska höga förhoppningar att nu kommer jag till 

Sverige och nu så ska det funka…liksom. Jag tror inte jag var beredd på att det 

skulle vara svårt utan snarare tvärtom….”  (Lena) 

 

De intervjuade berättar alla om hur förvånade de blev över att ”hemkomsten” blev så svår och 

väckte så många känslor och frågor. 

 

Det är givetvis viktigt att komma ihåg att även om många upplever återvändandet som något 

väldigt jobbigt så gör inte alla det och varje individ har sin egen upplevelse. Yoshida et al 

(2009) använder termerna ”Smoothies” och ”Bumpies” där Bumpies representerar de som 
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haft det svårare att återvända än andra. Smoothies hade färre bekymmer att anpassa sig till sitt 

passland. Några faktorer som skiljde Smoothies från Bumpies var att när de återvände kom de 

till en skola med många andra återvändare. De gick på en skola med andra som hade liknande 

erfarenheter. En annan faktor är familjen. Familjen verkar vara viktigare för Bumpies 

(Yoshida et al 2009). De uttryckte en känsla av att det var bara familjen som förstod vem de 

verkligen var.  Lena som själv ser sig som en av de som hade det svårt vid återvändandet till 

passlandet berättar om att det var tack vare att hon återvände till familjen som kände henne 

utan och innan och fick hjälp och stöd som hon kunde ta sig vidare och hitta sig själv.  

  

Tema Identitet 

De fyra intervjuade har valt olika strategier for att hitta sin identitet och passa in i det 

kulturella sammanhanget. Susy pratar om att hon har blivit en kamelont. Hur hon omdevtetet 

anpassar sig till omgivningen vare sig det gäller traditioner eller språk. När hon byter språk 

byter hon också kultur, kroppsspråk och beteende. På så sätt blir hon aldrig utanför och alltid 

accepterad av gruppen. Hon är inte tysk-italiensk eller engelsk-italiensk utan när hon är i 

Italien är hon Italiensk och när hon är i England är hon Engelsk och hon blir också tagen för 

det. Hon kallar sig kulturell kamelont och det sker helt naturligt.  

 

Henrik valde att bli så svensk som möjligt när han kom till Sverige. Han berättar att även om 

det var ett medvetet val som han gick inför så kom det naturligt på något sätt. Det hade varit 

jobbigare för honom att vara vad han säger ”ingenting”. För honom var det inte tillräckligt att 

vara internationell utan han ville också vara svensk. Henrik kände att det krävdes för att han 

skulle hitta en plats åt sig själv i sitt gamla hemland, Sverige. Hans strategi var alltså att 

bygga vidare på de bitar av svensk kultur som hans föräldrar gett honom och anpassa sig till 

det svenska samhället. 

 

”Det är en konstig grej där att det rycks bort. Men då, istället för att bli liksom 

ledsen och försöka vara ännu mer internationell så kanske jag tyckte, nej nu har 

jag rest nog, nu ska jag bo kvar i Skåne.[…]  ”Jag  kunde inte välja bort helt 

men undertrycka i alla fall, identiteten om man skulle. ..jag kom ju, jag kom ju in 
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och blev liksom en del av det riktiga studentlivet i Lund och umgicks mest 

med…jag måste säga riktiga svennar.” 

 

Han skaffade sig svenska vänner, en hel del lite äldre som blev som mentorer på hans väg in i 

svenska samhället. 

 

Michael berättar att han nigerianska identitet har växt och utvecklats genom åren och stärkts 

av att han bott i så många olika länder. Han fortsätter att hålla kvar sin nigerianska identitet 

trots att han inte bor i Nigeria.  

 

”I made a decision that ok, you know what, I always want to be an Nigerian” 

 

Han bär nigerianska kläder och pratar så mycket Yoruba han kan. Var än han är i världen är 

han en Nigerian och förväntas bli sedd som en sådan. Han har varit på väg ”hem” till Nigeria i 

över 10 år men ännu inte nått dit. Kanske är det en del av hans strategi att upprätthålla sin 

yoruba-identitet för sig själv? Med Nigeria som mål har han hela tiden skäl att bevara sin 

yoruba-identitet även om han kanske aldrig kommer att återvända.  

 

Lena tillhör de TCK som har tagit till sig en internationell identitet. En stor del av henne är 

svensk och hon känner stor samhörighet med den svenska kulturens värderingar och normer. 

Men Lena har accepterat att hon är annorlunda och att hon är annorlunda var än hon är på 

jorden.  

