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Vad avgör förmågan att anpassa sig till livet i ett annat land?  

- en studie bland finlandssvenska kvinnor boende i Schweiz 

                             

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse fin-  

landssvenska kvinnors upplevda nivå av stress, självkänsla och emot-

ion management (att kunna hantera de egna känslorna) hade för deras 

förmåga att anpassa sig till en ny tillvaro i Schweiz. Utöver detta syf-

tade studien att klargöra vilka överlappningar som fanns mellan self-

efficacy och dimensionerna i Black, Mendenhall och Oddou (1991) 

modellen över internationell anpassning. Fyra olika skalor användes 

för att undersöka relationen mellan anpassningsförmåga och variab-

lerna ovan. Resultatet baserat på 35 respondenter visade att anpass-

ningsförmåga korrelerade både med självkänsla och self-efficacy (till-

tro till sin egen förmåga). Kvinnorna skattade anpassningen till livet i 

Schweiz som ringa krävande, hade låga stressupplevelser och en god 

självkänsla. Kvinnornas emotion management, var likaledes god. Re-

sultaten bidrar till en bättre förståelse av anpassningsprocessen i ett 

annat land än det egna hemlandet för att underlätta omställningen. 

 

Nyckelord: anpassningsförmåga, upplevelse av stress, självkänsla, 

emotion management  
 

Människan har under alla tider av olika orsaker förflyttat sig mellan länder och mellan 

världsdelar. Orsakerna kan ha varit mer eller mindre frivilliga förflyttningar. Att lämna sitt 

hemland innebär  alltid ett uppbrott och en förlust, förutom att man lämnar de människor som 

varit centrala, lämnar man också mycket av det som är invant och bekant. Anpassning till den 

nya miljön kan upplevas som svår.  Det är fråga om en process som först nyligen blivit närmare 

utforskad trots den psykologiska påfrestning som denna typ av anpassning i olika grad ger upp-

hov till. De fåtal studier som har publicerats visar att en bättre anpassning till ett nytt land ver-

kar bero på de nyinflyttades självkänsla (Bektas, Demir & Bowden, 2009) och upplevelse av 

stress ( Herleman, Britt & Hashima, 2008). Dessa resultat ter sig naturliga i ljuset av psykolo-

gisk forskning kring begreppen självkänsla och stress.  

Med livsstress menas vanligen svåra händelser som förluster och sorger av olika slag, 

men även förändringar som i grunden kan upplevas  positiva, som till exempel att flytta till en 

annan ort eller annat land. Det som utgör stressen är ofta just de krav på anpassning som en stor 

förändring alltid innebär (Perski, 2006). En låg självkänsla bäddar lätt för inre spänningar ef-

tersom man känner sig mer osäker och rädd inför relationer, jobb och allt man tar för sig. John-

son (2003) hävdar att en god självkänsla stöttar individen inifrån och bär henne eller honom 

vidare även under svår stress. Den inre stabiliteten ger en stark grund, den inger hopp och opt-

imism.  

Den föreliggande studien syftar till att vidare undersöka betydelsen av stressupplevelse 

och självkänsla för processen att anpassa sig till tillvaron i ett annat land än det egna hemlan-

det. Utöver dessa variabler kommer även betydelsen av förmågan att hantera de egna känslorna 

att undersökas (emotion management). Ett allmänt bekant faktum är ju att våra känslor bidrar 

till vårt välbefinnande. Enligt Salovey, Mayer, Goldman, Turvey och Palfai (1995) är en god 

förmåga att hantera de egna känslorna relaterat till framgångsrik hantering av upplevelser av 

stress. Detta i sin tur bidrar enligt Salovey et al. (1995) till en bättre anpassning i en svår situat-

ion. Sambandet mellan upplevelse av stress, självkänsla och emotion management kommer att 

undersökas i relation till de faktorer som Black et al. (1991)  på teoretisk grund har framkastat 
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som väsentliga för förmågan att anpassa sig till livet i ett annat land. Studien är begränsad till 

ett urval av finlandssvenska kvinnor boende i Schweiz. 

Anpassningsförmåga 

För att tillvaron i det nya landet skall bli så lyckad som möjligt är det viktigt att individen 

i fråga anpassar sig till sin nya omgivning. En ny och obekant miljö skapar, framför allt i bör-

jan, ofta en osäkerhet. För att minska denna osäkerhet, strävar individen i de flesta fall att 

komma underfund med de nya beteendemönster som krävs för att passa in så bra som 

är möjligt i det nya landet. 

En genomgång av litteraturen visar att det i princip endast finns ett mått på anpassnings-

förmåga och som har använts i tidigare empiriska studier. Ett dylikt mått har på 

olika vis utformats på basis av den modell över internationell anpassning som formulerats av 

Black med kollegor (1991). Den teori som åskådliggörs med hjälp av modellen utarbetades i 

ett försök att förstå de faktorer som är avgörande för en bra anpassning till ett annat land. 

Behovet av en sådan kunskap visade sig tämligen akut efter att många amerikanska företag  

såg sig tvungna att kalla tillbaka utlandsstationerade anställda som misslyckats i sina uppdrag. 

Orsaken bedömdes till stor del bero på oförmågan att kunna förstå och anamma de sociala 

normer och beteenden som kan råda i en annan kultur i ett annat land.  

  

        MODELL ÖVER INTERNATIONELL ANPASSNING 

 
       ANPASSNING FÖRE                   ANPASSNING I LANDET 

         INFLYTTANDET 
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  Figur 1. Modell över internationell anpassning (Black et al., 1991) förenklad i den form 

  som berör denna undersökning.  
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är arbetsanpassning och syftar till olika faktorer relaterade till individens arbetsmiljö. Den före-

liggande studien undersöker kulturell anpassning och anpassning till det  lokala umgängessät-

tet, eftersom mitt urval består av finlandssvenska kvinnor som flyttat av 

andra orsaker än att de stationerats i utlandet av sin arbetsgivare eller annan form av arbetstill-

fälle (Black et al., 1991). 

Black et al. (1991) särskiljer ytterligare mellan individens anpassning före inflyttandet 

till ett nytt land (förberedelser för anpassningen påbörjas redan i hemlandet) och anpassning 

efter inflyttandet i det nya landet. 

Anpassningen före inflyttandet till ett land 

Black med kollegor (1991) hävdar i resonemanget för sin modell att anpassningen under-

lättas om individen förberett sig så mycket som möjligt inför flytt till landet ifråga. Att ha tidi-

gare erfarenhet av att bo i utlandet och på olika sätt försöka lära sig om det nya landet och den 

nya kulturen inklusive språkutbildning är i mångt och mycket nödvändiga förutsättningar. Det 

är på så vis möjligt att bilda sig realistiska förväntningar och att skaffa sig 

en känsla av säkerhet att hantera det nya i en annorlunda tillvaro. Black et al.(1991) menar att 

ju bättre individen är förberedd, desto mindre negativa känsloreaktioner och kulturchock upp-

lever denne. Det bidrar helt enkelt till en snabbare anpassningsprocess.     

Anpassningen i landet 

Väl på plats i det nya landet hänger anpassningen på tre egenskaper hos individen. 

Dessa egenskaper är: perceptionsförmåga, relationsförmåga och self-efficacy. 

(1) Perceptionsförmåga bidrar enligt modellen till insikt och korrekt förståelse av den 

 lokala befolkningens livsstil. Det är enligt Black et al. (1991) lättare att finna sig till rätta i det 

nya landet om man anstränger sig att urskilja, förstå och respektera de skillnader som finns i 

den nya kulturen och den som man själv är van vid. 

(2) Med relationsförmåga menas individens förmåga till interaktion med den lokala 

befolkningen. Ju större förmåga individen har att interagera med lokalbefolkningen desto mer 

information och kunskap kan individen få om kulturen, dess seder och implicita normer. 

(3) Med self-efficacy menar Black med kollegor (1991) förmågan att hantera 

missförstånd, egen frustration och omgivningens reaktioner under anpassningsprocessen. 

Self-efficacy innebär att individen förmår att utsätta sig för situationer som hjälper henne att 

lära sig ett nytt beteende för att passa in och då omgivningens såväl negativa som positiva 

feedback hjälper henne att göra de korrigeringar som kan behövas. 

Black et al. (1991) menar att deras definition på self-efficacy i stort sett överensstämmer  

med det vedertagna begreppet som Bandura myntat.  Bandura hävdar att self-efficacy utgör en 

nyckelposition i all mänsklig prestation och välmående. Människor med en god self-efficacy 

kan förutom att de inte ger efter i svåra situationer, handla med sina tankar och känslor på ett 

konstruktivt sätt för att lyckas med det de tar för sig (Cervone & Pervin, 2007).  

Härutöver nämner Black et al. (1991) faktorer i den yttre miljön som den nyinflyttade 

personen bör besitta förmåga att hantera. Det handlar närmare bestämt om förmågan att hantera 

kulturskillnader samt förmågan att kunna kommunicera på landets språk. 

(4) Med kulturskillnad menas det kulturella avståndet mellan länder. Ju större det 

kulturella avståndet är mellan det nya landet och hemlandet desto svårare blir anpassningen 

till det nya landet. 

(5) Black et al. (1991) menar med språkskillnad det nya språkets viktiga betydelse: 

att på daglig basis kunna bruka det nya landets språk underlättar interaktionen med lokalbe-

folkningen och bidrar således till en god anpassning i landet.   

