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Sammanfattning 

Studien handlar om internationella studenter från europeiska länder som också mår dåligt och 

upplever sin vistelse i Sverige som negativt. Dem har tappat tillgång till samhälleliga resurser, 

utestängas från många svenska samhälleliga aktiviteter och saknar gemenskap och medkännande 

med det svenska samhället. Dem har också mindre intresse för svenska kultur och vissa till och 

med aktivt tar avstånd ifrån den. Studien använder kvalitativa intervjumetoden och använder 

Allen Gary Fines gruppteorier och i kombination med Rickard Jenkins “social identity” för att ta 

redan på Varför internationella studenter av europeiska kulturella bakgrund vid UU tar avstånd 

från svenska kulturen.  

Nyckelord: Socialpsykologi, grupprocess, internationella studenter.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Den internationella mobiliteten har blivit allt viktigare i universitetsutbildning. År 1990 var det 

1.3 miljoner som registreras i tertiär utbildning utanför sitt hemland, år 2011 var antalet 

tredubblad (OECD), vilket visar en internationaliserande trend i hela världen. Det finns förstås 

stora fördelar med en internationell utbildning, en rapport från OECD skriver att internationell 

upplevelse gynnar studenter, den erbjuder ”kulturella berikning och förbättrade språkfärdigheter, 

hög-status kvalifikationer, och gör individen mer konkurrenskraftig på jobbmarknad”. För 

värdländerna är internationella studenter en stor källa av inkomster. EU kommissionen (2013) 

säger att internationella studenter skapar stora inkomster för värdländerna under deras vistelse. 

Studieavgifter skapar ännu mer inkomster i de avgiftsbelagda länder, till exempel i Kanada 

skapar studieavgifterna en intäkt på 8 miljarder CAD, en summa som enligt kanadensiska 

myndigheter är “större än total obearbetad aluminiumexport” (CAD 6 miljarder) eller helikopter, 

flygplan och rymdskepp (CAD 6.9 miljarder)” (Canada, 2012).  

Situationen i Sverige liknar den internationella trenden, generellt ökar antalet inresande 

internationella studenter. En viktig händelse i svensk historia om internationella studenter är, att 

efter studieavgifter för de icke-EU/ESS studenter införde sjönk antalet studenter kraftigt från 

14 490 till 5830, en minskning på 60 % (Universitetskanslersämbetet 2018), men därefter ökade 

antalet successivt, under de senaste åren var ökningen på antalet inresande internationella 

studenter som störst från länder utanför EU/ESS (Universitetskanslersämbetet). Uppsala 

Universitet är ingen avvikelse från trenden, här ökar också antalet avgiftsbelagda student, det vill 

säga internationella studenter från länder utanför EU/ESS från 424 år 2014 till 1120 år 2018 

(Uppsala Universitet, 2018). Internationell mobilitet i tertiär utbildning blir allt viktigare och 

internationella studie allt vanligare.  
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Internationell utbildning har generellt porträtteras som en trevlig upplevelse. Som en kvalitativ 

studie om internationella upplevelse i Uppsala (Öst, 2012) beskriver det: ”Samtliga 

intervjupersoner uppger att stämningen bland studenterna på masterprogrammen varit överlag 

mycket god” (Öst, 2012). Däremot är ingenting helt perfekt, det finns såväl positiva som 

negativa aspekter med en internationell utbildning. En ny forskning om internationella studenter 

visar att 70 % internationella studenter har en generellt bra upplevelse finns också en del som 

”struggled to befriend the locals” och “felt socially excluded and wish for a greater degree of 

interaction” (Sondhi, G, 2019 s.160). Forskningen demonstrerar att det finns en del som 

upplevelse sin internationella utbildning som negativ. Denna negativa upplevelse är starkt 

associerad med kulturell bakgrund, visar en australiensk studie (Rosenthal, at el, 2007), forskaren 

kommer fram till att studenter med västerländsk bakgrund generellt presterar bättre på sociala 

fronten än dem av asiatiskt och afrikanskt ursprung. Jag har dock upptäckt ett fenomen, vissa 

studenter från länder som Nederländerna, Tyskland som också mår dåligt och upplever sin 

vistelse som negativt. Dem har tappat tillgång till samhälleliga resurser, utestängas från många 

svenska samhälleliga aktiviteter och saknar gemenskap och medkännande med det svenska 

samhället. Dem har också något mindre intresse för svenska kultur och vissa till och med aktivt 

tar avstånd ifrån den. Fenomenet är inte ovanligt för asiatiska internationella student i västerland 

som tidigare forskning uppger (Sondhi, G, 2019 s.160), men det är däremot ett konstigt fenomen 

på tyska och nederländska studenter från Västeuropa. Detta problem är huvudsakligen 

sociologiskt, eftersom kulturella inverkan är mycket mindre hos dessa europeiska studenter som 

gör sin studie i Europa.  

Ett exempel kan tydliggöra ämnet, exemplen kommer från en fest där Jag fick höra europeiska 

internationella studenternas samtal, som tydligt demonstrerar deras attityd. 

”like if you want to have some coffee, just say have some coffee, why make up a word for it? Like what is 

wrong with you guys. ” Det syftar alltså till ordet ”Fika”.  

Talare 1: ”I am gonna have an exam in the exam hall outside of town.”  

Talare 2: ”Bergbrunnagatan? (på svenska)” ”What? ”  

Talare 1: ”Berg bruna gatan (med en engelsk brytning). ” 

Talare 2: ”Ya that one, it’s so weird when you actually speak Swedish. ” 

Talare 1: ”Well, it is a Swedish name.” 
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Talare 1: ”Ya but it’s still wired, the way you pronounce it.”  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studie är att ta reda på varför vissa europeiska internationella studenter, tar avstånd 

från svenska kulturen. Detta fenomen ska studeras genom att undersökning på interaktioner 

mellan internationella studenters och lokala befolkningen. 

Varför tar internationella studenter av europeiska kulturella bakgrund vid UU avstånd från 

svenska kulturen?  

 

1.3 Disposition 

I kapitel 1 Inledningen presenteras grundläggande information för uppsatsen såsom bakgrund 

och syftet av forskning. Efter inledningen är det kapitel 2 som presenterar teorier som används i 

uppsatsen, därefter kommer det kapitel 3 tidigare forskning och teori, där presenteras tidigare 

forskning som belyser forskningsområde och anknyter till aktuell forskningsfältet. I kapitel 4 

metod delen presenteras metoden och material för forskning och motivation för metodvalet. I 

kapitel 5 analysen analyseras material med teoretiska verktyg. Till sist blir det kapitel 6 

avslutande diskussioner kring tidigare forskning och resultatet, relationen mellan analys, resultat 

och teori, och en summering av hela uppsats. 
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 2. Teoretisk och begreppslig 

referensram     

Eftersom gruppen spelar en stor roll väljs Alan Gray Fines ”Tiny Public” som teori. Alan Gray 

Fine skriver att smågrupper är ett centralt fält för socialpsykologiska studie, eftersom fältet blir 

en arena för sociala Interaktioner, därigenom kan både individuella och interaktionella faktorer 

studeras. Samtidigt är grupp en liten social konstruktion med grundläggande byggstenar för en 

institution, därför kan grupprocesser generaliseras till en större kontext, till exempel ”the 

network” sociala nätverket, eller ”the mass” publiken (Fine, 2012, s. 24). Med smågrupper som 

arenor fostras ”idioculture” nämligen gruppspecifik kultur. Fine definierar kultur på ett socialt 

sätt, han menar att en kultur är en utställning för en publik, alltså en kollektiv ”frontstage” 

framträdande.  

Fine kommer fram till att det finns fem faktorer som bestämmer om ett kulturellt inslag kan bli 

en inkorporerad i en gruppkultur. Dessa fem faktorer är ”känd kultur” (Fine, 2012, s. 42), om 

något är känd för gruppen, men den ska också kunna bli känd som både manifest och latent 

kultur, det vill säga, att det ska vara känd som en form av bakgrundsinformation, något naturligt 

till gruppmedlemmarna. ”Användbar kultur” (Fine, 2012, s. 43) går ett steg vidare och handlar 

om huruvida en ”känd kultur” passar in i gruppens sociala kontext, om en kultur är ”användbar” 

I gruppen. ”funktionell kultur” (Fine, 2012, s. 45) kanske låter lika som ”användbar kultur”, men 

istället handlar det om hur bra den funkar som en del i gruppen, om denna kultur hjälper gruppen 

att uppfylla sitt mål. ”Lämplig kultur” (Fine, 2012, s. 46) avser de kulturella inslag som inte 

strider emot gruppens existerande norm och struktur, att den inte bryter emot gruppens 

nuvarande gruppkultur. Till slut kräver det också en ”utlösande händelse” (Fine, 2012, s. 48) att 

släppa in kulturen.  

