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FÖRORD 
Sedan 1 juli 2007 omfattar svensk högre utbildning tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå. Genomgången utbildning på grundnivå resulterar i en kandidatexamen och den 
avancerade nivån i en magisterexamen (efter 1 år) eller en masterexamen (efter 2 år). På grundnivå 
och avancerad nivå finns också olika yrkesexamina. Medan kandidat- och magisterexamen fanns 
redan i det tidigare utbildningssystemet, är masterexamen en ny företeelse inom svensk högre 
utbildning. Inrättandet av den avancerade nivån och masterexamen i enlighet med Bolognaprocessen 
är ett led i strävan att internationalisera svensk högre utbildning och flera av de masterprogram som 
har inrättats är också internationella sådana, med sökande från många olika delar av världen.  

Vintern 2009/2010 framlade kommittén för etnisk och social mångfald vid Uppsala universitet ett 
önskemål om att en undersökning kring internationella masterprogram vid universitetet skulle göras. 
Syftet var att identifiera studenters och lärares erfarenheter och uppfattningar om dessa program som 
underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Föreliggande rapport redovisar resultaten av denna 
undersökning. 

Projektledare Maria Björnermark vid enheten för kvalitet och utvärdering har svarat för planering av 
studien med stöd av en referensgrupp bestående av sakkunniga inom Uppsala universitet. Författaren 
Thomas Öst har genomfört samtliga intervjuer, analyserat dem och skrivit rapporten. Den 
vikarierande projektledaren Sara Byding gjorde merparten av intervjuutskrifterna, vilka utgör 
undersökningens empiriska material. Hon medverkade även vid ett par av gruppintervjuerna. 
Samtliga medarbetare vid enheten för kvalitet och utvärdering har läst och lämnat synpunkter på 
utkast av rapporten.  

Enheten för kvalitet och utvärdering vill även tacka de personer vid olika avdelningar inom Uppsala 
universitet samt vid Uppsala studentkår som läst och kommenterat en preliminär version av 
rapporten. Deras synpunkter har varit mycket värdefulla. Sist men inte minst riktas ett stort tack till 
de studenter, lärare och programansvariga som tagit sig tid att låta sig intervjuas. 

 

Uppsala i maj 2012 

 

Åsa Kettis 

Utvärderingschef 
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SAMMANFATTNING 
Föreliggande rapport redovisar resultat från en kvalitativ studie kring uppfattningar om och 
erfarenheter av några internationella masterprogram vid Uppsala universitet. Data har samlats in via 
sammanlagt 15 gruppintervjuer med internationella masterstudenter, svenska masterstudenter, 
programansvariga och lärare. Samtliga intervjupersoner kommer från tre olika masterprogram vid 
universitetet; ett från vart och ett av de tre vetenskapsområdena. De valda programmen är alla mer 
eller mindre tvärvetenskapliga. I rapporten relateras dessutom till resultat från 2010 års International 
Student Barometer (ISB) och till en enkätundersökning som Högskoleverket samma år genomförde 
bland internationella masterstudenter vilka då läste sitt första år. Här beskrivs kort de viktigaste 
resultaten, liksom några av intervjupersonernas förbättringsförslag. Studiens karaktär gör att det inte 
går att dra några generella slutsatser; den är snarare att betrakta som hypotesgenererande. Med andra 
ord påstås här inte att det generellt är så som det här nedan beskrivs, men att det kan vara så. 

Utbildningens innehåll och upplevda nivå. Internationella masterstudenter förefaller vara mer 
skeptiska än svenska masterstudenter till att tvärvetenskaplighet och träning i generella färdigheter 
ges stort utrymme i utbildningen. Också när det gäller tvärvetenskaplighetens och de generella 
färdigheternas relevans och värde för det kommande arbetslivet kan en sådan skillnad i uppfattning 
mellan internationella och svenska masterstudenter skönjas. I intervjuerna framkom att en möjlig 
orsak till denna skillnad är att internationella masterstudenter ofta har en redan påbörjad yrkesmässig 
karriär, vilket mer sällan är fallet för svenska studenter. Samtidigt gav de internationella studenterna 
uttryck för att träningen i generella färdigheter har varit mycket givande och mer utvecklad än i 
deras tidigare studier. Mot bakgrund av dessa resultat framstår en väl avvägd balans mellan 
tvärvetenskaplighet samt träning i generella färdigheter å ena sidan och ämnesspecifik fördjupning å 
andra sidan som önskvärd.  

