
Motiv: Vad går du igång på? 
Gör det här testet om du har bestämt dig för att resa ut i världen. 
Testet är ett lättsamt sätt att fundera på dina olika orsaker och motiv 
till att åka utomlands. Motiven hänger inte nödvändigtvis ihop med 
vad du ska göra ute i världen. Du kan ha många motiv samtidigt och 
de kan så klart ändras flera gånger under resan. 

Övning 1: Vad stämmer in på dig?
Gå igenom alla påståenden och markera de som passar in på dig. 
Till sist räknar du ihop hur många påståenden du har från de olika 
grupperna. Vilken färg hade du flest av? Se resultatet på nästa sida! 

 Jag vill få distans till mitt liv här hemma och fundera över framtiden.

 Jag vill nätverka och skapa goda kontakter för en internationell karriär.

 En vän till mig är redan ute i världen och jag vill åka till samma ställe.

 Om jag träffar på nya möjligheter eller intressanta människor utomlands är jag beredd att ändra mina planer  
 – till och med snabbt om det krävs.

 På resan hoppas jag möta olika människor som jag kan lära mig något nytt av.

 Jag vill få internationell erfarenhet, för den kommer att vara en fördel i framtiden när jag söker jobb.

 Just nu känns det som att jag skulle trivas bättre någon annanstans än i Sverige.

 Utomlands tror jag att jag kan hitta ett intressantare eller bättre betalt jobb än i Sverige.

 Det spelar inte så stor roll vad jag gör utomlands, bara jag får se och uppleva nya saker.

 Jag vill åka utomlands för att bli modigare och mer självständig.

 Jag vill åka utomlands för att språkkunskaper är viktiga för framtiden.

 Jag vill mest av allt resa i många olika länder och bekanta mig med olika kulturer.

 Jag vill hamna i utmanande situationer för att testa hur jag klarar mig på egen hand.

 Jag studerar utomlands eftersom det är enklare att bli antagen där än till en likvärdig utbildning i Sverige.

 Jag vill resa runt i olika länder och jag kan ta ströjobb då och då för att få tillräckligt med pengar för att  
 fortsätta min resa.

 Jag vill åka utomlands eftersom där finns möjligheter som inte går att hitta här hemma.

 Jag vill åka utomlands för att få högklassig undervisning inom mitt ämne.



  Äventyr och nya perspektiv  
på livet 
Du vill ut i världen för att få omväxling i ditt liv, 
uppleva äventyr och träffa nya vänner. Du vill se 
främmande kulturer och du är öppen för allt nytt. Vad 
du ska göra ute i världen är inte det viktigaste, utan 
du är beredd att ta ströjobb om det betyder att du 
kan stanna utomlands längre. 

  Personlig utveckling 
Du vill åka utomlands för att få mer livserfarenhet, 
bli självständig och lära känna dig själv bättre. En 
orsak kan också vara behov av att ta ett mellan- eller 
sabbatsår, få perspektiv på din tillvaro och fundera 
över dina framtidsplaner. 

  Nytta för karriären eller studierna 
Du reser ut i världen eftersom du där vill lära dig 
saker som du har nytta av i din karriär eller i dina 
studier. Utlandserfarenheterna kan innebära att du 
får ett försprång framför andra i din bransch eller 
så krävs det överlag internationella erfarenheter 
inom din bransch. Det kommer att vara viktigt för 
dig att kunna beskriva nyttan som du har fått av 
dina internationella erfarenheter för dina kommande 
arbetsgivare. 
 

  Något som inte finns här hemma 
Du åker utomlands för att du inte får det du vill ha i 
Sverige. Det kan hända att det inte finns rätt slags 
arbete eller studieplats för dig här hemma. Allt 
kanske är hur bra som helst, men du känner ändå 
att du längtar bort till ett annat land eller en annan 
kultur. 