Anpassningsförmåga definieras därmed i denna studie som förmåga att anpassa sig till 

en ny tillvaro i annat land än det egna hemlandet.       

 Tidigare forskning om anpassning till ett nytt  land 

Modellen som redogjorts för ovan har till stor del legat till grund för tidigare forskning 
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som publicerats om anpassning till ett nytt land. Först ut var Vesa Suutari och Chris Brewster 

(1998) som genomförde en kvalitativ studie och vilken omfattade 33 finska medborgare som 

flyttat till Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Sverige. De fann att förkunskap om det nya 

landet och dess kultur underlättade finländarnas anpassning till landet i fråga, men också att 

svårigheten att anpassa sig ökade med det kulturella avståndet. Sverige är det land som finlän-

dare har lättast att anpassa sig till, främst om de har finlandssvenska som sitt  

modersmål. Utlandsplacerade finländare som befann sig i Storbritannien hade likaledes ringa 

anpassningssvårigheter, medan de däremot upplevde stora svårigheter att anpassa sig i Tysk-

land och Frankrike. Otillräckliga språkkunskaper i tyska respektive franska gjorde det 

dagliga livet mycket komplicerat eftersom det försvårade umgänget med lokalbefolkningen i 

dessa länder. Skillnader i normer och tankesätt upplevdes som ytterligare hinder för att kunna 

umgås med den lokala befolkningen i båda länderna. Suutari och Brewster (1998) hävdar att 

resultatet tydligt visar den sociala interaktionsfaktorns viktiga funktion i processen att anpassa 

sig till ett nytt land. 

Ett liknande resultat erhöll Ali, Van der Zee och Sanders (2003) i en studie som omfat-

tade medföljande kvinnor till utlandsstationerade makar från 29 olika länder. De mätte anpass-

ning genom att använda sig av tre olika instrument. Det första var The satisfaction with life 

scale (Diener, Emmons, Larsen och Griffin, 1985) som mäter allmän tillfredsställelse med livet. 

Det andra instrumentet var en självkonstruerad skala för att mäta interkulturell interaktion och 

det tredje  instrumentet var konstruerat av utvalda frågor från en tidigare skala av Black (1988) 

som mäter anpassning till allmänna faktorer såsom sjukvårds- och skoltjänster. Ali et al. (2003) 

fann mer specifikt att kvinnor som tidigare hade besökt det nya landet och som behärskade det 

lokala språket tillräckligt bra rapporterade att de hade lättare för att finna sig till rätta. Förfat-

tarna menade att deras resultat pekar på hur väsentligt det är med anpassning före själva flytten 

till utlandet enligt modellen av Black et al. (1991). 

En senare studie som genomfördes av Herleman et al. (2008) definierade anpassning som 

graden av individens psykologiska välbefinnande i olika situationer i den nya omgivningen. De 

mätte anpassning genom att använda sig av en skala som J. Stewart Black 

utvecklat i samarbete med Gregory K. Stephens (1989), nämligen The spouse general adjust-

ment scale. Den mäter eventuell stress som följer av att behöva handskas med vardagen i ett 

nytt land. Deras urval bestod av medföljande kvinnor av olika nationaliteter till utlandsstation-

erade amerikanska medborgare i Belgien. Undersökningen visade att de kvinnor som ansåg sig 

ha lättare att umgås med lokalbefolkningen i olika situationer av vardagen, var bättre anpassade 

än kvinnor som skattade att de upplevde stress i dylika situationer.  

Finlandssvenska kvinnor i Schweiz 

I den föreliggande studien består urvalet av finlandssvenska kvinnor vilka omfattar en 

mycket liten grupp kvinnor i Schweiz. Det handlar om en grupp invandrade finländska kvinnor 

med svenska som sitt modersmål. Antalet finlandssvenska kvinnor i Schweiz torde inte över-

skrida några hundra kvinnor. Enligt information från den finska ambassaden i Bern ligger nog-

grann statistik över antalet dock inte tillhanda. 

För att ha en egen finländsk organisation har finlandssvenska kvinnor på det tyskspråkiga 

området i Schweiz grundat en förening i Zürich som kallas ”Fredagsflickorna”. 

I Genève existerar en annan förening bestående av finlandssvenska kvinnor som kallas ”Tis-

dagstipporna”. Sammankomsterna och samhörigheten med andra finlandssvenska kvinnor är 

viktiga med tanke på det psykiska välmåendet. I de rent finskspråkiga föreningarna känner sig 

finlandssvenska kvinnor ofta utomstående (Björklund, 1998).  

Krister Björklund (1998) hävdar i sin undersökning om finländare i Schweiz att dessa  

har goda grundförutsättningar att införliva sig i det schweiziska samhället.  Finländare är gene-

rellt sett vänligt bemötta och omtyckta i Schweiz vilket förmodligen beror på gemensamma 

drag i nationalkaraktären hos respektive folkslag. Exempelvis värderas ärlighet, arbetsamhet 
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och renlighet högt och det underlättar för finländare att ta till sig många av de seder och vanor 

som präglar livet i detta land. 
i
 

Björklund hävdar att det bästa sättet för en finländsk kvinna att anpassa sig till Schweiz är 

att vara gift med en schweizare. Hon blir i detta fall automatiskt intagen i ett mer eller mindre 

bestående socialt nätverk där hon dock stöter på olika begränsningar och regler som bör beak-

tas. Enligt hans undersökning hade trivseln att bo i Schweiz samband med 

civilstånd då änkorna visades sig trivas bäst och därefter de gifta kvinnorna.  

Trots de goda förutsättningarna för finlandssvenska kvinnor att anpassa sig till livet i 

Schweiz,  bidrar ofta individuella faktorer såsom självkänsla och upplevelser av stress till hur 

väl anpassningen förlöper (Björklund, 1998).  

Upplevelse av stress 

Med upplevelse av stress menas i denna undersökning företeelser och förhållanden som 

kvinnorna uppfattar som påfrestande i det dagliga livet i ett annat land – Schweiz – som 

inte är fosterlandet (något som är annorlunda från den tidigare miljö, hemmet i Norden, de levt 

i). Det handlar om en upplevd obalans mellan resurser och krav (Perski, 2006). 

Begreppet stress förekom redan i början av 1900-talet med ungefär samma innebörd 

som det har idag (dock utan definierade fysiologiska komponenter). Stress betecknades som 

ett generellt tillstånd av oro, irritabilitet och påfrestning. Det beskrevs också som ett tillstånd 

negativt kopplat till höga prestations- och anpassningskrav (Ekman & Arnetz, 2005). 

Att finna sin plats i ett nytt land (Schweiz) torde enligt Björklund (1998) inte vara en 

alltför enkel uppgift för den nyinflyttade. Individen upplever som nyinflyttad ofta en 

kulturchock (Hofstede & Hofstede, 2005). Ansträngning att leva in i den nya miljön, förstå 

symboler och ritualer som tillhör den nya kulturen, kan vara mycket påfrestande. Enligt Hofs-

tede och Hofstede (2005) kan det mentala stadiet av en nyinflyttad i den initiala fasen jämföras 

med ett litet barn som lär sig de enklaste saker om och om igen. Detta kan leda 

till upplevelser av stress.  Hemlängtan kan vara ett annat exempel på en påfrestning som kan ta 

sig ett negativt uttryck. Många vardagliga enkla rutiner och saker som individen i hemlandet 

känt sig trygg med,  kan plötsligt kännas komplicerade och påfrestande. 

Enligt Bolger, DeLongis, Kessler och Schilling (1989) kan vardagliga mindre påfrestningar 

(stressorer) förklara upp emot 20 procent av variansen av sinnesstämning hos gifta amerikanska 

kvinnor. 

I Schweiz är exempelvis kvinnans identitet  traditionellt  förbundet med hem och barn.  

Den moderniserade familjemodellen (das Modernisiert Bürgerliche Familienmodell) har  under 

de senaste åren i allt högre grad ersatt den traditionellt borgerliga modellen men ingalunda med 

en avlastning (Schwiter, 2003).  Det råder diskrepans mellan önskan och verklighet i denna 

modell. Genom att kvinnorna  förvärvsarbetar och dessutom samtidigt bär ansavar för hushålls-

arbete och vård av barn är de enligt Schwiter (2003) utsatta för en dubbelexponering.  Enligt 

Schön-Bühlmann (2009) styr det manliga maktmönstret fortfarande i stor grad det dagliga livet.  

Kvinnan bär alltjämt på ett stort ansvar över hemarbetet samt fostran av barn, oavsett om hon 

förvärvsarbetar eller inte. Kvinnorna utsätts sålunda för riskfaktorer för stress och försämrad 

hälsa. 

Förutom att det kan kännas ensamt att ha ett stort ansvar för barn och hem, kan den fin-

landssvenska kvinnan enligt Björklund (1998) ofta känna sig utesluten från andra finländare på 

grund av sitt svenska modersmål.  Björklund citerar en finlandssvensk dam i sin bok (s. 162) 

”Allt efter som åren i Schweiz hopar sig och min finska blir allt rostigare, försvåras kontakten 

med de andra, finskspråkiga finländarna.”   

Perski (2006) hävdar att det är relationen mellan belastningarna och våra resurser att 

hantera dessa som kan leda till negativ stress. Han ger följande definition på stress ( Perski, 

2006, s. 41):  ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas.  