Resultaten tyder på att det råder mindre av hierarki och mer av kamratlighet i relationen mellan 
lärare och studenter i Sverige jämfört med i många andra delar av världen. Ur de internationella 
studenternas perspektiv framstår dock forskning och utbildning som två i hög utsträckning separata 
verksamheter vid universitetet; lärare tycks föredra forskning framför undervisning. Emellertid 
upplever svenska masterstudenter detta i mindre utsträckning än internationella masterstudenter. Ett 
sätt att åstadkomma en starkare koppling mellan forskning och utbildning vore om befintliga 
forskningssamarbeten mellan Uppsala universitet och andra lärosäten skulle kunna nyttjas för 
forskningsinriktad praktik. Studenter skulle med andra ord kunna få delta i förekommande 
internationella forskningsprojekt som forskningsassistenter. 

Information och kommunikation. Mot bakgrund av intervjuerna förefaller ett livaktigt 
internationellt alumnnätverk vara av största vikt, inte minst då nöjda alumner innebär en 
betydelsefull marknadsföring av universitetets utbildningar. Alumner kan till exempel porträtteras på 
institutionernas eller de specifika programmens webbplatser och berätta om vilka slags arbeten de 
fått efter avslutad utbildning. För många presumtiva studenter förefaller nämligen alumner, föräldrar 
och vänner vara mer betydelsefulla vid valet av studieort än t.ex. rankningslistor. 

Den engelskspråkiga versionen av universitetets hemsida bör vara lika korrekt och lättåtkomlig som 
den svenska. Det vore även önskvärt med en engelskspråkig studentingång på hemsidan, där all 
nyttig information om universitetet liksom mer allmän samhällsinformation kunde finnas samlad. 
Uppsala studentkårs Internet-baserade information till inresande studenter är mycket uppskattad, 
men det efterfrågas mer information ute på institutionerna om studentkårens verksamhet för 
internationella studenter. 

Det är betydelsefullt att internationella studenter före ankomsten till Sverige nås av rättvisande 
information, både om utbildningens upplägg och om förhållanden i universitetets omvärld – t.ex. 
bostadssituationen och möjligheter till arbete vid sidan om studierna. Realistiska förväntningar 



UPPSALA UNIVERSITET INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM VID UPPSALA UNIVERSITET 

  

 2012-05-09 Dnr 2012/816 

 

 

4  

minskar risken för besvikna studenter och åtföljande dålig marknadsföring. Inte minst för studenter 
präglade av helt andra lärandestilar och traditioner än de som råder i Sverige är sådan 
förhandsinformation viktig. 

Arbetslivsanknytning och karriärvägledning. Den studie- och karriärvägledning som finns vid 
universitetet upplever många studenter som bristfällig, men det förefaller till viss del bero på 
bristfällig information om verksamheten. Många masterstudenter tycks inte nås av information om 
dess existens. Inte minst med tanke på de nya studieavgifterna för utomeuropeiska studenter bör 
förekommande upplevda brister vad gäller studie- och karriärvägledning analyseras närmare och 
åtgärdas i den mån det är möjligt och rimligt. 

Det förekommer att personer utanför universitetet med god insyn i yrkesliv av relevans för 
ifrågavarande utbildningsprogram anlitas för att med mindre grupper av masterstudenter diskutera 
möjliga karriärvägar och lämpliga praktikplatser. Sådana initiativ torde inverka positivt på 
arbetslivsanknytningen. 

Internationaliseringsaspekter. Resultaten tyder på att svenska och västerländska masterstudenter är 
mer intresserade av det interkulturella utbytet som sådant än andra grupper av masterstudenter, vilka 
mer uppskattar det internationella nätverket för dess strategiska och karriärmässiga nytta. Å andra 
sidan tycks samvaron mellan de internationella studenterna av olika nationalitet vara mer utvecklad 
än vad den är mellan de internationella studenterna och svenska studenter. 

Det framkommer även att språksvårigheter ibland utgör hinder för lärandet. Samtidigt som den 
varierande nivån vad gäller engelsk språkbehärskning utgör ett problem, är just träning i engelska 
språket ett av flera incitament till att läsa internationella utbildningsprogram. Vid intervjuerna 
föreslås att språkkurser i svenska inrättas, inom ramen för masterprogrammen. Då det har visat sig 
att intresset för att lära sig svenska är stort bland internationella studenter, vore en sådan åtgärd 
också av den anledningen önskvärd.  