”…jag känner att jag är trygg i Sverige och att jag mår bra i Sverige men jag 

känner inte att Sverige är liksom hela jag…utan att jag känner liksom att 

jag….jag har…jag vet inte…men jag är mer internationell än Sverige…” 

 

Genom att umgås med personer med liknande bakgrund och vistas i internationella miljöer är 

hon del i en kulturell grupp med sina normer och värderingar precis som alla andra. De har 

inget gemensamt ursprungsland mer än ”internationella skolan” I och med att internationella 

skolor numera är stora organisationer där skolorna och deras program ser likadana oavsett var 
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på jorden du är finns det trots allt många gemensamma erfarenheter och värderingar som den 

”internationella kulturen” kan bygga på.  Det internationella har blivit Lenas kulturella grupp 

och där känner hon sig mest hemma.  

 

Berättelserna jag har fått höra visar att det inte är lätt att hantera sin kulturella identitet när 

man växer upp bland många olika kulturer. Det som är tydligt är att det är återvändandet till 

hemlandet eller relationen till hemlandet som är det mest traumatiska kulturmötet. Många mår 

mycket dåligt i sitt sökande medan andra har en lindrigare identitetskris.  Det finns många 

olika sätt att hantera sin kulturella identitetsutveckling och mina informanter berättat om 

några strategier. Forskning visar att det finns fler strategier. Familjen och skolan kan, med rätt 

kunskap, vara ett viktigt stöd i sökandet men i berättelserna jag har fått höra har det varit 

mycket av en inre resa som i samspel med omgivningen och människorna omkring lett fram 

till kulturell harmoni. 

 

Metodanalys 

Intervjuerna gick väldigt lätt. De intervjuade var öppna och pratade på obehindrat. Jag kunde 

koncentrera mig på att lyssna på vad de sa och inflika mina frågor då och då. Jag hade valt att 

intervjua vuxna och det märktes att de hade tänkt igenom sin uppväxt och de var väl 

medvetna om de olika ämnena som jag tog upp. Hade jag intervjuat barn eller tonåringar så 

hade jag kanske fått förklara mer och därmed också riskera att styra svaren eller vara osäker 

på om de verkligen förstått vad jag frågat om.  

 

Många TCK är väldigt mobila och ständigt i rörelse. När det var dags för följdfrågor till några 

av deltagarna var de inte längre i Sverige och jag fick ta intervjun per telefon. Det var 

betydligt svårare att intervjua per telefon. Givetvis gick en del av kommunikationen förlorad 

när jag inte kunde se den intervjuades kroppsspråk och gester men samtalet flöt inte heller på 

lika bra. Det var betydligt svårare att lyssna och bara vara tyst. Efter ett tag kom det alltid ett 

”hallå? Är du kvar?”. När jag satt mitt emot den intervjuade visade jag med ögon och 

ansiktsuttryck att jag följde med i samtalet utan att jag behövde säga något. Dock blev 

ljudkvalitén mycket bättre när jag spelade in via telefon.   
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 Balansgången mellan att låta de intervjuade berätta fritt och att ändå hålla sig inom ramen för 

det vi pratade om var ibland svårt.  Att prata om sin barndom och uppväxt väcker många 

minnen och det är lätt att flyta iväg på sidospår. Jag upplevde att det ibland var svårt att styra 

tillbaka diskussionen. Det var svårt dels för att berättelserna var väldigt personliga och det var 

svårt att hitta ett respektfullt sätt att återgå till ämnet men också på grund av att det var väldigt 

intressanta historier det var lätt att dras med i deras berättelser. Jag hade valt ut temana redan 

när jag började planera min uppsats, dvs. jag hade de redan i bakhuvudet när jag genomförde 

intervjuerna. Det kan ha lett till att jag ställde några extra följdfrågor eller på annat sätt 

uppmuntrade den intervjuade till att utveckla det ämnet. 

 

Det var inte svårt att se linjer och tendenser i intervjuerna. De intervjuade verkade ha funderat 

mycket över ämnet och deras ordval och sättet att direkt förstå vad jag frågade efter antydde 

att de var väl insatta i identitetsämnet. De två temana jag valde var stora och övergripande. . 

När jag hade de transkriberade texterna framför mig var det lätt att med hjälp av tidigare 

forskningsartiklar samla informationen och se mönstren 

 

De intervjuade insatta i TCK fenomenet och hade funderat mycket på detta. De två temana 

som jag tog upp är centrala i den litteratur som läses inom TCK grupper på t.ex. facebook och 

hemsidor. Tre av fyra av de jag intervjuade var antingen med i sådana forum eller hade läst 

litteratur i ämnet.  Kanske hade jag fått andra svar och annat fokus på intervjuerna om jag 

hade intervjuat personer som inte varit så insatta i ämnet.  