Alla individer insjuknar dock inte i utmattningstillstånd (eller andra sjukdomar) av att de utsätts 
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för stark belastning. De kan reagera konstruktivt och ta fasta på de kroppsliga och själsliga sig-

naler och försöka ändra sin tillvaro till det bättre.  Man kan till och med betrakta ansträngningar 

och påfrestningar som en krydda i livet, en känsla av aktivitet, makt eller möjlighet att skapa 

något. Individen bör sträva till att kunna utöva kontroll över sitt liv. Hon bör sträva till att ta 

kommando över de flesta av sina vardagssituationer och även över de flesta lite oväntade situat-

ioner som man kan ställas inför för att undgå stress.  Stress och utövandet av kontroll hänger 

enligt Theorell (2003) nära samman på det sättet att stressreaktionen mobiliseras när vi riskerar 

att förlora kontrollen över en situation och kämpar för att behålla den. 

I den tidigare nämnda studien av Herleman et al. (2008), vilken undersökte medföljande 

kvinnor i Belgien, fann man att de flesta upplevelser av stress uppstod till följd 

av att känna sig bära ett för stort eget ansvar för att få hemmet att fungera på ett korrekt sätt i 

det nya landet. Upplevelsen av stress hade ett negativt signifikant samband med kvinnornas 

välmående (r = -44, p < .01) och anpassning (r = -.34, p < .01). I likhet med föreliggande stu-

die mättes kvinnornas stressupplevelse med hjälp av the Perceived Stress Scale (Cohen, Ka-

marck & Mermelstein, 1983). 

Sambandet mellan stress och självkänsla har även undersökts longitudinellt bland 

kanadensiska universitetsstudenters anpassning till en ny studiemiljö (Friedlander, Reid, 

Shupak & Cribbie, 2007). Resultaten visade att studenternas stressnivå var som allra högst 

genast efter att de påbörjat sina studier. Allt efter som studenterna anpassade sig till sin miljö, 

sjönk deras stressnivå.  Johnson (2003) hävdar att det som utgör stressen är ofta just de krav på 

anpassning som en stor förändring alltid innebär. Graden av sårbarhet hos en individ beror en-

ligt Johnson  på den kapacitet hon har i form av psykiska och fysiska resurser att klara av den 

stress en händelse eller omständighet medför. En jobbig situation eller händelse kan framstå för 

en person som något att ta itu med och övervinna medan en identisk situation gör en annan per-

son ängslig och handlingsförlamad. En sjukdom eller en psykisk reaktion kan uppstå när stres-

sen överskrider resurserna. Detta är dock enligt Johnson ofta en långsam process. 

Självkänsla  

Självkänsla definieras i denna undersökning som individens positiva eller negativa 

utvärdering av sig själv (Rosenberg, 1989). Tidigare studier visar självkänslans betydelse för 

anpassningsprocessen. Den kan fungera som en skyddande buffert vid motgångar eller den kan 

vara en ”utmanare” som hjälper att prestera mera (Johnson, 2003). Friedlander et al. (2007) 

utvisade i sin studie att självkänsla var en signifikant prediktor för anpassning. Studenter som 

kände sig nöjda med sitt själv visade sig ha effektivare strategier i att handskas med de akade-

miska krav de var tvungna att bemöta. Att känna sig kompetent på ett specifikt område torde 

enligt Friedlander et al. (2007) ha gett studenterna tilltro till att kunna tackla diverse stressorer. 

Detta i sin tur underlättade anpassningen.  Bektas et al. (2009) utvisade att en god självkänsla är 

relaterad till individens förmåga att konstruktivt bete sig i den miljö hon befinner sig. Studen-

ternas självkänsla samverkade i högsta grad med ett starkt socialt nätverk bestående av andra 

turkiska studenter. Enligt Bektas et al. (2009) förblev studenternas självkänsla så länge hög 

som det sociala nätverket med landsmännen fungerade. Undersökningen använde sig av Ro-

senbergs Self-Esteem Scale för att mäta självkänsla. 

Johnson (2003) anser att självkänslan kan vara hög eller låg men den är en relativt stabil 

grundegenskap i en individ. Enligt Johnson (2003) är bassjälvkänslan den inre 

självkänslan som vi får med oss från barndomen och den förvärvda självkänslan är den yttre 

självkänslan som uppstår genom livet, genom prestationer och personlig framgång. I princip 

samma resonemang återfinner man hos Perski (2006) som betonar att den grundläggande själv-

känslan uppkommer tidigt i barndomen då våra föräldrar eller andra viktiga personer som tar 

hand om oss tydligt visar att vi får finnas till och är älskade. Enligt Perski bär vi med oss denna 

grundkänsla livet igen. Dock saknar en del människor tyvärr denna grundläggande självkänsla. 
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Det kan bero på att vuxna svikit dem under barndomen eller inte funnits tillgängliga då barnet 

behövt dem.  

Johnson och Forsman (1995) har visat att individer med en hög inre självkänsla är mindre 

beroende av andras kritik och bekräftelse och kan bättre handskas med 

misslyckanden, jämfört med individer som har en låg inre självkänsla. Individer med låg själv-

känsla reagerar negativt på motgångar och kritik vilket kan uttrycka sig i oro, nervositet 

och stress. Människor är sålunda olika sårbara för samma yttre stressituation beroende på 

graden av självkänsla som de har.  

 Hur individer, i detta fall finlandssvenska kvinnor,  möter livets krav i Schweiz och hur 

bra de kan anpassa sig till Schweiz beror i hög grad på den ovan beskrivna inre och yttre 

självkänslan. En individ med en inre grundtrygghet och tillräckligt med bekräftelse i bagaget 

hyser enligt Johnson (2003) obetvingat positiva tankar om sig själv och de dagliga åtagandena 

och relationerna till andra präglas av optimism, hopp och lycka.  När det gäller att bemöta 

stress, alltså krävande omständigheter i livet, gör en god självkänsla enligt Johnson (2003) in-

dividen mer tillitsfull och optimistisk. God inre självkänsla bidrar enligt Johnson (2003) till 

den trygghet och stabilitet som krävs för att finna det meningsfulla sammanhanget i livet. 

Ytterligare en studie, som gjordes på 158 amerikanska universitetsstudenter, har på 

liknande sätt visat på samband mellan stress och självkänsla med hjälp av instrumenten 

Perceived Stress Scale och Morris Rosenberg’s Self-Esteem Scale (Gohm, Corser & Dalsky, 

2005). Vad som dock var yttermera intressant var att resultaten visade att lägre stressupplevelse 

och högre självkänsla även har samband med förmågan att tydligt urskilja 

och förstå de egna känslorna. Denna förmåga benämns på engelska emotion management 

som behandlas härnäst. 

Emotion management  

Emotion management definieras som en förmåga att kunna hantera de egna känslorna 

(Salovey et al., 1995). Detta innebär att individen har förmågan att uppmärksamma sina känslor 

(attention), förstå och urskilja sina känslor (clarity) samt förmågan att reglera dem (repair). Ef-

tersom det inte finns gängse översättningar av dessa begrepp till svenska, användes i syftet att 

förenkla begreppshanteringen huvudsakligen de engelska begreppen emotion management, 

attention, clarity och repair. Enligt John Mayer (2000) bidrar förmågan att hantera de egna 

känslorna till det personliga välmåendet. Hans forskning har dock visat att individer skiljer sig 

åt i sin förmåga att identifiera och reglera sina känslor och i att utnyttja denna kunskap för att 

skapa ett lämpligt beteende.   

Enligt Mayer och Gaschke (1988) kan sinnesstämningen uppfattas direkt eller reflektivt. 

Den reflektiva varseblivningen av den egna sinnesstämningen uppstår som en respons till den 

direkta perceptionen av sinnesstämningen och omfattar tre huvudområden: att kontrollera, ut-

värdera och reglera sin sinnesstämning. Individen kan reglera och förändra sina känslor på 

olika sätt, exempelvis kan man mer eller mindre ge akt på sina känslor. Man kan avleda sina 

tankar, vilket betyder att om vi till exempel är sorgsna,  kan vi ägna oss åt aktiviteter som vi 

gillar och som gör oss glada. Mayer och Gaschke kallade denna regleringsprocess Meta-Mood 

Experience. Emotionellt föränderliga individer som är i stånd att genom Meta-Mood-

Experience motverka negativa sinnesstämningar, eller identifiera beteenden som kan ändra de-

ras sinnesstämning, kan enligt Mayer och Gaschke ha det lättare än de individer som inte lärt 

sig denna strategi.  

På grundval av detta resonemang har Mayer och Salovey (Salovey et al., 1995) utvecklat 

en skala för att mäta en persons förmåga att kognitivt hantera den egna sinnesstämningen. Ska-

lan Trait Meta-Mood Scale mäter individens tendens att uppmärksamma sin sinnesstämning 

och sina emotioner. Skalan omfattar tre faktorer:  attention to feelings (uppmärksamhet på 

känslor), clarity in discrimination of feelings (tydlighet i skiljande av känslor) och mood repair 

(reglering av känslor). 
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Enligt Lischetzke och Eid (2003) är attention en Meta-Mood konstrukt som indikerar in-

dividens frekvens av att uppmärksamma sitt känslotillstånd. De utvisade i sin undersökning att 

attention var nyttig med tanke på känslomässigt välmående för individer med bra förmåga att 

reglera sin sinnesstämning. Den var däremot skadlig för det känslomässiga välmåendet bland 

de individer som hade en dålig förmåga att reglera sin sinnesstämning. Individer som har en bra 

förmåga att reglera sin sinnesstämning kan utnyttja den information som de erhåller av att 

uppmärksamma det momentana känslotillståndet. Vid en önskan därom, kan försök i ett tidigt 

skede sättas igång för att förbättra en dålig sinnesstämning och en god sinnesstämning kan, på 

motsvarande sätt, upprätthållas och aktivt förlängas innan den sjunker. Bland individer med en 

lägre förmåga att reglera sin sinnesstämning kan uppmärksammandet av det negativa stäm-

ningsläget däremot vidmakthålla den dystra sinnesstämningen eller till och med förvärra den. 