Utbytet av perspektiv och erfarenheter mellan studenter från olika delar av världen upplevs av 
studenterna som mycket givande; utbildningen blir bättre av mångfalden. Samtidigt kan just denna 
mångfald utgöra ett hinder för resultat vid bl.a. grupparbeten, eftersom olikartade lärandestilar och 
traditioner inom gruppen kan försvåra samarbetet. Att kombinera kulturell mångfald inom gruppen 
med ett medvetet fokus på överbryggandet av de svårigheter som denna mångfald kan medföra och 
det mervärde som då kan skapas är en tänkbar väg framåt. Det skulle till exempel kunna ingå 
moment om undervisning i interkulturella miljöer på de universitetspedagogiska kurserna för lärare. 
Vidare torde en balans mellan grupparbeten och individuell återkoppling under utbildningens gång 
vara gynnsamt för lärandet. 
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INLEDNING 
Internationalisering av högre utbildning kan ha många betydelser och syften. Förutom ekonomiska 
och politiska målsättningar om exempelvis ekonomisk tillväxt, anpassning till en alltmer 
globaliserad arbetsmarknad och förbättrade förutsättningar för förbindelser mellan länder finns det 
även sedan länge en tro på att internationalisering medför högre kvalitet i utbildningen (Knight & de 
Wit 1995, pp. 12-14). I regeringens proposition Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid 
(Prop. 2008/09:175) sägs explicit att internationalisering ”bidrar till att stärka kvaliteten i den högre 
utbildningen” (p. 15).   

Den s.k. Bologna-processen är ett led i strävan mot en alltmer internationaliserad högre utbildning 
och i linje med denna har från och med år 2007 en förändring av det svenska utbildningssystemet 
genomförts. Systemet utgörs idag av tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och utbildning på 
forskarnivå. Den avancerade nivån omfattar ett eller två års heltidsstudier och leder fram till en 
magisterexamen (efter ett år) eller en masterexamen (efter två år). Masterexamen är en 
nytillkommen examen i det svenska utbildningssystemet och en avsikt med reformen var som antytts 
att anpassa detta till det utbildningssystem som i och med Bologna-processen kommit att alltmer 
implementeras i Europa. (Smidt et al. 2010, p. 5) 

I det av konsistoriet år 2008 fastställda dokumentet Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 
2007/1478) sägs bl.a. att ”en internationell studiemiljö bidrar till hög kvalitet” och att ”utvecklingen 
av utbildningar på avancerad nivå ska särskilt betonas”. Det är således av intresse att få kunskap om 
hur studenter och lärare uppfattar kvaliteten på de internationella masterprogram som numera 
erbjuds vid universitetet, inte minst då dessa är förhållandevis nya företeelser inom svensk högre 
utbildning. 

Kvalitetskommittén vid Uppsala universitet beslutade den 1 februari 2010, på initiativ av 
universitetets kommitté för etnisk och social mångfald, att en undersökning bland internationella 
masterstudenter skulle genomföras av enheten för kvalitet och utvärdering. Den genomförda studien, 
som här rapporteras, syftar till att ge en inblick i studenters och anställdas erfarenheter av 
internationella masterprogram vid Uppsala universitet, vad de anser har fungerat bra och mindre bra, 
samt redovisa deras förslag till förbättringar. Avsikten är dock inte att redovisa resultat för enskilda 
program eller institutioner.  

Inför påbörjandet av undersökningen beslutades att den skulle genomföras med en kvalitativ 
metodik, där data insamlas vid gruppintervjuer. Anledningarna till detta skall här kort beskrivas. 

Under hösten 2010 genomfördes en enkätundersökning bland internationella studenter vid ett stort 
antal lärosäten i Europa och övriga världen av organisationen International Graduate Insight Group 
(som kortare benämns i-graduate). Undersökningen är årligen återkommande och kallas The 
International Student Barometer (ISB). Uppsala universitet deltog i 2010 års ISB-undersökning och 
föreliggande rapport refererar delvis till resultat från den undersökningen1. Vidare genomförde 
Högskoleverket vintern 2010/11 en enkätundersökning bland utländska förstaårsstudenter på 
internationella masterprogram vid svenska lärosäten. Också den undersökningen refereras till i 