 

Det är mycket under en uppväxt som påverkar ett barns utveckling. Kombinationer av 

händelser formar en individ. Till exempel berättade två av de intervjuade att deras mamma 

gått bort när de var små, en av dem innan den intervjuade nått skolåldern. Sådana saker och 

andra händelser påverkar givetvis ett barn. Jag har valt att titta på en del som kan påverka den 

kulturella identitetsutvecklingen. Jag har försökt vara väldigt tydlig med att det är det som den 

intervjuade tycker är av vikt och som den vill berätta om som jag var intresserad av och inte 

ställt frågor om saker som inte den intervjuade självmant fördjupat sig i.  
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Mitt syfte var att få en inblick i hur det kan vara att växa upp som en TCK och hur ett barn 

som under uppväxten bott i flera länder kan se på sin egen identitetsutveckling. Jag fick ta del 

av fyra personliga berättelser. Det var personliga berättelser som var och en hade sin karaktär 

men det fanns också gemensamma drag. Berättelserna speglar dessa personers upplevelser 

och det finns inga intentioner från min sida att generalisera eller antyda att dessa upplevelser 

kan sägas representera något annat än de personerna som berättat dem. .  

 

Att få förtroendet att ta emot dessa berättelser har varit en ära och jag har fått en tydlig bild av 

hur det kan vara att växa upp som en TCK, men det har också väckt nya tankar och 

funderingar om mig själv och min egen kulturella identitetsutveckling.  

 

 Vidare forskning 

Att antalet globala familjer ökar hela tiden är ett faktum (Pollok & Van Reken 2006). TCK 

har erfarenheter och kunskap som kommer att vara en stor tillgång för samhället. President 

Obama är ett bra exempel på en TCK som har efter jobbiga år med sökandet efter kulturell 

identitet och sig själv utvecklat sin förmåga att möta alla på deras nivå och kunna nå ut till 

människor i alla kulturella och sociala grupper. Obama berättar i sin självbiografi (Obama 

1995) om sin identitetskris och den kulturella vilsenhet han upplevde när han som vuxen hade 

återvänt till USA efter många år i skola i Indonesien. 

 

Vad är skillnaden mellan de som växer upp och får fördel av sin internationella bakgrund och 

de som inte fungerar alls i samhället. Hur kan vi möta TCK och stötta dem i deras sökande 

efter kulturell identitet och tillhörighet? under deras uppväxt?  Studier visar att skolorna 

spelar stor roll när det gäller förberedelse för att återvända till hemlandet. Skolor som har 

speciella program minskar reverse Cultural shock och kan göra TCK landar mjukar i sitt 

hemland (Yoshida et al 2002). Men är det en ”skyddad verkstad”. Måste inte individen för 

eller senare möta världen utanför? Vad exakt kan skolorna, både de internationella och de 

nationella skolorna, göra? Kan de multinationella företagen göra något för att hjälpa de 

anställda och deras barn? 
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Ett annat intressant område skulle vara att titta på hur TCK egna barn utvecklas när det gäller 

kulturell identitet. Hur påverkar det dem att ha föräldrar som växt upp i många olika länder 

och talar flera olika språk.  Vilka delar för de vidare och vilka delar av en kultur faller bort när 

man inte befinner sig i kulturens land?  
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Bil 1. Intervjuguide. 

 

 

1. Tack för att du ställer upp. Om det är någon gång under intervjun du vill avbryta säg 

bara till. En fri livsbeskrivning om flyttar och kulturmöten uppmuntras med 

inledningsfrågan: 

”Berätta med utgångspunkt i var du är född om vilka länder du bott i, hur du hamnade där och 

hur du tror att det har påverkat dig!” 

Nedan följer en guide som är tänkt som hjälp till åt intervjuaren om den intervjuade behöver 

stöd och uppmuntran i sitt berättande. Det kan  behövas om den intervjuade kommer på 

sidospår och behöver guidas rätt igen. Observera att ordningen frågorna står i inte betyder att 

de nödvändigtvis ställs i den ordningen.   

 

 Syn på egna kulturen och den egna kulturella identitetsutvecklingens 

Finns det någon kultur du identifierar dig med mer än någon annan? 

Kommer du ihåg något tillfälle när du blev medveten om att du inte passade in 

kulturellt? 

Hur definierar du din egen kultur? 

Har du känt att någon eller något utmanat din kulturella identitet? 

Hur skulle du definiera din kulturella identitet idag?  

Vad tror du i din uppväxt, har hjälpt dig att utveckla din kulturella identitet?  

Finns det något land/kultur som du känt dig mer hemma i? 

 

 

 Hur återvändandet till hemlandet har upplevts 

Har du varit tillbaka i ditt passland?  

Av vilka anledningar åkte du dit? 

Vilka förväntningar hade du på återvändandet till ditt passland?  

Hur motsvarades dina förvändningar? 

Vad kommer du ihåg från mötet med ditt passland?  

Om du jämför med flyttar till andra länder, var återvändandet till passlandet enklare 

eller svårare? 

Vad tror du det var som påverkar din upplevelse att återvändandet till passlandet?  

 

2. Tack för din medverkan.  Är det ok att jag hör av mig igen om jag har några fler 

följdfrågor eller om något är oklart? 

Du får gärna höra av dig om det är något du känner att du vill tillägga eller något du undrar 

över.  
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