Boken är mycket socialpsykologiskt vilken passar bra till denna studie om mentalitet och frågan 

varför avståndstagande. Ett sådant socialpsykologiskt angreppssätt möjliggör förståelse för 

interpersonella sociala processer. Dessa microsociologiska processer förklarar fallet bättre 
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eftersom fallet är inte vanligt förekommande och sker I en begränsad social kontext. ”begränsad” 

för att internationella studenterna är inte I samma grad socialiserade I svenska samhället som 

svenskar, dem umgås i mindre sociala kretsar med mindre kontakter i samhället. Ett sådant 

ovanligt fall I en sådan begränsad social kontext blir individer mindre påverkad av 

makrostrukturer, därför spelar microprocessor större roll I detta fall och ett socialpsykologiskt 

angreppssätt är naturligtvis lämpligt för fallet. En annan anledning är att gruppen är den naturliga 

miljön där fenomenet upptäcktes, då måste gruppen också studeras som strukturella faktorer I 

själva fenomenet, ”Tiny Public” bjuder på ett etablerat angreppsätt för att förstå och analyserar 

grupp.  

Internationella studenter är I grunden också en form av invandrare, därför är identitetsproblem av 

stor vikt. I denna studie ska Jenkins ”Social Identity” kompletterar Fines gruppteorier och 

mikroprocesser. Boken “Social Identity” är I grunden en teorisamling där många identitetsteorier 

inom samhällsvetenskapen jämföras och sammanfattas, därför används inte alla teorier utan bara 

teorier om grupp och kategorisering. Jenkins skriver om två parallella processer i individernas 

identifikation med samhälle, nämligen grupp och kategorisering. Kort sagt, grupp är en subjektiv 

identifikation, om en individ själv tycker att hen tillhör en grupp, medan kategorisering syftar på 

andras omfattning om ens tillhörighet. Sammanfattningsvis är två faktorer, vad individen själv 

tycker att hen tillhör och vad andra individer tycker att individen tillhör, vilka tillsammans utgör 

individens ”intern och extern kollektiv identifikation” (Jenkins, 2008, s.105). Jenkins 

sammankopplar identifikations teorier med Tajfels ”social identity theory”, en psykologisk teori 

om hur individ, grupper och kategorisering fungerar, dessa teorier tillsamman utgör den stora 

teorisamlingen som används för analys från ett individuellt perspektiv. Problem med Jenkins är 

att dessa teorier inte är hans egna, i så fall varför inte använda Tajfel och Turner direkt? Därför 

att Jenkins skapar ett ramverk under vilken fenomenet förstås bättre. Istället för att använda 

individuella teorier för att förstå identitet från olika perspektiv, kan forskare använda kollektiv 

identifikation, kort sagt, Jenkins definition av kollektiva identifikation underlättar denna 

forskning. 
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3. Tidigare forskning  

Tidigare studie inom fältet tenderar att vara pedagogik, få sociologiska studie genomfördes på 

internationella studenter, ännu mindre från ett microsociologisk, interpersonella perspektiv. 

Totalt tio studie plockades upp från fältet, som vidare delades olika tema: Kultur, psykologi och 

migration. Dessa studie väljs först för att dem är mer socialpsykologiska och psykologiska, som 

skulle utgör en bättre grund vilken min studie baserar på. Innehållsmässigt, kulturella relaterade 

artiklar väljs som en generell bakgrundsbeskrivning för internationella studenter, då I sådant 

transnationellt ämne är kultur alltid en viktig faktor. Socialpsykologiska och psykologiska 

texterna väljs för att komplettera kultur-artiklarna, vilka är makrosociologiska, strukturella, och 

kvantitativa. 

Först visar tidigare forskningar att Internationella studenter verkar som agent för kulturellt 

utbyte. Mitchell (1995) fick sociologi-studenter och internationella studenter att ägna sig åt 

diskussioner på vanliga, vardagliga samtalsämne. I deras diskussioner fann Mitchell att 

internationella studenter utgjorde en ”agent av kulturellt utbyte”, det vill säga, att de gjorde 

bedömningar av värdlandets kultur från sina egna perspektiv, de gjorde en ständig jämförelse 

mellan kulturen i värdlandet och den i hemlandet. Detta ämne vidareutvecklades i en pedagogisk 

kontext, en annan forskning påpekade att kulturella mångfald kunde bidra till att utbilda 

kosmopolitiska tänkande (Mcrea, 2013). 

Internationella studenter är också unga vuxna. Det finns en stor forskning som skapar en 

heltäckande bild av internationella studenter i Kanada (Winstre et al, 2019). En kvantitativ 

modell skapades för att kunna förutsäga hur bra en internationell student skulle kunna anpassa 

sig till den nya miljön. Det fanns också flera faktorer som kunde påverka ens upplevelse som 

internationell student, till exempel sociala nätverk, anknytning till familj och så vidare. 

Viktigaste faktorn som studie påpekade var att alla studenter i den åldern undergick en viktigt 

utvecklingspsykologisk period, där man övergick från barn till vuxen, internationella studenter 

fick göra det utan familjs stöd och i en främmande miljö. internationella studenter var inte bara i 
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en psykologisk utvecklingsprocess utan också en sociologisk, det vill säga att identitetsbildning. 

En forskning i Singapore om utveckling av självet under internationella studie lyfte fram denna 

aspekt, att i internationella studien skede också identitetsutveckling. Studierna kom fram till att 

internationella studenter var fortfarande i en utvecklingsfas, både personlighetsmässigt och 

identitetsmässigt (Yang, 2014). En annan studie lyfte fram en viktig psykologisk aspekt som 

vidareutvecklade studenternas anknytning till sina familjer, forskningen påpekade att hemsaknad 

var en viktig faktor som påverkades internationella studenternas upplevelse negativt. Det var en 

viktig källan till stressbildning under studieperioden (Hannigan, 2005).  

Internationella studenter var också en form av migranter. En studie om migration påpekade att 

trots internationella studenternas tyckte dem själv som ”besökande” i landet, kategorin 

”internationella studenter” ansågs av andra som migranter och fyllde flesta kriterier som 

migranter (King & Findlay, 2012). Dessa provisoriska migranter, precis som andra migranter var 

dock inte en förenad grupp, en undersökning om (Sam, 2001) hur internationella studenters 

upplevelse i Norge fann att majoriteten från Europa och Nordamerika uppgav bra resultat medan 

studenter med asiatisk och afrikanskt ursprung mådde generellt sämre än nordamerikanska och 

europeiska studenter. Det uppstod också konflikter bland olika internationella studentgrupper, en 

studie om åsikter bland Kön och homosexualitet hos internationella studenter visade att det finns 

skillnader till och med inom samma etnisk grupp. Som exemplen I studien visade, etablerade 

indiska internationella studenter grupper hade stora skillnader när det gäller värderingar med 

nyanlända indiska internationella studenter (SONDHI, 2019). 

Tidigare nämnda forskningar visar en generell bild på internationella studenter som migranter, 

följande studien kompletterar genom att ha fokus på internationella studenters sociala 

interaktioner. En studie visade att internationella studenter hade bra och funktionella sociala 

relationer, däremot fanns det också mindre grupper som var socialt isolerade och saknade 

kontakt med samhället. Undersökning av internationella studenternas ”social mixing” visar dock 

mindre bra resultat, undersökningen visade att internationella studenter umgicks främst med 

människor av likande kulturella bakgrunder, sociala interaktioner med lokala australienska 

studenter både in- och utanför universitet var ”relativt ovanlig”, bara 20% uppgav ha större grad 

av kontakt med australienska studenter (Rosenthal, 2007). Forskningen visade att internationella 

studenter generellt föredrag att umgås med andra internationella studenter. Men lokala 



 11 

befolkningen var inte heller entusiastisk om internationella studenter, en annan forskning visade 

att de lokala hade också stora kunskapsbrister om de internationella (Kim & Owen, 2019). 

Dessa tre perspektiv tillsammans ger en generell bild av forskningsämne internationella 

studenter. Enligt tidigare forskning är internationella studenterna unga vuxna som är psykologisk 

och sociologisk omogna, de kommer till ett främmande land för studie, men påverkas också av 

sin sociala miljö. De umgås främst med andra internationella i samhället och ser värdlandets med 

sitt eget kulturella perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

4. Metod 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för tankarna bakom internationella studenternas 

beteende att ta avstånd från svenska kulturen. Intervjumetoden används som ett direkt 

angreppssätt för att klargöra respondenterna tankar, intervjuerna ska vara semi-strukturerade. 

Forskningsprocessen formas enligt fenomenologiska principer för att förstå respondenternas 

tankar, därmed också används IPA som verktyg för analys. Ett strategiskt urval gjordes för att 

välja medlemmarna i samma grupp. 

Metodavsnittet har tre huvuddelar. I ansatsen presenteras och motiveras forskningsmetoden. I 

datainsamlingen och analysen presenteras och motiveras genomförandena av intervjuerna och 

IPA. I paragrafen om validitet och reliabilitet samt etiska överväganden skrivs sammanfattning 

och diskussion kring forskningsmetoden. 