Enligt dessa forskare kan detta leda till fortsatt förstärkt medvetenhet av ett oönskat tillstånd 

och misslyckade regleringsförsök. Hänvisande till det föregående, föreslår Lischetzke och Eid 

(2003) i sin undersökning att individen skall avlänkas från det negativa sinnestillståndet tills 

hon har en tillräcklig förmåga att reglera sin sinnesstämning. 

Gohm et al. (2005) och Extremera, Duran och Rey (2009) hävdar i sina undersökningar 

att människan snarare uppmärksammar sina känslor (attention) då de är negativa. De utvisade i 

sina undersökningar ett samband mellan attention och stress. Om individen alltför mycket 

uppmärksammar sina känslor leder det till grubblande tankar som i sin tur ökar känslan av be-

lägran vid negativa livshändelser. Enligt Salovey et al. (1995) behöver vi olik lång tid för att 

reglera sinnesstämningen, speciellt då vi vill förbättra (repair) en negativ sinnesstämning såsom 

i undersökningen, där deltagarna visades en oangenäm, chockerande film.  Individen  har en 

längre tid att återställa sitt stämningsläge, än om hon sett en neutral film. Individer som hade 

rapporterat sig vara tydliga i att uttrycka sina känslor (clarity), föreföll även återhämta sig 

snabbare från den framkallade negativa sinnesstämningen. De visade sig också kunna snabbare 

minska antalet negativa tankar som stressupplevelsen hade framkallat. Salovey et al. (1995) 

hävdar att detta kunde betyda att clarity skulle vara en nödvändig förutsättning för effektiv  

reglering. Enligt denna förklaring kan individer med god clarity-förmåga helt enkelt avsluta en 

dyster tankeprocess på grund av att deras känslor är tydliga. Dessa individer kan i stället rikta 

sin uppmärksamhet till att bemästra och minimera den verkan som uppstått till följd av den 

stressfyllda händelsen. 

Salovey, Stroud, Woolery och Epel  (2002) utvisade i sin undersökning med Trait Meta-

Mood Scale (Salovey et al.,1995) att förmågan till clarity och repair hade ett positivt samband 

med tillfredsställelse i mellanmänskliga relationer (r(93) = .39, p< .001 för clarity; r(94) = .31, 

p< .01 för repair). Attention, clarity och repair visade ytterligare ett positivt samband med 

självkänsla ( r(104) = .22, p< .05 för attention; r(104) = .34, p< .001 för clarity; 

r(104) = .65, p< .001 för repair) i Salovey et al.(2002) undersökningen.  

Ramos, Fernandez-Berrocal och Extremera (2007) och Extremera et al. (2009) visade  i 

sina studier som använde sig likaså bland annat av Trait Meta-Mood Scale (Salovey et al., 

1995) att individer som hade bättre clarity och bättre repair, kände sig mindre berörda vid utsät-

tande av en stressfull händelse. Individerna kunde sålunda bättre utnyttja sig av coping vilket 

ledde till en bättre anpassning till den stressfyllda situationen.  

          Med tanke på vidare betydelse av emotion management för föreliggande undersök-

ning, visar Ramos et al. (2007) studien som omfattade 144 kvinnliga universitetsstudenter på 

ett ytterligare intressant resultat. Individer med hög clarity verkade även ha en större förmåga 

att förstå och tolka vad andra människors negativa känslor beträffade.  Det ligger nära till hands 

att utgå från att en förmåga att korrekt förstå och tolka känsloreaktioner hos dem man interage-

rar med, torde kunna utgöra en del av den perceptions- och relationsförmåga som Black et al. 

(1991) framhåller som avgörande faktorer för anpassning till ett annat land.   
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Problemformulering 

Denna studie syftade till att undersöka vilken betydelse som finlandssvenska kvinnors  

upplevda nivå av stress, självkänsla och förmåga till emotion management har för deras för-

måga att anpassa sig till en ny tillvaro i Schweiz.   

Denna studie syftade därmed till att mer specifikt besvara följande frågeställningar: 

(a) Vilka samband finns  mellan anpassningsförmåga och var och en av de tre variabler-

na upplevelse av stress, självkänsla och emotion management, bland finlandssvenska kvinnor 

boende i Schweiz? 

(b) I vilken grad förklarar de tre oberoende variablerna (upplevelse av stress, självkänsla 

och emotion management) variansen i den beroende variabeln anpassningsförmåga i detta ur-

val? 

Utöver detta syftade denna studie till att klargöra i vilken utsträckning som de olika di-

mensionerna av anpassningsförmåga enligt Black et al. (1991) är väsensskilda från self-efficacy 

i den mening som Bandura definierade begreppet. Studien syftar således till att även besvara en 

tredje frågeställning;  

(c) Vilka interkorrelationer finns mellan self-efficacy (definierat här som tilltron till den 

egna förmågan att hantera en ny, osäker situation) och de olika dimensioner av anpassnings-

förmåga enligt Black et al. (1991) (dvs. perceptions- och relationsförmåga samt förmåga han-

tera kultur- och språkskillnader)?  

 

Hänvisande till föregående presenterades följande hypoteser: 

 

H1:    God anpassningsförmåga har samband med låg upplevelse av stress. 

 

            H2:    God anpassningsförmåga har samband med hög självkänsla. 

 

            H3a:  God anpassningsförmåga har samband med låg attention to feelings. 

            H3b:  God anpassningsförmåga har samband med hög clarity of feelings. 

            H3c:  God anpassningsförmåga har samband med hög repair. 

 

Metod 

Deltagare 

Enkäten skickades brevledes till sextio finlandssvenska kvinnor boende i Schweiz vilka 

hämtades ur ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2007) ur en finlandssvensk förenings 

adressregister.  Trettiofem av dessa kvinnor svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsre-

spons på 58 %. Ǻldersfördelningen låg mellan 30-78 år (M = 52,9, SD = 12.56). 

Vad gäller bosättningen i Schweiz, hade 3 kvinnor varit bosatta mellan 1-5 år, 11 kvinnor 

6-20 år och 21 kvinnor hade varit bosatta 21 år eller längre.  

För frågorna om anpassning innan flytten till Schweiz, uppgav 66 procent av kvinnorna 

att de hade haft allmän erfarenhet av att bo utomlands, 54 procent hade kunskap om landet 

Schweiz  och 94 procent hade relevant språkkunskap. 

Undersökningsinstrument 

I den föreliggande studien användes fyra olika skalor för att undersöka relationen mellan 

anpassningsförmåga, upplevd stress, självkänsla och emotion management bland finlands-

svenska kvinnor boende i Schweiz. Anpassningen före inflyttandet till Schweiz undersöktes 

enligt Black et al. (1991) med följande frågor som respondenterna kryssade med ”ja” eller 

”nej”: ”Hade du innan du flyttade till Schweiz 1) erfarenhet att bo i utlandet, 2) språkkunskaper 

i tyska eller franska/italienska (beroende på orten du bor på i Schweiz) och 3) kunskaper om det 

schweiziska samhället?”. Anpassningsförmågan undersöktes genom att be deltagarna skatta  
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omständigheter de upplevde som krävande för att anpassa sig till livet i Schweiz.  Utformingen 

av frågorna konstruerades på basis av Black et al. (1991) modellen och motsvarar följande fak-

torer som Black et al. framkastar som avgörande för anpassning: relationsförmåga (umgänge 

med den lokala befolkningen), perceptionsförmåga (inlevelse i det schweiziska samhället), kul-

turella skillnader och språkskillnad (tala ett annat språk än det egna). Dessa fyra faktorer har 

sammanfogats och operationaliserats som ett mått på anpassningsförmåga. Respondenterna 

svarade på en femgradig skala från 0-4 (0 = inte alls krävande; 4 = mycket krävande). Instru-

mentets interna konsistens som mättes med Cronbach’s alpha, visade ett värde på 0,73. 

Eftersom den definition av self-efficacy som Black et al. (1991) har givit inte skiljer sig 

väsensskilt från hur Bandura definierade begreppet (Cervone & Pervin, 2007) togs variabeln 

self-efficacy ut som enskild variabel som är fristående variabler 1) och 2) i modellen (se sidan 

3). Self-efficacy utgör i föreliggande studie en generell syn på den egna förmågan att hantera en 

ny, osäker situation. Respondenterna skattade sin self-efficacy på en femgradig skala från 1-5 

(1 = instämmer inte alls;  5 = instämmer helt).  

Cohen et al. (1983) konstruerade instrumentet The Perceived Stress Scale (PSS) som är 

ett ofta använt instrument för att mäta stress. Instrumentet mäter i vilken grad som människor 

upplever sin livssituation som stressande och ämnar fånga upp nivåer av upplevd stress av var-

dagliga påfrestningar. Instrumentet testades med en population av högskole- och universitets-

studenter och det har både hög reliabilitet och validitet. Cronbach’s alfa mättes i undersökning-

ens tre studier till .84, .85 och .86 (Cohen et al., 1983). 