 

4.1. Ansats 

En kvalitativ metod väljs för denna uppsats. Metodvalet baserar på uppsatsens syfte att redogör 

för varför vissa internationella studenter tar avstånd från svenska kulturen. Frågeställningen 

handlar om varför, vilket gör det svårt att kvantifiera och därmed en kvalitativ metod passar 

bättre. Studien skulle kunna utförs kvantitativt om forskningsfrågan var vilka faktorer gör att 

internationella studenter tar avstånd från svenska kulturen. En kvalitativ metod möjliggör för 

forskare att gå på djupet i internationella studenters mentalitet, därigenom kunde forskare se 

bakomliggande faktorer som orsakar fenomenet och eventuellt förklarar varför vissa 

internationella studenter beter sig på ett sånt sätt.  
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Denna studie utfördes med den fenomenologiska ansatsen. Fenomenologi är en gammal 

filosofisk tradition inom samhällsvetenskapen. Enligt den fenomenologiska traditionen, för att få 

förståelse för sina respondenter måste forskare kunna se världen genom respondenternas ögon, 

därför måste forskare vara öppet och inte har några förutfattade meningar sitt forskningsobjekt. 

Sammanfattningsvis handlar fenomenologi om öppenhet och inlevelse (Dahlberg, Dahlberg, 

Nyström, 2008). Ansatsen syftar till att se världen med respondenterna ögon, därigenom kan 

forskare verkligen förstå hur och varför en individ tänker på ett visst sätt. Metoden passar 

studiens syfte att redogör varför internationella student tar avstånd från svenska kulturen. Genom 

att fenomenologiskt undersöka internationella studenter, det vill säga, forskare ser Sverige från 

internationella studenternas perspektiv, kan forskare svara forskningsfrågan bättre. 

Det finns flera olika datainsamlingsmetoder inom den kvalitativa traditionen såsom etnografi 

eller litteraturstudie, men i denna studie väljs intervju. Intervju är den vanligaste 

forskningsmetoden, metoden är mycket direkt, forskare får fräsch, förstahandsmaterial som 

kommer direkt från respondenter (Ahrne & Svensson, 2015, s. 37). Att respondenter 

kommunicera sina tankar direkt genom intervju, förmår forskare att se respondenternas bild av 

sig själv såväl som deras bild av Sverige, metoden går därmed i linje med den fenomenologiska 

traditionen. Själva studien utfördes på så sätt att intervjuerna ha fokus på interaktion och 

gruppen, så att både individuella tankar och grupprocesser studerades. 

Efter intervjuerna används IPA för att tolka och koda intervjuerna. IPA är ett fenomenologiskt 

sätt att tolkar och analyserar material, metoden är mycket induktiv, kodningen är öppet och 

materialet styr processen, forskaren själv ska inte ha något förutfattade meningar som eventuellt 

kan påverka kodningen. IPA är också en metodologiskt dynamisk process (Smith, J.A.; Jarman, 

M. & Osborn, M, 1999), det betyder i praktiken att tolkningensgrad ökar stegvis under 

kodningsprocessen. Efter den initiala öppna kodningen gör ytterligare flera genomläsningar där 

öppna koder gradvis sammanfattas till generella mönster, till slut tematiseras och presenteras. 

IPA har egentligen ingen bestämd form, men i detta fall används den steg för steg guide som 

Smith, J.A.; Flowers, P. & Larkin, M. (2009) har skrivit för nybörjare, för att underlättar 

processen för studentforskaren. IPA väljs som en del i den fenomenologiska traditionen som 

genomsyrar hela forskningsprocessen. Precis som tanken bakom andra delar i forskningsdesign 
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syftar IPA till att håller ett öppet förhållningssätt till materialet för att få en bättre förståelse för 

internationella studenterna.    

 

4.2. Material och datainsamling 

Ett strategiskt urval används i denna studie, respondenter väljs inom den valda gruppen. 

Urvalsmetoden väljs först och främst för att få en representativ grupp. Kriterier för urvalet 

överensstämmer med uppsatsens syfte, det vill säga internationella studenter med västeuropeisk 

bakgrund. Kriteriet används för att minska kulturella påverkan, så att undersökningen kan ha 

starkare fokus på sociologiska faktorer i fenomenet, alltså den mer socialpsykologiska istället för 

kulturell sociologiska orsaken till internationella studenternas avståndstagande från svenska 

kulturen. Det kan emellertid finns kulturella skillnader även mellan olika länder inom kriteriet 

Västeuropa, detta löses genom ett preciserat urval av respondenter. I denna studie prioriterar 

respondenter som kommer från Sveriges geografiska grannar i Västeuropa, såsom 

Nederländerna, Tyskland, till och med Storbritannien. Dessa länder utgör majoriteten i 

europeiska internationella studenter vilket gör urvalet lättare, samtidigt som länderna är Sveriges 

närmaste grannländer förutom våra nordiska grannar. Dessa nordiska grannar exkluderas dock då 

dem har för mycket förkunskap om Sverige som kan eventuell äventyra studiens resultat. Urvalet 

preciseras vidare genom företräde för respondenter med tidigare upplevelse av svenska kulturen 

till exempel om respondenter har tidigare bosatt sig i Sverige eller har genom andra medium 

såsom internet haft kontakt med svenska kulturen.  

Enligt dessa kriterier valdes respondenterna. Alla var studenter på UU:s internationella problem 

på avancerade nivå, de gick på samma program men inte samma spår, de vill säga, dem hade gått 

i samma klass tidigare, men nu för tiden har dem bara personliga relationer, det fanns alltså ingen 

yrkesmässig influens, de samarbetar inte akademiskt. Urvalet skede löpande, tanken var att 

undersökningen skulle bli empirisk mättnad, därför valdes inte ett bestämt antal i förväg. Men 

urvalet stöttade på en del hinder, det gjordes i slutet av året, alla i gruppen var upptagna med 

studie, vilken gjorde svårt med intervju som krävde tid. Det finns också andra praktiska saker 

såsom tid som inte passade, internationella studenter åkte hem för jul också så vidare. Till slut, 

med några bortfall intervjuades sex respondenter, tre hade tidigare besökt Sverige, en av dem tre 
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hade pluggat svenska språket på ett års tid. Alla var inom 20-25 år, av dem var fyra män och två 

kvinnor. 

Intervjuerna utförde enligt den fenomenologiska principer, som präglade hela 

datainsamlingsprocessen från utformning av intervjufrågor, själva intervjun till eventuella 

tolkningen av intervjun. Intervjuguiden utformades som semistrukturerade för att inte ställer för 

högt krav på studentforskarens intervjuteknik. Strukuteringsgrad på intervjuguiden påverkade 

inte öppenheten i forskningsprocessen då den kompenserades med starka öppenhet på 

intervjufrågor. Dessa frågor formulerade med öppenhet i åtanke, frågorna ställades på ett icke-

ledande sätt, frågorna börjar med ”vad tycker du” eller ”hur”, för att inte styr eller leder 

respondenter. Genomförande gick smidigt, inga stora avviker skedde, alla intervjuer fick äga rum 

i en tyst sal i respondenters campus där dem var mycket bekväm. I själva intervjuerna, 

respondenterna fick först se på informationsbrevet och ställa frågor, därefter lite öppna samtal 

och slutligen inledes intervjun, efter avslutad intervju fick respondenter ännu en chans att ställa 

frågor. Redan i de tidigare intervjuerna upptäcktes ett problem, respondenter var hastiga och 

svarade ganska mycket redan på första frågan, beteendet bröt strukturer på intervjuerna och ledde 

till att respondenterna hade ingenting att säga till slut. Problem åtgärdades genom en utökad 

inledningsfas, där respondenterna fick börja prata lite om Sverige innan själva intervjun så att de 

var mer samlade när själva intervjun börjar. Efter några intervjuer blev det fler följdfrågor, 

förbereda frågor fick mindre plats i intervjuer, intervjuerna blev därmed mindre strukturerade, 

men håller fortfarande semistrukturerade formen. Innan processen påbörjades misstänks det att 

mitt beteende att sätta igång mobiltelefonen och ställa telefonen framför respondenter skulle bli 

en signal för respondenter därmed utlösa starka forskningseffekter. Dock reagerade 

respondenterna inte starkt med vetskapen att ingen annan än forskare och handledare fick höra 

inspelningen, den utökade inledningsfasen skulle också ha bidragit till detta.    

Efter intervjun transkriberades alla intervjuerna och kodades enlig IPA:s principer, kodningen 

gjordes enligt läromaterialets instruktioner (Smith, J.A.; Flowers, P. & Larkin, M. 2009), att 

sammanfatta koder samtidigt som jag försöker fylla dessa koder i förtänkta mönster. Trots brister 

på tidigare erfarenhet gick processen smidigt, redan i första och andra transkriptet dök upp ett 

tydligt mönster, därefter bekräftades mönstret ytterligare. I början på grund av brister på 

erfarenhet var jag mycket osäker på kodningen, de tidigare koderna var därför för detaljerade och 
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utförliga. Efter några genomläsningar och med ökad tolkningsgrad blev mönstret allt tydligare, 

senare transkriptet bekräftade mönstret ytterligare.  

 

4.3. Validitet och reliabilitet  

Det finns alltid flera tillvägagångssätt och ingen metod är absolut bäst, i detta avsnitt presenteras 

metoden som används i denna uppsats, dess styrkor och brister, samt andra potentiella alternativ. 

Denna diskussion syftar till att klargöra hur valda metoden bidrar till ökad validitet och 

reliabilitet.  

Valet av kvalitativa metoden motiverades mycket redan i ansatsen där metoden presenterades, 

valet låg i linje med socialpsykologis kvalitativa forskningstradition. Studien använde intervju 

istället för etnografi eller observation som är ännu mer typisk för ämnet, anledningen att det 

eftersökta tankemönstret inte var tillgängligt genom observationer, eller som redan sagt i 

ansatsbeskrivningen att intervjumetoden är mer ”direkt”. Intervjuerna hade stark fokus på 

gruppen och interaktioner eftersom gruppdynamik misstänktes korrelera stark med fenomenet. 

En observation skulle kunna öka studiens validitet genom att komplettera och bekräfta intervjun, 

alltså forskare skulle kunna observera vissa beteende som reflekterar över studenternas 

mentalitet. Men observationsmetoden kom dock med potentiella negativa inverkan på studien, 

forskareffekten skulle bli stark då två olika metoder skulle påverkan varandra, eftersom 

observationen och intervjun skulle utföras på samma grupp till exempel om intervjun göras först 

skulle den ge respondenterna en aning om vad studien handlar om, därmed leder till en förstärkt 

forskareffekt. Dessutom har en C-uppsats få respondenter vilken gör att studien drabbas hårt av 

denna inverkan, varför en observation inte har gjort. Fenomenologiska ansatsen valdes för att 

genom ett öppet förhållningssätt förstår internationella studenter så mycket som möjligt, 

metodens öppenhet gjorde att den passar bra till syftet att förstå internationella studenters 

tankesätt. forskningsprocessen präglades av den fenomenologiska traditionen, det gjorde att 

forskningsprocessen var i hög grad konsekvent, som i viss mån ökade studiens reliabilitet.  

Reliabilitet i utförande är nyckel till framgång i en forskning. I intervjun fick respondenterna 

själva väljer när och var de ville att intervjun skulle äga rum, i början och slutet fick 

respondenterna ställer frågor. Alla detta såg till att respondenterna är bekväma med intervjun. En 
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pilotstudie gjorde för att testa metoden, där dök upp flera problem såsom otillräckliga 

intervjufrågor, hastiga respondenter, problem åtgärdades innan själva forskningsprocessen. 

Intervjuerna gjorde i ett så standardiserade sätt som möjligt för att förbättra reliabilitet. Eftersom 

det var första gången jag använde IPA, gjordes den också på onödigt standardiserade sätt enligt 

givna instruktionerna. Innan något mönster visade sig kodades materialet mycket utförligt, 

sammanfattningen och tematiseringen gjordes med flera genomläsningar och på olika tillfälle, 

tanken var att tematiseringen i IPA var ett något tolkande process så att reliabilitet skulle bli 

bättre om det kontrolleras vid flera tillfällen.  

 

4.4. Etiska överväganden 

Anonymitet i intervjuerna är största etiska risker i denna studie. Men eftersom 

forskningsobjekten är internationella studenter som lämnar landet om ett par år så är den risken 

inte särskilt stor heller. Ändå anonymiserades alla personliga data som användes i intervjun 

såsom respondenternas namn, adress, ock så vidare. respondenternas ålder uppgavs i form av 

åldersspann, 15-20, 20-25 eller 25-30. Det fanns alltså etiska övervägande både i 

forskningsupplägget och utförandet. 
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5. Analys 

Enligt tidigare forskning är internationella studenterna unga vuxna som är psykologisk och 

sociologisk omogna, de kommer till ett främmande land för studie, men påverkas också av sin 

sociala miljö, de umgås främst med andra internationella i samhället och ser värdlandets med sitt 

eget kulturella perspektiv. Min studie gjordes med dessa punkter i baktanke och vidare applicera 

dem i en svensk kontext, till exempel respondenterna ombeds jämföra sitt hemland med Sverige, 

deras relationer med svenskar och internationella också tillfrågades. Tidigare studie var också 

mycket psykologisk, det vill säga de hade fokus huvudsakligen på individer, min studie tar upp 

även gruppen som kontexten där sociala interaktioner äger rum.  

 

5.1. Empirisk presentation 

Här presenteras tematiseringen som är empiriska data in en sammanfattad form med minimal 

tolkning.  

IPA sammanfattas till två huvudtemat, återupprepande koderna sammanfattas till 

kategorier. Se tabellen ner. 
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”Mixed Feelings”  ”International Bubble” 

Konkreta kritiker mot Sverige Få svenska vänner 

Abstrakt beröm för Sverige ”Same situation” 

En generellt positiv bild om Sverige Parissyndromet 

Skillnader mellan Sverige och hemlandet  

Temat ”Mixed feelings” är respondenternas individuella perspektiv och ”International Bubble” 

luktar åt grupprocesser. Tematiseringen korrelerar med valda teorier och tidigare forskningar. 

 

Mixed Feelings 

”I sent a package to Germany like a couple of weeks ago and they charged me like 295 crowns. I don’t know 

if they scammed me… I mean those are like details. everything is fine, I feel like… overall I like living in 

Sweden, its just these small details that’s Annoying.”  

Respondenterna ger paradoxala svar till Intervjufrågor. Respondenterna brukar kunna ge 

konkreta kritiker mot Sverige, till exempel kritiken mot postens effektivitet som förekommer i 

alla intervjuerna, vissa kritiserar också svensk infrastruktur såsom för dyra bussar eller försenat 

tåg och så vidare. Naturligtvis förekommer det också kritiker mot svenska folket, att de är för 

introvert, att dem inte pratar så mycket etcetera. Emellertid har respondenterna en positiv bild om 

Sverige. Efter kritiker påstår de flesta respondenterna att de gillar Sverige, men när de tillfrågas 

vad om konkreta punkter kunde dem oftast bara svara mycket abstrakt såsom ”it’s just generally 

nice”.  

 

”They really like Fika, which in Holland we were just called coffee time because we have coffee. We don’t 

eat sweets with them that much except if you like dry cookies. Um, however swedes takes a lot of breaks, 

like when  we have had a lecture for 45 minutes, they’re like, Oh yes, I need my 15 minute break. And that’s 

when something goes really weird for me. When I first came here I was like, well, we’ve been here for 45 

minutes. How do you need a break? You don’t, you don’t take breaks.” 

Som citatet visar, vid kulturella faktorer undviker respondenter direkt kritiker, istället använder 

respondenter ett nedlåtande ton och poängterar att det är ”weird”. Dessa ”konstiga” händelse 

förekommer mycket ofta under intervjun, citatet var en av de nio gångarna denna respondent 

använde ordet konstig. 
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”International bubble”  

Precis som uttrycket ”Mixed Feelings”, kommer ”international bubble” också från 

respondenterna, dem används här för att på ett tydligt sätt demonstrera temat. Respondenterna 

har få svenska vänner, en del respondenter tycker att det är för att dem liver i en ”International 

Bubble”, medan andra tycker att det är svenskarna som ”live in their own world” då de tycker att 

svenskarna är mycket introvert och svårt att kommunicera med. I alla fall, samtliga respondenter 

tycker att de lever i separata världar med svenskarna. Respondenterna uppger också att det är 

därför dem umgås främst med internationella, att de är segregerade från svenskarna och de andra 

internationella är ”lättare att umgås med” för att dem är i ”samma situation”. Urkoppling från 

svenska samhället har lett till att de kommunicerar nästan enbart med medlemmar inom sin 

grupp, precis som respondenterna uppger att deras primär informationskälla är sina 

internationella vänner.  

 

”So like something I was a bit disappointed because in Germany, Sweden is almost seen as like this, like 

Holy land where everything’s better and all the social services work much better than in Germany. And then 

with the health care (respondenten har I tidigare samtal kritiserat sjukvården i Sverige) …” 

Parissyndromet är en populärpsykologisk term att beskriver japanska turister som blev av 

besviken Paris för att de hade mycket hög förväntning på staden. Respondenterna drabbas av en 

liknande mentalitet, eftersom Sverige enligt dem har mycket bra renommé ute i världen, vilken 

leder till att respondenterna har mycket hög förväntning om landet Sverige, och när dem 

anländer Sverige så gjorde landet dem besviken. Parissyndromet är en kategori som ligger något 

emellan ”Mixed feeling” och ”international bubble”, eftersom Parissyndromet är delvis orsaken 

till deras blandade känslor för Sverige, men det kategoriseras till slut under ”International 

bubble” för att det bidrar till bildande av denna ”international bubble” tillsammans med de två 

andra kategorier ”få svenska vänner” och ”Samma situation”.  