The Perceived Stress Scale består av 14  frågor. Svar ges på en femgradig Likert-skala 

från 0-4 (0 = aldrig; 4 = mycket ofta). Respondenten skattar hur ofta hon under den senaste 

månaden varit med om stressrelaterade upplevelser. Exempel på frågor: ”Hur ofta har du under 

den senaste månaden blivit upprörd över något som skett helt oväntat?” eller ”Hur ofta har du 

under den senaste månaden tagit itu med dagliga förtret på ett tillfredsställande sätt?” (ett om-

kodat ”item”). Skalans stresspunkter sträcker sig mellan 0-56 poäng, ett högre antal poäng an-

tyder en högre stressnivå. Frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 är omvända i stressenkäten.  

Det ovan förklarade stressinstrumentet användes i denna undersökning för att få ökad 

förståelse för i vilken mån kvinnorna upplevde sin situation som stressande. I syfte att få ett 

mått på kvinnornas självupplevda självkänsla, användes Morris Rosenbergs  Self-Esteem Scale, 

vilket  är det mest använda och klassiska mätinstrumentet och hänger ihop med det endimens-

ionella perspektivet av självkänsla (Rosenberg, 1989). Självskattningsinstrumentet omfattar tio 

påståenden som till hälften är positivt och till hälften negativt utformade. Svaren ges på skalan 

från 1-4  ( 1 = instämmer inte alls;  4 = instämmer helt). Exempel på påståenden i instrumentet:  

”Jag känner att jag är en värdefull person, åtminstone lika mycket som andra“ eller ”Jag känner 

mig ibland verkligen oduglig“ (omvänd fråga). Skalans punkter sträcker sig från 10 - 40 poäng, 

ett högre antal poäng indikerar en högre självkänsla.  Frågorna 3, 8, 9 och 10 är omkodade 

(omvända frågor). Det ursprungliga instrumentet testades med 5024 gymnasialelever. Instru-

mentet har en hög reliabilitet och validitet (Rosenberg, 1989). 

Utvecklingen av Trait Meta-Mood Scale  (TMMS) presenteras i Salovey et al. under-

sökningen (1995). Skalan omfattar tre faktorer :  attention to feelings ( uppmärksamhet på 

känslor),  clarity in discrimination of feelings (tydlighet i skiljande av känslor) och mood repair 

(reglering av känslor). Intresset för dessa tre faktorer uppstod ur Mayer & Gaschke (1988) för-

slaget beträffande reflektiva processer som följer de flesta känslotillstånd.   The State Meta-

Mood Scale (SMMS) av Mayer & Gaschke fokuserade dock i första hand på tankar om på-

gående upplevelse av sinnesstämningen och riktade sig inte mot varaktigare sinnesstämning i 

allmänhet, ej heller mot bestående strategier, hur individer handlar med sina upplevelser av 

olika sinnesstämningar. 

Kortversionen av Trait Meta-Mood Scale användes i denna undersökning. Självskatt-

ningsinstrumentet omfattade 30 påståenden som mäter stabila skillnader i graden till vilken 

individer uppfattar sin sinnesstämning som  tydlig (clarity),  är öppna att uppmärksamma och 



 

12 

 

utforska sina känslor (attention) och har en förmåga att reglera en negativ sinnesstämning 

(repair). Den interna konsistensen av skalan är hög (attention = .86, clarity = .87, repair = .82) 

(Salovey et al., 1995). Respondenterna skattade påståendena på en 5 gradig Likert-skala från 1-

5 (1 = instämmer inte alls;  5 = instämmer helt). Items 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16-19, 22, 23, 27 

och 29 var omkodade. Exempel på items: ”Jag försöker att tänka positivt oavsett hur dåligt jag 

mår“ (attention), ”Jag är sällan förvirrad när det gäller mina känslor“ (clarity) och ”När jag blir 

ledsen försöker ja påminna mig om allt som gör livet värt att leva”  (repair). Skalans yttervär-

den sträcker sig sammantaget från 30-150 poäng och för de enskilda delarna från 13-65 (attent-

ion), 11-55 (clarity) och 6-30 (repair). Ett högre värde indikerar en 

bättre attention, clarity eller repair förmåga. Det råa medeltalet för attention, clarity och repair 

dividerades för att få ett värde inom skalans ändpunkter. Enligt Extremera et al. (2009) kan 

man, grundat på tidigare forskning, betrakta Meta-Mood dimensionerna som prediktorer för 

återställning av sinnesstämning efter stressfulla upplevelser. 

Procedur 

Data inhämtades med hjälp av en enkät som bestod av ett missivbrev och frågeformulär.  

Materialet skickdes ut i slutet av februari 2010 med en inlämningsperiod på två veckor. I slutet 

av mars skickades en påminnelse med en förlängning på två veckor. De erhållna svaren koda-

des och matades in i PASW Statistics 18.0 (statistikprogram) för analys. 

Medelvärden och standardavvikelser uträknades på variablerna och med Pearson’s produkt-

momentkorrelation (Pearson’s r) undersöktes samband (korrelationer) mellan de olika variab-

lerna. En pilotstudie med tre bekanta svenskspråkiga kvinnor utfördes i februari 2010. 

Etik och etiska överväganden 

Kvinnorna underrättades om studien i form av ett missivbrev. Missivbrevet innehöll en 

kort presentation av mig samt information om undersökningens syfte. Syftet presenterades 

sparsamt för att undvika ”korrekta” svar.  Att deltagandet i undersökningen var frivilligt ingick 

i brevet och en försäkran om deltagarnas anonymitet. Jag valde att använda enkät i min under-

sökning i stället för djupintervjuer, eftersom en del av frågorna berörde känsliga områden som 

man kan ha svårt att prata om. 

Reliabilitet och validitet 

Vid kvantitativa undersökningar måste man se upp med att både reliabilitet (= pålitlighet) 

och validitet (= giltighet) råder (Thurén, 2007).  Pålitligheten har att göra med att man skall 

kunna göra samma observation upprepade gånger, samt att andra skall kunna göra samma ob-

servationer. Att kontrollera pålitligheten hos instrumenten som används vid observationen är 

likaså viktigt. Det gör man genom att använda dem upprepade gånger, låta andra använda in-

strumentet för att göra samma mätning och genom att använda instrumentet på sådant där man 

vet vad instrumentet skall visa. Undersökningen bör vara korrekt utförd för att ha reliabilitet, 

tillräckligt många människor har tillfrågats vid enkäten, man har räknat rätt etc. För att öka 

denna undersöknings reliabilitet och säkerställa uppfattningen av frågorna, utfördes en pilotstu-

die med tre bekanta svenskspråkiga kvinnor.  

Enligt Hartman (2007) har validiteten i en undersökning att göra med hur korrekt obser-

vationen är och att man verkligen mäter det man vill mäta. Att känna till de vanligaste felkäl-

lorna som underminerar giltigheten är en bra start för att försöka göra observationerna så giltiga 

som möjliga. Möjliga felkällor är exempelvis omgivande faktorer och den mänskliga naturen 

som har en benägenhet att vara skeptisk. Instrumentet man använder kan också hota validiteten 

i en undersökning om det till exempel är så konstruerat att det alltid visar fel, detta kan kontrol-

leras genom att man använder ett annat instrument. Instrumentet man använder måste visa värl-

den som den är. 
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Resultat 

Anpassning i landet 

Medelvärden för de centrala måtten presenteras nedan i tabell 1. Dessa värden visar att 

respondenterna inte upplevde anpassningen till livet i Schweiz som särskilt krävande. De skat-

tade  deras inlevelse med det schweiziska samhället och umgänge med den schweiziska befolk-

ningen, samt deras hantering av  kultur- och språkskillnader, som ringa krävande. Responden-

terna hade en god self-efficacy (tro på sin förmåga att klara av en ny osäker situation), en låg 

grad av upplevd stress, en bra självkänsla, god attention (förmågan att uppmärksamma sina 

känslor), god clarity (förmågan att förstå och urskilja sina känslor) samt en god repair (för-

mågan att reglera sina känslor). 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) av anpassningsförmåga, Self-

efficacy, upplevd stress, självkänsla och TMMS-dimensionerna Attention, Clarity, Repair 

samt skalornas yttervärden (min & max). 

 

 

Finlandssvenska kvinnor i Schweiz                M     (SD)                    Skalornas yttervärden  

n=35                                                                                                    (min & max) 

 

Anpassningsförmåga (= 4 delaspekter)*      1.3     (.68) 

Perception                                                     1.5     (.85)                          0-4 

Relation                                                        1.5     (.95)                          0-4 

Kulturskillnad                                              1.0     (.86)                          0-4 

Språkskillnad                                               1.3     (1.0)                          0-4 

 

Self-efficacy                                                 4.1     (.72)                          1-5           

 

Upplevd stress                                             20.5    (8.22)                         0-56                          

 

Självkänsla                                                   34.6   (5.25)                       10-40 

                                                

Attention                                                      47.5   (8.28)                       13-65     

 

Clarity                                                          44.8   (5.06)                       11-55             

 

Repair                                                           24.4   (3.75)                        6-30       

*) sammansatt mått av relation, perception, kulturskillnad och språkskillnad 

 

För att besvara forskningshypoteserna H1 – H3 utfördes korrelationsberäkningar med Pe-

arson’s   r. Resultaten redovisas i tabell 2. Sambandet mellan anpassningsförmåga och upple-

velse av stress var icke-signifikant, r(35) = .05, p = .77. Ett negativt marginellt signifikant sam-

band utvisades mellan anpassningsförmåga och självkänsla,  r(35) = -.32, p<.06. Detta resultat 

skulle tyda på att de kvinnor som  upplevde anpassningen som mindre krävande, tenderade att 

rapportera en högre självkänsla. Inga signifikanta samband kunde utvisas mellan anpassnings-

förmåga och de tre delskalorna för emotion management, dvs.  r(35) = .13, p = .44 (attention),  

r(35) = -.21,  p = .22 (clarity) och r(35) = .13, p = .47 (repair).  