 

IPA och tematiseringen sammanfattas till en preliminär tolkningsmodell  
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Som diagrammet visar relationen mellan individ, grupp och samhälle. Grupp är ett medium där 

internationella studenterna kommunicerar med samhälle, varför gruppen är central i denna 

studie. 

För att på ett tydligare sätt analyserar och demonstrerar modellen och dess beståndsdelar, 

modellen separeras till två delprocesser som diagrammet visar. Den första delen är processerna 

mellan samhället och gruppen, den innehåller huvudsakligen två interaktioner, interaktionen 

mellan samhället och gruppen samt interaktionen inom gruppen. Denna process är 

meningsgenererande, nämligen processer som generar ny kunskap, denna form av interaktioner 

eventuellt producerar gruppkulturer och vidare skapar också kedjeeffekter att förvara den 

kulturella produktionen. Denna process samlar in kunskap från samhälle och andra 

gruppmedlemmar till gruppen, den är nämligen en konvergerande process. Den andra är 

processer mellan gruppen och individerna, denna process innehåller också två interaktioner, 

interaktionen inom gruppen och interaktionen mellan gruppen och individerna. Denna process är 

kunskap spridande, gruppkulturen utgör en självständig social enhet och socialiserar 
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gruppmedlemmarna enligt sina kriterier, denna process divergerar kunskap från gruppen till 

medlemmarna, den är nämligen en divergerande process. Två delprocesser i sig är bara en 

teoretiska verktyg i syfte att underlätta analysen, själva processerna har, åtminstone i denna 

studie, inget sociologiskt värde. Konvergerande och divergerande är också bara benämning på 

processen.  

Att delar upp en stor process till två delprocess underlättar analysen. Tolkningsmodellen som 

visas ovanför i form av ett diagram, är linjär och går endast mot en riktning. Den är antingen ett 

informationsflöde som börjar från samhället och genom gruppen når individen, eller en individs 

socialisationsprocess genom grupp, som indirekt socialiseras med svenska samhället. I analysen 

blir detta pinsamt då gruppen spelar en central roll i fenomenet, många beteende eller processer 

har sin grund i gruppen, om analysen löper mot endast riktning, skulle man behöva ständigt går 

tillbaka till gruppen för att förklara vissa fenomen eller effekt, till exempel analysen börjar från 

individen och löper kronologiskt ända fram till samhället, kommer jag i analysen ständigt 

avbryter mig själv för att förklara gruppens effekt.   

Däremot om hela processen delas till två delprocesser som båda har gruppen i centrum, blir hela 

analysen mer tydlig och en systematisk tolkningsmodellen kunde ställs upp. I följande analysen 

ska Tolkningsmodellen analyseras som separata delar, från två olika perspektiv, med olika 

teoretiska verktyg.  

  

5.2. Grupperspektiv: Grupp som arena för sociala 

Interaktioner 

Grupp är en arena där sociala interaktioner äger rum (Fine, 2012, s.26). Som Fine motiverar, 

grupp är en social struktur där socialpsykologiska processer blir synlig, den är ”ett naturligt ämne 

för socialpsykologiska analys (Fine, 2012, s.25).” Att grupp lyfts fram som centralt i denna 

studie är förstås påverkat av Fine, men det finns också en enklare anledning, att grupp är i detta 

fall är en social mötesplats där de flesta sociala interaktioner äger rum. Respondenterna ständigt 

refererar till gruppen ”My friends say…”I guess I got most of my information about Sweden by 
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talking to my friends”, de flesta respondenterna uppger gruppen som viktigaste källa till 

informations, några säger att den är deras enda informationskälla.  

 

Konvergerande processen: Gruppkulturs utformning och dess 

kedjeeffekt 

”Whether locally generated or borrowed, expressive symbols at their moment of creation are 

formulated not by masses but by colleagues—social relations that establish a shared past (Fine, 

2012, s.29).” ”Idioculture”, gruppkultur har sin grund i gruppen, genom sociala relationer inom 

en grupp fostras en gruppkultur. I detta fall, internationella studenternas interaktion inom 

gruppen gör att gruppkulturen bildades. Gruppen var en arena för sociala Interaktioner där 

internationella studenter i ”samma situation” samlades. Här i gruppen kunde dem diskutera allt 

från brygga klasskamrater till dysfunktionell infrastruktur.  

“… You’re kind of in the same situation and there’s always someone in the same situation with you….  

you’re all studying abroad, you’re in a country where you don’t speak the language or you don’t speak it well 

or something and yeah, that creates some kind of common ground I would say, to get along. “ 

dessa interaktioner blev en indirekt kanal att kommunicera med svenska samhället, dem blev en 

rik källa till information om svenska samhälle. Denna informationskanal, vilken förstås 

kompletterades med de relativt få direkt interaktioner med svenska samhället, blev byggstenar i 

gruppkulturen. Det vill säga att från medlemmarnas interaktioner generas nya kunskap och 

vidare skapas en gruppkultur, gruppkulturens ursprung ligger här i gruppmedlarnas interaktioner 

inom gruppen. 

”kulturella skapelse blev markörer för tillhörighet (Fine, 2012, s.29)” När gruppkulturen blev 

färdigt utformad, gruppmedlemmar styrker sin tillhörighet i formuläret av skämtar, som inte 

nödvändigtvis går i linje med deras verkliga åsikter.  

”that is just ripping on Sweden among friends. Just like when we talk shit about everything, we all do it.”  

Sammanfattningsvis, information om Sverige samlas in till gruppen genom gruppmedlemmarnas 

interaktioner, av dessa interaktioner gradvis formar en gruppkultur som är baserad på 

medlemmarnas konsensus om Sverige. Vidare blir gruppkulturen en markör för tillhörighet som 
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medlemmarna tillsammans bevarar. Dessa processer har ”konvergerat” medlemmarnas idéer om 

Sverige och format en unik gruppkultur, därigenom också har konsoliderat gruppen.  

 

Divergerande processer: Gruppkulturer som en egen social enhet  

”Ideology flows from commitments. Put differently, individuals do not require prior ideological 

allegiance in order to join a social movement. Rather, participating in a small group, with its 

associated community and identification, produces engagement. (Fine, 2012, s.28)” Precis som 

Fine beskriver, en färdigt formad idé kan i sin tur drar individer tillsammans. Gruppkulturer är en 

produkt av gruppmedlemmarnas interaktioner, gruppmedlemmar genom interaktioner också 

upprätthåller gruppkulturen, men samtidigt är gruppkulturen en självständigt social enhet, som 

påverkar individuella medlemmar.  

“Where do you get your information about Sweden?” 

”Mostly from friends, I don’t follow any news or something.”  

Som tidigare sagt gruppmedlemmar är beroende av gruppen för information om Sverige, citatet 

är ett typiskt svar när respondenterna blir tillfrågad vad ifrån dem får information om Sverige, 

som sagt i tidigare stycken, respondenterna alltid refererar till sin grupp och sina vänner. De 

återberättar också andra medlemmarnas historia såsom ”my friends told me…” eller ”I have a 

group where I…”. I materialet beskrivs gruppen nästan alltid som en helhet, istället för exakt 

vilka medlemmar hänvisar man till hela grupp, eller ”my friends”. När respondenterna blir 

tillfrågad om Sverige kommer svaret indirekt från gruppkulturen, detta är en manifestation på 

gruppkulturens påverkan på individuella medlemmar. Gruppmedlemmar blir påverkat när hen 

som individ ägnar sig åt interaktion med gruppen som helhet, individen blir socialiserat om sina 

tankar och syn om Sverige.  