Utöver dessa samband, visade analysen på ett negativt signifikant samband mellan an-

passningsförmåga och self-efficacy r(35) = - 35, p<.05. Detta samband tyder på att de 

kvinnor som upplevde anpassningen som mindre krävande tenderade att ha en högre self-

efficacy. 
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Ett positivt samband visades mellan clarity och dels självkänsla, dels self-efficacy, vilket 

tyder på att ju bättre förmåga att förstå de egna känslorna, desto högre självkänsla och tilltro 

har individen till den egna förmågan att hantera en ny, osäker situation. Ett negativt signifikant 

samband visades mellan clarity och upplevelse av stress, vilket indikerar att de kvinnor som 

bättre kunde förstå sina egna känslor, upplevde mindre stress. 

Negativt signifikanta samband fanns mellan self-efficacy och dels perception, dels 

språkskillnad, vilket tyder på att de kvinnor som hade en bättre tilltro till sin egen förmåga att 

hantera en ny, osäker situation, upplevde det mindre krävande att inleva sig i den nya omgiv-

ningen samt kommunicera på landets språk.  

Variabeln självkänsla visade negativt signifikanta samband även med kulturskillnad, 

språkskillnad och upplevelse av stress, vilket indikerar att de kvinnor som upplevde hantering-

en av det kulturella avståndet som mindre krävande och som ansåg att de hade mindre svårt att 

kommunicera på landets språk samt rapporterade sig uppleva mindre stress tenderade att rap-

portera en högre självkänsla(tabell 2). 

                                               

Tabell 2. Korrelationsberäkningar mellan kvinnors anpassningsförmåga, self-efficacy,  upple-

velse av stress, självkänsla och TMMS-dimensionerna (Attention,Clarity, Repair). 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Anpassningsförmåga  -          

2. Perception  .79**                       

3. Relation  .67**      .43*                

4. Kulturskillnad  .75**     .46** .31        

5. Språkskillnad  .77**     .51**    .26       .50**       

6.  Self-efficacy    -.35* -.38* -.13 -.19 -.34*                                               

7.  Upplevd stress             .05        -.15        .27 .06      -.03     -.13     

8.  Självkänsla -.32        -.21        .03        -.45** -.34*     .31     -.35*    

9.  Attention  .13         -.07       .26        .16        .05       .08 .12 .04   

10.  Clarity -.21        -.18      -.09       -.23      -.15 .45** -.47*     .40*    .10        

11. Repair  .13           .23       .05 .11        .01    - .02       -.17       .19    -.06     .02 

*p<.05; **p< .01   

Diskussion 

 

Undersökningens syfte var att undersöka samband mellan anpassningsförmåga (med del-

aspekterna relationsförmåga, perceptionsförmåga, kulturella skillnader och språkskillnad), upp-

levelse av stress, självkänsla och emotion management, samt self-efficacy, bland finlands-

svenska kvinnor boende i Schweiz.  

Anpassningsförmåga och upplevelse av stress 

Den låga graden av stress som kvinnorna i föreliggande studie rapporterade (M = 20.5 av 

skalans yttervärden 0-56) tyder på att de finlandssvenska kvinnorna inte upplever sin situation i 

Schweiz som speciellt stressande. Givet att respondenterna hyser en positiv inställning till det 

liv de lever i Schweiz, torde en sådan inställning ha en positiv påverkan med tanke på deras 

upplevelse av stress (Ekman & Arnetz, 2005). De flesta kvinnorna hade förberett sig med 

språkutbildning och att lära sig om landet Schweiz, och en stor andel hade tidigare erfarenhet 

av att bo i utlandet. Den typ av förberedande åtgärder har ju i enlighet med teorin av Black et 

al. (1991) empiriskt visa sig underlätta anpassningsprocessen (Ali et al., 2003). 

Anpassningsförmåga och självkänsla 

Mot bakgrund av tidigare forskning om självkänsla torde kvinnornas goda självkänsla i 

denna studie med all sannolikhet ha bidragit till deras effektiva hantering av anpassningen till 

den nya tillvaron i Schweiz. Anpassningsförmåga korrelerade negativt och marginellt signifi-
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kant med självkänsla (r (35) = -.32, p <.06), vilket bekräftar undersökningens andra forsk-

ningshypotes.   

De negativa sambanden mellan kvinnornas självkänsla och dels kulturskillnad, dels 

språkskillnad, tyder på att kvinnornas goda självkänsla spelat en viktig roll för att hantera det 

kulturella avståndet och att kommunicera på ett annat språk än det egna modersmålet. För de 

kvinnor som rapporterade en högre självkänsla var det mindre krävande att hantera det kultu-

rella avståndet och kommunicera på ett annat språk. Resultatet skulle därmed tyda på att för-

mågan att hantera de språkkrav och det samspel med den lokala befolkningen som Black et al. 

(1991) framhåller som kritiska faktorer för anpassning, skulle till viss väsentlig del vara av-

hängigt individens självkänsla. 

Enligt Johnson (2003) fungerar en god självkänsla som en skyddande faktor för individen 

vid motgångar. Den hjälper individen att ta itu med en jobbig situation och att övervinna den 

eftersom individer med en god självkänsla är mindre beroende av andras kritik och bekräftelse 

(Johnson och Forsman, 1995). 

Anpassningsförmåga och emotion management 

Trots att kvinnorna har en bra förmåga att uppmärksamma sina känslor (attention), att 

tydligt skilja bland dem (clarity) samt att reglera dem (repair), visar analysen att dessa variabler 

inte verkade vara av någon större betydelse för utmaningen att anpassa sig till ett annat land än 

det egna hemlandet. Dessa resultat var något förvånande eftersom emotion management bidrar 

enligt Mayer (2000) till det personliga välmåendet. De höga värden på attention (M = 47.5; 

skalans yttervärden 13-65), clarity (M = 44.8; skalans yttervärden 11-55) och repair (M = 24.4; 

skalans yttervärden 6-30) tyder på att kvinnorna kan styra hur man tacklar negativa känslor och 

dra nytta av omständigheter som bidrar till en positiv sinnesstämning. Kvinnorna kan avsluta 

den dystra tankeprocessen innan den riktigt kommit igång och rikta sin uppmärksamhet till att 

bemästra olika påfrestningar som inträffar, vilket Salovey et al. (1995) visade i sin studie. Om 

sedan ett dystert stämningsläge en gång skulle inställa sig, möjligen förorsakad av dagliga för-

tret (Bolger et al., 1989) eller en interpersonell konflikt, är återhämtningen från den negativa 

sinnesstämningen snabbare.  

Vid sidan av hypotesprövningen visade dock clarity följande mycket intressanta samband 

som jag i detta sammanhang gärna nämner. Sambandet till självkänsla är inte bara i linje med 

tidigare forskning (Salovey et al., 2002) liksom sambandet till upplevd stress (Gohm et al., 

2005), utan kan möjligen tyda på att denna delaspekt av emotion management är en bakomlig-

gande variabel i den förmåga som krävs av en individ för att meningsfullt hantera anpassnings-

processen.  

Möjligen skulle man kunna tolka det positiva sambandet till self-efficacy som att hante-

ringen av nya, ovana situationer, som man oundvikligen får uppleva som nyinflyttad i ett annat 

land, underlättas av en förmåga att förstå varför man reagerar känslomässigt som man gör i 

olika situationer. Tilltron till den egna förmågan att hantera sådana situationer torde stärkas av 

förmågan att förstå sina känsloreaktioner som uppstår i en främmande och ovan miljö, eftersom 

det torde vara möjligt att använda den förståelsen som en information om hur man borde bete 

sig för att passa in. Detta resonemang bygger i hög grad på den tolknig som Peter Salovey med 

kollegor (1995) gjorde av sina resultat då de framkastade att clarity gör det möjligt för indivi-

den att ta kontroll över och minimera den obalans som uppkommit i det egna känsloläget till 

följd av olika stressorer.  

 

 

Anpassningsförmåga och self-efficacy 

Resultaten visade vidare att de kvinnor som skattat lågt på hur krävande de tyckt de olika 

omständigheterna var för anpassning till Schweiz tenderade att skatta sin förmåga att klara av 

en ny, osäker situation som tämligen högt. Anpassningsförmåga korrelerar negativt signifikant 
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med self-efficacy (r(35) = -.35, p < .05). Uppenbarligen interkorrelerar self-efficacy med den 

definition på anpassning som Black med kollegor (1991) framkastat. Emellertid visar resultaten 

förhållandevis starka interkorrelationer mellan de fyra delaspekterna av anpassning (signifi-

kanta korrelationer mellan relation och perception, r(35) = .43, p < .05; kulturskillnad och per-

ception, r (35) = .46, p < .01; språkskillnad och perception, r(35) = .51, p < .01; språkskillnad 

och kulturskillnad, r(35) = .50, p < .01) medan self-efficacy i huvudsak relaterar negativt signi-

fikant med perception (r (35) = -.38, p < .05)  och språkskillnad (r(35) = -.34, p < .05). Detta 

resultat är inte särskilt förvånande eftersom hanteringen av nya situationer i en främmande 

miljö i mångt och mycket ställs på sin spets i interaktion med andra i en främmande och ovan 

miljö där kontakt underlättas av att kunna urskilja och förstå sociala och kulturella koder samt 

att kunna kommunicera på samma språk. Att self-efficacy inte visade samband med relation 

och kulturskillnad kan spegla karaktäristika för urvalet. En stor andel av kvinnorna uppgav att 

de var gifta eller änkor vilket tyder på att de utvecklat relationer i det schweiziska samhället. 