 

Sammanfattning: Kunskapsflöde 

Diagrammet sammanfattar hela grupperspektivet 
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Sammanfattningsvis, konvergerande processen visar hur en gruppkultur skapas och upprätthållas 

genom interaktioner inom gruppen. Som det står tidigare i analysen, i denna process finns det 

huvudsakligen två interaktioner. Den första är den interaktionen där gruppkulturer skapas, som 

tidigare sagt dessa interaktionen har blivit ”en indirekt kanal att kommunicera med svenska 

samhället.” Trots att denna interaktionen sker helt inom gruppen, men innehåll i interaktionen 

kommer från Svenska Samhälle, varför interaktioner anses som interaktioner mellan gruppen 

som svenska samhället. Den andra interaktioner handlar om att upprätthålla gruppkulturer, denna 

interaktion sker helt inom gruppen och syftar till att konsolidera gruppkulturen. Dessa två 

interaktioner har konvergerat kunskap från svenska samhälle till gruppkulturen, således namnet 

konvergerande process. Divergerande process består också av två interaktioner men här betonar 

två olika perspektiv att betrakta gruppen. Den första interaktionen finns både i konvergerande 

och divergerande process, nämligen interaktionen där gruppkulturen upprätthållas, interaktionen 

är mellan olika individuella gruppmedlemmar och sker inom gruppen, här är gruppen en social 
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arena eller social struktur som består av olika individer. Den andra interaktionen handlar om 

processen där medlemmar socialiseras av gruppen enligt gruppkulturen, interaktioner sker 

mellan individen och gruppen. Här betraktas gruppen som en självständig social enhet och 

individen också som en egen agent utanför gruppen, om individen diskuteras vidare i individuellt 

perspektivet. Sammanfattningsvis, divergerande processen har alltså spridit kunskap från 

gruppen till individerna. Dessa två processer demonstrerar internationella studenternas 

interaktioner med varandra, gruppen och samhället från ett grupperspektiv.   

 

5.3 Individuellt perspektiv  

Efter IPA framstår det tydligt att forskningsfrågan, varför Uppsala internationella studenter tar 

avstånd från svenska kulturen, är huvudsakligen ett grupproblem. Dock är grupp en sociologisk 

struktur som består av individer. Om problemet endast analyseras från ett gruppperspektiv blir 

analysen en ihålig ram, det vill säga, bara grupprocesser analyseras men inte de individuella 

deltagarna i processerna, därför måste analysen kompletteras med ett individuellt perspektiv. 

Gruppanalyser tolkar interaktioner från ett grupperspektiv, till exempel Interaktioner mellan 

gruppmedlemmarna tolkas som en del i grupprocesser, gruppens socialisation eller grupp som en 

social arena och så vidare. Ett individuellt perspektiv skulle däremot utgå ifrån individen och hur 

individen, genom att ägna sig åt tidigare dessa grupprocesser, har blivit påverkat eller i sin tur 

har påverkat gruppen.  

 

Konvergerande process för individerna: ”Regardless of its context 

and meaning”  

”Group membership in itself, regardless of its context or meaning, is sufficient to encourage 

menbers to, for example, discriminate against out-group menbers. Group menbers also 

exaggerate the similarities within the in-Grupp, and the difference between the in-group and the 

out-group. (Jenkins, 2014, s.112)” För gruppen är sådana konvergerande processer kreativ, som 

analyserad I tidigare avsnitt, processen är kunskapsgenererande. Men för individer inom gruppen 

är processen ett sammanhållande beteende, således ett beteende i syftet att öka sammanhållning 
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inom gruppen. I praktiken betyder det att internationella studenter använder ”Mixed Feeling” 

som ämne för samtal, för att stärka denna ”international bubble” och dess interna konformitet.  

 

”What do you think about this? That you guys complaining about Sweden?” (följdfrågan efter respondentens 

har berättat detta fenomen) 

”I think its in our nature to camplain, maybe it’s just a way for us to relax… to just shit a bit, you know, the 

non-Swedish people… ah, I don’t know. I do it myself too. I mean, its no major thing, like I was in the UK 

recently, I fount it’s just a bit more inspiring experience, people are in general like, more Open ….. here I felt 

like everyone its like, everyone’s much like…. Its pretty similar, I like it when people is a bit weird…”  

Som teorin beskriver, beteendet att diskriminera, i detta fall ”Mixed Feelings” är ett resultat av 

gruppmedlemskap, alltså medlemskap i ”International Bubble”. ”Mixed Feelings” är en 

biprodukt av gruppmedlemmarnas beteende att hålla samman gruppen. Dessa sammanhållande 

beteende har amplifierat temat ”Skillnader mellan Sverige och hemlandet”, på så sätt framstår 

vissa svenska traditioner eller sociala normer som konstigt och därigenom uppstår ”Mixed 

Feelings”. 

 

”Yeah, it’s very weird duality of (Swedish people), kind of being very accepting on one hand, very not 

accepting on the other hand.” (”Very accepting” t.ex. Homosexualitet, utländsk kultur. ”Very not accepting” 

t.ex. Droger) 

Från ett mer individuellt och psykologiskt perspektiv är det en form av kognitiv simplifiering 

(Jenkins, 2014, s.113), nämligen stereotyper som genereras genom hjärnans förvaltning av 

information. Människor simplifierar vissa fenomenet för att kunna förstå dem, I detta fall 

svenska kulturen, men genom simplifiering tappar man också helhetsbild, därigenom formas 

stereotyper.  

 

“We make fun of Sweden, people do more (make fun) with the Swedish food, they’re like okay with it. Yeah. 

It’s like friendly. I think it’s actually with, like in my whole friend group make fun of each other a lot.” 

kunskap om Sverige, ”konvergeras” till gruppen och eventuellt forma gruppkulturen, vilken blir 

en markör för medlemskap. Gruppmedlemmar vidare utför sådan sammanhållande beteende för 
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att bekräfta sitt medlemskap, samtidigt har dem också förstärkt gruppkulturen. Konvergerande 

processen från ett individuellt perspektiv är alltså en cirkulär process genom vilken individer 

bekräftar sitt medlemskap, men processen också förstärker själva gruppkulturen, som i sin tur 

gör att medlemskap blir allt viktigare. Som det står i citatet i början  ”gruppmedlemskap i sig, 

oberoende av kontext eller mening, är tillräcklig att uppmuntra gruppmedlemmarna att 

diskriminera icke-medlemmar.”  

 

Divergerande process för individerna: Grupp som ett medium att 

förstå samhället 

”Grupp membership is meaningful to individuals, conferring social identity and permitting self-

evaluation. It is shared representation of who one is and the appropriate behaviour attached to 

who one is (Jenkins, 2014, s.112).” ”Medlemskap tilldelar social identitet.” Det är på så sätt 

gruppen divergerar social identitet åt sina medlemmar, det är en process som individerna 

socialiseras enligt gruppens gemensamma kriterium, därigenom integreras en individ in i 

gruppen, denna divergerande process är en central komponent inom grupprocessen. Från ett 

individuellt perspektiv ser processen dock något annorlunda ut. Om man ser världen från genom 

individens ögon är det individen som ”kategoriserar sig som medlem i en grupp (Jenkins, 2014, 

s.113)”. 

 

”…the non-Swedish people are … they are just normal people to me…” 

”you see them as “normal people?”  

”Yes, cause I can be normal to them, I don’t have to be professional, I don’t need to think about what to say, I 

can say whatever I want.” 

Individuella kategoriserar sig som internationella, dem alltså placera sig själv I en kategori med 

andra internationella, som citatet visar, individen påstår att internationella är ”normala”. ”genom 

att självkategoriserar sig som medlem i en grupp, nämligen internalisering av stereotyper, 

genereras en känsla av likhet med andra gruppmedlemmar (Jenkins, 2014, s.112)”. Det vill säga, 

för att accentuera skillnader med icke-medlemmar, internationella studenter internaliserar 

gruppens syn om Sverige. Detta beteende har amplifierat temat ”Skillnader mellan Sverige och 



 29 

hemlandet”, där igenom tar individen sig in i gruppen, samtidigt som gruppsammanhållning 

också genereras under processen. Som resultatet av internationella studenternas internalisering 

av gruppens syn om Sverige, blir gruppen ett medium med vilket individerna kontaktar svenska 

samhället.  

”To be honest, I don’t know that many Swedish people because as an international you… like kind of stay in 

your… in your little bubble.” 

Som exemplen visar, eftersom individerna inom gruppen har få direkt kontakt med svenska 

samhälle, de oftast får information om Sverige genom gruppen. Internationella studenten 

kommer i kontakt med samhället genom att interagera med gruppen. Det är på så sätt gruppen 

divergerar kunskap till individuella medlemmar.  

 

Sammanfattning 

Diagrammet sammanfattar hela individuellt perspektivet 

Konvergerande processer för individer handlar mer om sammanhållande, alltså genom sin 

beteende upprätthålla gruppkulturen och skapar konformitet. Dessa sammanhållande beteende 
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också utgör den interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Precis som i grupperspektivet, det 

finns också en annan interaktion i processen, nämligen interaktionen mellan gruppen och 

individen. Denna interaktion är dock mindre synligt från ett individuellt perspektiv. 

Divergerande processen är viktigare från individuellt perspektivet. Den handlar om två 

interaktioner, interaktioner mellan grupp och individer, interaktioner mellan individer inom 

gruppen, båda har med individen att göra. Interaktionen mellan individerna inom gruppen liknar 

processen som har beskrivit i grupperspektivet, att individen genom sammanhållande beteende 

upprätthåller sitt medlemskap i gruppen. I interaktionen mellan individen och gruppen, individen 

självkategoriserar sig som medlem i internationella gruppen och genom gruppen kommunicerar 

indirekt med svenska samhället, eftersom kommunikationen sker genom gruppen, individen syn 

om svenska samhället blir kraftigt påverkat av gruppen. Sammanfattningsvis, individen 

tillsammans med andra medlem i gruppen genererar stereotyper genom kognitiv simplifiering, 

för att självkategoriserar sig som medlem,  internaliserar sig individen dessa stereotyper, till slut 

använder man bra dessa stereotyper som markörer för sitt medlemskap, som visat i diagrammet.  

En mycket punkt blir synligt från individuellt perspektivet, nämligen individs sociologiska 

dubbelexistens, individen är alltså sociologiskt samtidigt inom och utanför gruppen. I 

interaktionen mellan gruppmedlemmarna inom gruppen, står individen inom gruppen, men i 

interaktionen mellan gruppen och individen, står individen utanför gruppen och interagerar med 

gruppen som nu är en annan självständig social enhet. Individen alltså sociologiskt existerar 

samtidigt inom och utanför gruppen, inom gruppen är hen en medlem som bidrar till 

gruppkulturen, men samtidigt står hen utanför gruppen som sig själv, interagerar och bli påverkat 

av gruppkulturen som hen själv har bidragit till. 

Märker att självkategorisering och gruppens socialisation inte strider emot varandra, eftersom det 

inte handlar om vilken part som tar initiativ i processen, det är själva processen som är intressant 

i denna studie, varför den analyseras från två olika perspektiv. Det betyder att självkategorisering 

och gruppens socialisation är samma process från två perspektiv, alltså individuellt perspektiv 

eller grupperspektiv, både analyseras för att få bättre förståelse för hela processen, vilken part har 

tagit initiativ, det vill säga, är det individen som aktivt ansluter sig till gruppen, eller gruppen 

som aktivt rekryterat individen, är i denna studie inte av intresse, det kommer inte heller på något 

sått påverkar eventuellt resultat.   
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Det Individuellt perspektivet tas upp för att komplettera grupperspektivet, varför vissa delar 

överlappar med grupperspektivet. Dessa delar kan känns upprepande, men dem tillhör olika 

teoretiskt ramverk och fyller olika funktion inom sin ram, varför dem tas upp trots att dem 

beskriver samma process.  

 

5.4. Gruppkultur: Svenskfientlighet 

I tidigare avsnitt analyseras hur en gruppkultur formas, hur den sprids, men varför har en sådan 

gruppkultur kan formats överhuvudtaget är också en viktig del i forskningmodellen. Denna 

aspekt analyseras med Fines fem faktorer som bestämmer om ett kulturellt element kan bli 

inkorporerad i en kulturell gemenskap.   

Uppfyller denna gruppkultur Fines fem krav? Först är gruppkulturen ”känd” för Internationella 

studenterna som lever här i Sverige, alla aspekter av Sverige blir en naturlig del i deras liv. Den 

informationsflöde om Sverige gör att dem känner kulturen om Sverige, latent eller manifest. 

Svenskfientligehet som gruppkultur är mer än passande, eftersom alla inom gruppen är 

internationella, temat ”Skillnader mellan Sverige och hemlandet” blir ett naturligt samtalsämne, 

som tidigare forskning också visar, att internationella studenter är ”agent för kulturellt utbyte”, 

sådana beteende har exemplifierat med citat flera gånger tidigare i analysen, därför upprepas inte 

här. I alla fall, Svenskfientlighet som gruppkultur passar bra i gruppens sociala kontext, den 

strider inte emot gruppmedlemmarnas sociala identitet eller kulturella preferenser, det vill säga, 

ingen I gruppen känner sig diskriminerad med detta kulturella inslag, det är därmed ”användbar”. 

Gruppens gemensamma mål är att skapa trygghet och ”confort zone” för Internationella 

studenter. Respondenterna trycker det väldigt tydligt, att de ser andra internationella som 

”normal” eller att dem är ”lättare” att umgås med. Därför skapas det en gemenskap för de 

internationella i ”samma situation” som det står i tematiseringen. Svenskfientliga gruppkulturen 

uppfyller och bidrar till en ”funktionell kultur”, att skapa en gemenskap där internationella kan 

”beter sig normal”. ”lämplig kultur” passar mindre bra i denna studie, då den handlar om en 

kultur som skulle inkorporeras in i gruppen. Denna ”svenskfientlighet” är dock existerande i 

gruppen, den funkar till och med som gruppkulturens viktigaste byggstenar, den inte strider emot 

gruppens existerande maktstruktur och gruppdynamik för att den egentligen är en fundamental 
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del i gruppkulturen. Om men skulle ändå argumentera enligt ”lämplig kulturs” principer så 

passar också ”svenskfientligenhet” in, det vill säga, den strider inte emot gruppens struktur och 

bryter inte emot gruppens norm och regler, som respondenterna säger, det är svenskarna som är 

”weird” och internationella ”normal”. Till slut, en uppenbar ”utlösande event” I denna studie är 

temat ”Parissyndromet”. En respondents kommentar på hens internationella vänner lyder såhär: 

”Most of them think Sweden like this paradise, like this place is the heaven on earth, like before they come 

here and realise its just aother fucking country.” 

Det är nämligen den besvikenhet som utlöser internationell studenterna negativa syn mot 

Sverige, och denna syn genom grupprocesser amplifieras. 

 

5.5. Resultatet: Tolkningsmodell 
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Diagrammet sammanfattar hela processen  

 



 34 

Gruppen består endast av internationella studenter och dem har nära personliga relationer. 

Intervjuerna visar att gruppen har två huvudfunktioner, från ett individuellt perspektiv utgör 

gruppen en kanal där respondenter kommunicera med yttre samhället,  de ser Sverige genom 

gruppen. Från ett gruppperspektiv, gruppen utgör ett centralt fält för sociala samspel, för flera 

respondenter är gruppen en primär grupp där dem socialiseras mest, några även uppger att 

gruppen är det enda tillfälle dem socialiseras.  

Sammanfattningsvis, internationella studenterna har ”Mixed Feelings” för Sverige, dem har 

många ”Konkreta kritiker” mot Sverige, men samtidigt tycker dem också att Sverige ”it’s a nice 

place, you can’t really complain about it.” Dessa känslor kunde dem bara kommunicerar I sin 

vängrupp där samtliga medlemmar är internationella studenter. Dem diskuterar ”Skillnader 

mellan Sverige och hemlandet” samtidigt samt deras ”Parissymdrom”. Dessa kulturella inslag är 

”känd, användbar, funktionellt, lämplig” och har ett ”utlösande händelse därigenom formas en 

svenskfientlig kultur. Internationella studenterna som en sociologisk agent ligger inom och 

utanför gruppen samtidigt. Dem är en del i gruppen där dem med sina tankar bidrar och 

förstärker svenskfientliga kulturen, samtidigt är dem också en självständig individ som står 

utanför gruppen och blir påverkad av samma gruppkultur som dem själv har byggt.  

Varför tar internationella studenter vid UU avstånd från svenska kulturen? Korta svaret är 

internationella studenternas dialektiska relation med samhället genom gruppen. Internationella 

studenter har en dialektisk relation genom gruppen där dem är en del i gruppen och bidrar till en 

svenskfientlig kultur, samtidigt som dem själv också tar emot information om Sverige 

huvudsakligen från gruppen. 
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6. diskussion 

6.1. Summering 

Uppsatsen syftar till att studera internationella studenternas avståndstagande från svenska 

kulturen, resultat visar att detta beteende orsakas av komplexa sociologiska processer. 

Internationella studenterna skapades en egen grupp, nästan ett eget parallellt samhälle. I denna 

grupp etablerade dem egna normer och regler som var baserad på fientlighet mot det större 

svenska samhälle, där fick dem vara ”normal” och beter sig som de vill, dem hade alltså skapat 

en egen ”comfort zone”. Denna grupp blev gruppmedlemmarnas primära socialisationsfält, 

därigenom blev dem också påverkat av denna grupp. Till slut, gruppkulturen förstärks och 

manifesterar sig som ”Mixed Feelings” I intervjuerna.  

 

6.2. Relationen mellan resultat och tidigare 

forskning 

Tidigare forskningarna som tas upp i litteraturöversikten utgör framförallt referens till 

tolkningsmodell och utgör inte en integrerad del i analysen. Som man ser i texten, 

litteraturöversikten tas upp i början av resultatet som bakgrund för kategorin internationella 

student. Naturligtvis påverkas tolkningsmodellen av tidigare forskningar såsom ”agent för 

kulturellt utbyte” eller ”psykologisk omogna”, men dessa forskningar refereras i resultatet bara 

en gång. Anledningen till att dessa forskningar inte används direkt är forskningarna 

representativitet, kan forskningar om internationella studenter i USA tillämpas på tyska och 

nederländska studenter i Sverige? Denna fråga är jag inte säker på, därför används inte dessa 

forskningar. En annan anledning är att det inte finns så många sociologiska forskningar om 

Internationella studenter, så att valda forskningarna är ganska utspridda inom fältet, vilket gör 

det svårt att organisera och tillämpa dessa studier. I Alla fall, trots nämnda problem har tidigare 

forskningarna ändå bidragit till min studie genom att utgöra bakgrundskunskap för min studie.  
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För det aktuella forskningsfältet är min studie multidisciplinär som står på gränsen mellan 

sociologi och psykologi. Studien bidrar till att fylla den socialpsykologiska kunskapsluckan 

mellan interpersonella kommunikation och mesosociologiska smågrupprocesser bland 

internationella studenter. Generellt handlar studien mer om personligt intresse och akademisk 

relevans snarare än samhällsrelevans, då valda populationen står bara för en liten andel i hela 

samhället. 