Det icke-signifikanta sambandet av self-efficacy till kulturskillnad speglar med allra största 

sannolikhet det relativt lilla kulturella avståndet som råder mellan Finland och Schweiz (Hofs-

tede & Hofstede, 2005). 

Metoddiskussionen 

Det hade varit önskvärt att ha flera deltagare som är inne i vad som torde vara den akut 

pågående anpassningsfasen som under det första året eller två i ett nytt land. Undersökningens 

kvinnor hade ju alla, utom 3 respondenter, bott mer än fem år i Schweiz. Här spelar förmodlig-

en främst minnet in som en förklaring till det låga värdet på anpassningsförmåga (det vill säga 

att kvinnorna inte skattade det särskilt krävande att hantera olika omständigheter som är nöd-

vändiga för att anpassa sig till livet i ett annat land). Forskningen har ju visat att man tenderar 

att glömma det negativa och selektivt minnas det positiva (Wisco & Nolen-Hoeksema, 2010) . 

Att man överhuvudtaget har svårt att korrekt minnas omständigheter så långt tillbaka som fem-

ton eller trettio år tillbaka i tiden. 

Det förhållandevis lilla bastalet i undersökningen gjorde det inte heller möjligt att an-

vända den multipla regressionen som analysmetod för att ytterligare beskriva förhållandet mel-

lan anpassningsförmåga och upplevelse av stress, självkänsla och emotion management. 

Det är svårt att förklara orsaken till bortfallet i undersökningen. Hade författaren i en per-

sonlig kontakt med kvinnorna förklarat undersökningens syfte och innehåll, kunde det möjligt-

vis ha gett ett större intresse som kanske hade lett till ett större deltagarantal. Att frågornas 

känsliga natur likaså påverkat svarsresponsen är möjligt. Kvinnor som kanske inte är tillfreds 

med sig själva och sin tillvaro i Schweiz undviker antagligen beröra en för dem ömtålig ange-

lägenhet och låter hellre bli att svara.    

Undersökningen använde sig av en kvantitativ metod som valdes just med tanke på frå-

gornas känsliga natur. Författaren ansåg att det kunde vara lättare att fylla i en enkät än att bli 

djupintervjuad då frågorna kanske uppfattades som mycket personliga. 

Ǻ andra sidan kan metodvalet ha påverkat resultatet i en mer positiv riktning genom att 

kvinnorna på grund av ämnets natur inte varit uppriktiga i sina svar, utan värderat alternativen i 

frågeformulären på ett önskvärt sätt. Detta kan möjligen anses utgöra ett hot mot undersökning-

ens validitet.  En djupintervju skulle möjligtvis ha kunnat visa små viktiga nyanser och kanske 

fört författaren in i kvinnornas vardag och tankar på ett mer verklighetsfullt sätt för att skapa en 

djupare förståelse och en bättre tolkningsmöjlighet kring kvinnornas anpassningsförmåga, upp-

levelser av stress, självkänsla och emotion management. En kombination kvantitativ/kvalitativ 

metod (= enkät och djupintervju) skulle antagligen ha varit det bästa valet för denna undersök-

ning. 

Idealet för en studie med denna typ av problemformulering torde dock vara en longitudi-

nell design. Det skulle innebära att nyanlända kvinnor undersöks med jämna intervall över en 

viss bestämd tidsperiod, som exempelvis från det initiala skedet till en period av mer stabil ack-
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limatisering, medelst enkät och intervju. Exempelvis skulle det då bli möjligt att kunna se hur 

de oberoende variablernas förhållande till anpassningsdimensionerna perceptions- och relat-

ionsförmåga samt kultur- och språkskillnader eventuellt förändrar sig och på vilket sätt över en 

sådan tidsperiod. 

Den föreliggande undersökningen berörde finländska kvinnor som har modersmålet 

svenska. Samma undersökning bland finländska kvinnor boende i Schweiz och med finska som 

modersmål kunde ge en intressant jämförelse men möjligtvis också ett annat resultat. Exempel-

vis torde rent finskspråkiga personer inte kunna dra samma nytta av sitt modersmål som de 

svenskspråkiga vid inlärning av tyska eller franska, eftersom det finska språket tillhör en annan 

språkfamilj. 

Avslutande kommentar 

Även om resultaten i nuläget på grund av det lilla bastalet på 35 finlandssvenska kvinnor 

inte kan generaliseras till den övriga populationen, det vill säga till de finlandssvenska kvinnor 

i Schweiz som inte deltagit i denna undersökning, tyder resultaten på intressanta samband. 

Framför allt sambanden mellan clarity och självkänsla samt upplevelse av stress är värda att 

forska vidare på.  

Resultaten i föreliggande undersökning kan vara värdefulla för förståelse av anpassnings-

processen i ett annat land än det egna hemlandet, oavsett nationalitet,  för att underlätta om-

ställningen. Torde vara angeläget och värdefullt med tanke på den tilltagande globaliseringen 

vilket till stor del beror på att folk flyttar till olika länder som till exempel på grund av ökad 

rörlighet av arbetskraft inom EU. 
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i Geert Hofstede’s kulturella dimensioner 

 Geert Hofstede (Hofstede & Hofstede, 2005) definierar kultur som en kollektiv mental programmering som särskiljer de människor 

som tillhör en viss grupp eller kategori från andra. Kultur är enligt Hofstede och Hofstede inte ärvt. Den formas under uppväxten genom 

inlärning av sociala mönster och beteenden.  Den delas mellan människor som lever eller har levt inom samma sociala miljö. Den största 
kulturella skillnaden ligger i värderingarna, man föredrar något framför något annat. Värderingarna utgör en stabil beståndsdel i en kultur. Av 

denna grund mäter man värderingar då man jämför kulturer och inte sedvänjor. Sedvänjor utformas av symboler, hjältar och ritualer i en kultur 

och utgör den synliga delen av kulturen. Sedvänjor kan läras om hela livet. Hofstede och Hofstede (2005) tar upp följande grundläggande 
dimensioner med vilka man kan studera hur olika samhällens kultur förhåller sig till varandra:  maktdistans,  individualism/ kollektivism,  

maskulinitet/ femininitet och osäkerhetsundvikande. Varje land kan beskrivas med det värde som det visar på var och en av dimensionerna.  

Med maktdistans menar Hofstede och Hofstede (2005) den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna i organisationer och 
institutioner (exempelvis familjen) accepterar och förväntar sig att makten är ojämlikt fördelad. Enligt författarna förekommer makt och ojäm-

likhet i alla samhällen, men vissa samhällen är mer ojämlika än andra.  Maktdistansen är högre i Schweiz än i Finland. 

Individualism kontra kollektivism indikerar graden till vilken individer i ett samhälle är integrerade i gruppen. Svaga band mellan 
individer kännetecknar individualistiska samhällen. Människor väntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. I kollektiva samhällen 

integreras människor redan från födseln i egengrupper med stark sammanhållning. Hög individualism kännetecknar både Finland och Schweiz. 

Maskulinitet kontra femininitet syftar till att bete sig på ett maskulint eller feminint sätt i ett samhälle. Behöver dock inte betyda att 
män absolut agerar maskulint och kvinnor feminint. Män kan även agera feminint och kvinnor kan exempelvis lära sig ett maskulint beteende 

för att bättre kunna tävla i ”männens värld”.  I samhällen som präglas av femininitet beter sig männen på samma vårdande och mjuka sätt som 

kvinnorna. Maskulina samhällen förutsätter däremot att männen är ambitiösa och fokuserade på materiell framgång. Styrka och tävlan värderas 
högt i maskulina samhällen och emotionella och sociala roller mellan könen är tydligt åtskilda. Schweiz har enligt Hofstedes skala en mycket 

hög grad av maskulinitet i sin kultur. Schweiz skiljer sig radikalt i detta hänseende från Finland som enligt skalan visar en  hög grad av femini-

tet i sin kultur. 
Osäkerhetsundvikande indikerar utsträckningen i vilken en kultur ”programmerar” individerna att känna sig säkra eller osäkra i 

ostrukturerade situationer. Med ostrukturerade situationer menas nya och okända situationer som skiljer sig. Osäkerhetsundvikande samhällen 

formar mer lagar och har mer föreskrifter och informella regler med vilka man önskar förhindra osäkerhetskänslan. Människor som lever i 
osäkerhetsundvikande kulturer är ofta mer flegmatiska och eftersinnande och förväntas inte uttrycka sina känslor. Individerna i dessa kulturer 

utvisar ofta högre upplevelser av stress medan individer i kulturer med lägre osäkerhetsundvikande faktor ofta i högre grad upplever  subjektiv 

hälsa och välmående. Precision och punktlighet är typiska drag hos högt osäkerhetsundvikande kulturer. Finland och Schweiz tillhör den 
sistnämnda gruppen (Hofstede & Hofstede, 2005). 
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BILAGOR   I - IV 

 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR  (  I  ) 
 

 

Läs varje uttalande och ringa sedan in den siffran som bäst stämmer in på Dig. 