  

6.3. Relationen mellan resultat och teori 

Teori är ett perspektiv med vilket problemet betraktas med. Anledningen att välja Fines teorin är 

att student skulle var gruppcentrerad. Fines teorin gör att hela studiens fokus kunde ligga på 

gruppen vilket vidare påverkar metod och analysen. Jenkins ”social identity” också förs in och 

tar stor plats i analysen, men som sagt i analysen, individuellt perspektivet är kompletterande, ett 

individuellt perspektiv fyller tolkningsram så att analysen blir mer innehållsrik, samtidigt som 

det aktuella forskningsfältet lutar sig åt individen, så att ett individuellt perspektiv också 

sammansluter min studie till tidigare forskningar. Sammanfattningsvis, de valda teorierna är 

grunden till tolkningsmodellen som studien resulterar i, samtidigt som dem ger en inriktning 

vilken hela studien följer.  

 

6.4. Relationen mellan resultat och metod  

Metodvalet är delen i studien jag själv ör mest kritisk till. Som redan diskuterat i metod avsnittet, 

den mest ideala metoden för socialpsykologi är naturligtvis etnografi, men på grund av praktiska 

anledningar såsom tidsbrist och brister på resurser är etnografi mycket svårt att tillämpa i denna 

studie. Fines har egentligen fyra punkter i sin bok om gruppdynamiken, ”Group and control”, 

”Group and contestation”, ”Group and representation” samt ”group and allocation”. Men i denna 

studie används bara ”contestation” och ”representation” men inte dem andra två. Detta orsakas 

av just metodologiska begränsningen, utan en deltagande observation i gruppen kan jag som 

forskare inte få materialet om social kontroll och maktfördelningen inom gruppen. Social 

kontroll och maktstrukturen inom gruppen skulle ha varit viktiga punkter i argumentationen, men 
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utan material kunde jag som forskare inte gissar om dessa processer, även om man kan räkna 

med att det finns någonting. Jag blev därför tvungen att tillämpa ”kill your darlings” på två av 

Fines fyra punkter. Men som redan diskuterat i metod delen, bristen åtgärdas genom att 

intervjuerna struktureras på så sätt att gruppen står i centrum, respondenterna fick berätta om 

sina vänner för mig. Metoden är inte perfekt, men den kompletterar den ursprungliga metoden 

och forskningen är därmed genomförbart trots bristen på tid och resurs.  

Bristen på empiri medför övertolkning, eftersom det inte finns tillräckligt med material blir det 

naturligt för mig som forskare att övertolka materialet. Jag blev medveten om detta problem i 

analysen och åtgärdade problemet genom att blanda mer material in i analysen, det har å ena 

sidan stört analysens struktur, att det kan bli för många citat och så vidare, men å andra sidan har 

analysen en starkare empirisk bas. Det är möjligt att övertolkningsproblem finns fortfarande kvar 

i en mycket minskad utsträckning. I alla fall, vetenskapligt skulle jag som författare ändå avrådda 

tillämpning utan hänsyn till material eller generalisering till en för stor population.  

 

6.5. Implikationer för forskning och praktik 

Studien har starkare akademisk relevans än samhällsrelevans. Som redan diskuterat i relationen 

mellan tidigare forskningar och resultat, detta är på grund av den valda populationen, 

internationella studenter. Akademiskt, studien bjuder på en tolkningsmodell för grupprocesser 

bland internationella studenter i Sverige, den är en av de få socialpsykologisk studie på 

internationella studenterna, som även analyserar på interpersonella nivå. Teoretisk generalisering 

är möjlig men på grund av den svaga empiriska basen, komplettering på empiri skulle behövas, 

det vill säga, flera intervjuer, eller etnografi. Eventuellt ska modellen kunna generaliseras till 

åtminstone internationella studenterna i Europa. Teoretisk generalisering till andra utsatta 

grupper är också möjligt, det måste dock utföras med försiktighet då tillskillnad från andra 

utlänningar i landet, internationella studenter har en unik egenskap, nämligen att dem är 

tillfälliga invandrare, de flesta av dem planerar att åka bort efter studien. Det kan ha stora 

påverkan på eventuella generaliseringen.  

En annan utgångspunkt för akademisk relevans är parallellt samhälle. som forskningmodellen 

visar, problemet har sin grund i grupprocessen, vilken kan ses som ett parallellt samhälles 
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uppgång. Från detta perspektiv, tolkningsmodellen visar födelsen och uppfostran av en idé, i en 

gruppmiljö. Med någon modifiering, kan modellen därmed används till analysen av, till exempel, 

politiska åsikter, som är kanske mest aktuellt i dagens globala politiska instabilitet.  

Trots mina egna kritiker mot samhällsrelevans i denna uppsats så är samhällsrelevans i denna 

studie inte helt obefintlig. Resultatet reflekterar över vissa internationella studenters tillstånd i 

Sverige, att en del internationella studenterna inte kan få tillgång till svenska samhället av nästan 

rent socialpsykologiskt skäl. Sverige och Uppsala Universitet attraherar tusental internationella 

studenter, varav merparten är master studenter eller doktorander. Det är synd om vi kan 

attraherar dem hit men på grund av socialpsykologiska skäl inte kan få dessa högutbildade 

arbetskraft att stanna. Eftersom populationen inte är stor är en politisk lösning inte aktuellt. Det 

blir bäst om problemlösas på en förening eller kår nivå, det vill säga, att studenterna löser 

problemet själv. Eftersom det inte är möjligt att få hela svenska befolkningen att bli ”lättare” som 

mina respondenter uttrycker sig, fler tillfällen där internationella studenter kan komma i kontakt 

med de lokala studenterna är den bästa lösningen. Alternativt kan man från universitetets sida 

öka kontakter mellan svenska och internationella program etcetera.  
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8. Bilagor  

8.1 intervjuguiden 

Öppen början,  

What is your feeling living here in Sweden? How would you describe you experience here? 

Subject? Develop?   

What is different in Sweden compared to your home country?  

 

Breda Tema – Grupp och interaktion: Fenomenologiska ansats, öppenhet, försöker se 

världen genom deras ögon. Följfrågor centralt, semistrukturerad  

 

What do you think of the Swedish society as a whole? 

In what way are your engaged with the Swedish sociality? work, interest anything else?  

What is the Swedish culture to you? 

Följfrågor 

 

What do you think of the Swedish People? 

Do you have Swedish classmates? Do you interact with them? How do you feel about them when 

doing so?   

Do you have Swedish friends? Do you hang out with them? How do you feel about them when 

doing so? 

Följfrågor 
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Do you talk about Sweden related topic with your Swedish friend? What do you usually talk 

about? Why? 

Följfrågor 

Do you other international student friends? Do you hang out with them? How do you feel about 

them? 

Följfrågor 

Do you talk about Sweden related topic with your international friend? What do you usually talk 

about? Why? 

Följfrågor 

 

Social identity theory 

Where do you get your information about Sweden?  

What kind of information do you get? Can you exemplify?  

Do you think other international students feel the same about Sweden as you do? 

 

8.2. informationsbrev 

Uppsala University 

Department of sociology  

Hello! 

This letter is an invitation to participate in a study I am conducting for my bachelor thesis at 

department of sociology.  

The thesis is about international students’ interaction with Swedish society. The thesis will 

help me learn more about the topic area and develop skills in research design, collection and 

analysis of information, and writing a research paper. 

Participation in this study will involve an interview of approximately 45 minutes taking place in 

a mutually agreed upon location and time. You may decide to withdraw from this study at any 

time by advising the student researcher.  With your permission, the interview will be tape-

recorded to facilitate collection of information, and later transcribed for analysis. All information 

you provide is considered completely confidential and will be anonymized. Notes and/or tapes 
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collected during this study will be retained for the current semester in a secure location and 

then destroyed.   

For all other questions regarding this study, or would like additional information to assist you in 

reaching a decision about participation, please contact me by email at 

Zhaolun.Fan.5234@student.uu.se. You can also contact my supervisor, Dominik Döllinger, 

email dominik.dollinger@soc.uu.se. 

I very much look forward to speaking with you and thank you in advance for your assistance in 

this project. 

Yours Sincerely, 

Zhaolun Fan 
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