Det finns inga svar som är rätt eller fel.                                                                               

 
                                                                                   Aldrig   Sällan Ibland  Ganska ofta  Mycket ofta 
 
 
1. Hur ofta har Du under den senaste                               0         1          2             3                 4 
månaden blivit upprörd över något 
som skett helt oväntat?                                                    
 
2. Hur ofta har Du under den senaste                               0          1         2             3                 4 
månaden känt att Du inte haft kontroll                               
över de viktiga faktorerna i Ditt liv?                                    
 
3. Hur ofta har Du under den senaste                               0           1        2             3                 4 
månaden känt Dig nervös och stressad?                           
 
4. Hur ofta har Du under den senaste                               0           1        2             3                 4 
månaden tagit itu med dagliga förtret 
på ett tillfredställande sätt? 
 
5. Hur ofta har Du under den senaste                               0            1       2             3                 4 
månaden effektivt hanterat avgörande 
förändringar i Ditt liv? 
 
6. Hur ofta har Du under den senaste                               0            1       2             3                 4 
månaden känt Dig säker på Din förmåga 
att hantera Dina personliga problem? 
 
7. Hur ofta har Du under den senaste                               0            1       2             3                4 
månaden tyckt att saker och ting 
har utvecklat sig som Du velat? 
 
8. Hur ofta har Du under den senaste                               0            1       2             3                4 
månaden känt att Du inte kunde 
hantera allt som måste göras? 
 
9. Hur ofta har Du under den senaste                               0            1       2             3                4 
månaden känt att Du har haft kontroll 
över irriterande moment i Ditt liv? 
 
10. Hur ofta har Du under den senaste                             0             1      2             3                4 
månaden känt att Du har haft kontroll 
över saker och ting? 
 
11. Hur ofta har Du under den senaste                             0             1      2             3               4 
månaden blivit arg över saker som har 
hänt och som låg utanför Din kontroll?  
 
 
 
                                                                                 Aldrig  Sällan  Ibland  Ganska ofta  Mycket ofta 
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12. Hur ofta har Du under den senaste                          0           1           2                3               4 
månaden kommit på Dig själv med 
att fundera över saker Du måste utföra?  
 
13. Hur ofta har Du under den senaste                          0            1          2                3               4 
månaden kunnat bestämma hur Du 
skulle använda Din tid? 
 
14. Hur ofta har Du under den senaste                          0             1         2                3               4 
månaden känt att problemen blivit så 
många att Du inte kunnat bemästra dem?  
 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR  ( II ) 

Läs varje uttalande och ringa sedan in den siffran som bäst stämmer in på Dig. 

Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

                                                                       Instämmer  Instämmer Instämmer Instämmer   

                                                                              helt           något              ej            inte alls 

 

1. Jag känner att jag är en värdefull                        4                 3                  2                   1 

person, åtminstone lika mycket som andra. 

 

2. Jag tycker att jag har en massa                           4                  3                 2                    1 

goda egenskaper. 

 

3. När allt kommer omkring har jag                       4                  3                 2                    1 

en tendens att se mig själv som 

ett misslyckande. 

 

4. Jag klarar av saker och ting lika                         4                  3                 2                    1 

väl som de flesta andra människor. 

 

5. Jag känner att jag har mycket                             4                  3                 2                    1 

att vara stolt över. 

 

6. Jag har en positiv inställning till                         4                  3                 2                    1 

mig själv. 

 

7. På det hela taget är jag nöjd med                       4                   3                 2                    1 

mig själv. 

 

8. Jag önskar att jag hade mer respekt                    4                  3                  2                   1 

för mig själv. 

 

9. Jag känner mig ibland verkligen                        4                   3                  2                   1 

oduglig. 

 

10. Då och då tycker jag att jag är                         4                   3                  2                   1 

rätt värdelös. 

 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR  ( III ) 

Läs varje uttalande och ringa sedan in den siffran som bäst stämmer in på Dig. 
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Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

                                                    Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer                                                                                    

                                                               helt              oftast         ibland        sällan            inte alls   

 

1. Jag försöker att tänka positivt         5                   4                3                  2                   1 

oavsett hur dåligt jag mår. 

 

2. Folk skulle må bättre av att             5                   4                3                  2                   1 

känna efter mindre och tänka  

mer. 

 

3.  Jag ser inte så stor poäng med        5                   4                3                 2                    1 

att tänka på hur man mår. 

 

4.  Jag bryr mig inte så mycket            5                   4                3                 2                    1 

vilket humör jag är på. 

 

5.  Ibland har jag ingen aning om        5                   4                3                 2                    1 

vad det är jag egentligen känner. 

 

6.  Jag är sällan förvirrad när det         5                   4                3                 2                    1 

gäller mina känslor. 

 

7.  Känslor ger livet dess mening.        5                   4                3                 2                    1 

 

8.  Jag är för det mesta optimist           5                   4                3                 2                    1 

även om jag ibland kan vara  

nedstämd. 

 

9.  När jag är ledsen, tycker jag att      5                   4                3                 2                    1 

det inte finns något som är positivt 

alls. 

 

10. Jag tycker att man skall följa         5                   4                3                 2                     1 

sitt hjärta. 

 

11.  Jag kan aldrig riktigt beskriva       5                  4                 3                 2                     1 

hur jag känner mig. 

 

12.  Det bästa sättet att handskas         5                  4                 3                 2                     1 

med sina känslor är att ge fullt 

utlopp för dem. 

 

13.  När jag blir ledsen försöker           5                 4                 3                 2                      1 

jag påminna mig om allt som gör 

livet värt att leva. 

14.  Vad jag tycker och tänker             5                  4                 3                 2                      1 

beror på mitt humör just då. 

 

15.  Jag vet ofta var jag står                 5                  4                 3                  2                      1 
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känslomässigt i någon viss fråga. 

 

16.  Jag är ofta förvirrad när det          5                  4                 3                  2                      1 

gäller mina känslor. 

 

17.  Man ska aldrig låta sig                  5                  4                 3                  2                      1 

styras av sina känslor. 

 

18.  Jag ger aldrig efter för mina          5                  4                 3                  2                      1 

känslor. 

 

19.  Även om jag kan vara glad,           5                  4                  3                  2                      1 

 är jag för det mesta pessimist. 

 

20.  Det brukar inte vålla mig några     5                  4                  3                  2                      1 

problem att känna vad jag gör. 

 

21.  Jag brukar vara mycket med-        5                   4                  3                  2                      1 

veten om hur jag känner mig. 

 

22.  Jag tycker det är svårt att              5                   4                   3                  2                      1 

förstå vad det är jag känner. 

 

23.  Jag brukar inte vara så upp-          5                   4                   3                  2                      1 

märksam på vad jag känner. 

 

24.  Jag funderar ofta över mina          5                   4                   3                  2                       1 

känslor. 

 

25.  Jag är vanligtvis mycket klar        5                   4                   3                  2                       1 

över vad det är jag känner. 

 

26.  Oavsett hur nedstämd jag är         5                   4                   3                  2                       1 

försöker jag tänka positivt. 

 

27.  Känslor är människans svaghet.   5                   4                   3                  2                       1 

 

28.  Jag vet för det mesta varför jag    5                   4                   3                  2                       1 

känner mig som jag gör. 

 

29.  Det är slöseri med tid att              5                  4                    3                  2                       1 

fundera över sina känslor. 

 

30.  Jag vet för det mesta precis          5                  4                    3                  2                       1 

hur jag mår. 

 

 

 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR  (  I V ) 
 



 

25 

 

                                                                                                                                                           

 

Läs varje uttalande och ringa sedan in den siffran som bäst stämmer in på Dig. 

Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

 

Utifrån Din erfarenhet, hur krävande är följande omständigheter för att anpassa 

sig till livet i Schweiz: 
 

                                                                    Inte alls     Ringa  I viss mån  Ganska  Mycket   

                                                                    krävande                                                 krävande 

 

 

1. Umgänge med den lokala befolkningen?          0             1              2              3              4 

 

2. Inlevelse i det schweiziska samhället                0             1              2              3              4 

    (möjl. beredskap att förändra Dig själv  

    för att passa in i omgivningen)? 

 

3. Kulturella skillnader (t ex annan mat-               0             1              2              3              4 

    kultur osv)?  

 

4. Tala ett annat språk än det egna                         0              1             2              3              4 

    modersmålet? 

 

Hade Du,  innan Du flyttade till Schweiz 

(vänligen kryssa): 

 

                                                                                            Ja                    Nej 

                                                                                                  

1. Erfarenhet av att bo i utlandet? 

                                                                                      

                                                                                      Ja                    Nej 

2. Språkkunskaper i tyska (eller franska/ 

    italienska, beroende på orten Du bor 

    på i Schweiz)?  

                                                                                      

                                                                                      Ja                    Nej 

3. Kunskaper om det schweiziska samhället?     

   

 

 

Ringa in den siffran som passar bäst:        Instämmer 

                                                                        helt            oftast        ibland     sällan    inte alls      

 

Jag har en god tilltro till min förmåga att              5                4              3              2             1 

hantera en ny, osäker situation.  

 

 

HJÄRTLIGT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 