                                                        
1 Uppsala universitet deltog även i 2011 års ISB-undersökning, men resultat från denna senare undersökning refereras 
endast undantagsvis till i denna rapport. En anledning till detta är att den empiriska undersökningen bland 
masterstudenter som enheten för kvalitet och utvärdering gjort – och som rapporten primärt grundas på – företogs 
under våren och försommaren 2011, vilket innebär att de svarande i 2011 års ISB-undersökning (som ägde rum under 
senhösten 2011) tillhör en annan grupp studenter än vad de studenter vars utsagor återfinns i denna rapport gjorde. De 
jämförelser mellan sådant som framkommer i föreliggande rapport och resultat från 2010 års ISB-undersökning kan 
härav sägas vara av större relevans än vad jämförelser med 2011 års ISB-undersökning skulle vara. Jämförelser över 
tid mellan de båda ISB-undersökningarna faller utanför ramen för denna rapport. 
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föreliggande rapport. Båda dessa enkätundersökningar uppehåller sig vid hur internationella 
studenter upplever sin studietid ur ett antal olika aspekter. Både sociala aspekter, sådant som rör 
själva utbildningen och diverse andra mer praktiska aspekter berörs. Studierna innefattar således 
likartade frågeställningar, men medan ISB-undersökningen fokuserar lärandemiljön mer ingående 
inriktar sig Högskoleverkets undersökning något mer på de internationella masterstudenternas 
socioekonomiska bakgrund. Vidare har som antytts urvalet av respondenter varit olika i de båda 
undersökningarna. ISB-undersökningen har riktat sig till samtliga internationella studenter vid 
universitetet medan Högskoleverkets enkät riktat sig enbart till internationella studenter som då läste 
sitt första år på ett masterprogram. Likväl överlappar de båda studierna varandra. Detta är ett skäl till 
att den undersökning som föreliggande rapport redovisar är kvalitativ. Dels har det framstått som 
mindre befogat att genomföra en tredje enkätundersökning bland Uppsala universitets internationella 
studenter inom en tämligen kort tidsperiod och dels kompletterar en kvalitativ studie de nämnda 
kvantitativa undersökningarna med mer fördjupad information om studenters upplevelser. Medan 
ovan nämnda enkätstudier ger en allmän överblick över hur internationella studenter uppfattar olika 
aspekter av sin utbildningstid, ger den kvalitativa studien en mer detaljerad och ingående skildring 
av hur internationella masterstudier vid Uppsala universitet kan upplevas av studenter. Kvalitativa 
studier ger dessutom större utrymme för ny information än enkäter med fördefinierade frågor och i 
huvudsak fasta svarsalternativ. 

Föreliggande rapport behandlar således i första hand resultat från den intervjuundersökning som 
enheten för kvalitet och utvärdering genomfört bland studenter på internationella masterprogram 
under år 2011. I rapporten relateras även dessa resultat till resultat från ovan nämnda kvantitativa 
studier. Utöver både svenska och internationella studenters perspektiv på ifrågavarande 
internationella masterprogram, ingår också programansvarigas och lärares perspektiv på dessa 
utbildningar. 

Metod 
Då föreliggande rapport syftar till att skildra hur individer kan uppleva utbildningen på de 
internationella masterprogrammen är det de intervjuade studenternas, programansvarigas och 
lärarnas egna erfarenheter och uppfattningar som står i fokus. Skildringar av detta slag fångas bäst 
med hjälp av en kvalitativ metodik, då mer ingående beskrivningar inte låter sig göras med en 
kvantitativ sådan. 

Under våren och försommaren 2011 genomfördes gruppintervjuer med svenska och internationella 
studenter från tre utvalda internationella masterprogram. Dessa studenter läste då den fjärde och sista 
terminen på sina respektive masterutbildningar. Masterprogrammen valdes så att vart och ett av de 
tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet skulle vara representerat i studien. Representanter 
från vetenskapsområdena ombads att föreslå lämpliga masterprogram. Kriteriet vid valen av 
specifikt program var att det skulle finnas både svenska och utländska studenter registrerade på 
programmet i fråga. Ett annat kriterium var att de valda masterprogrammen inte skulle vara alltför 
”otypiska” eller avvikande i jämförelse med övriga masterprogram inom respektive 
vetenskapsområde. Därmed inget sagt om hur representativa de valda masterprogrammen är för sina 
respektive vetenskapsområden, vilket skall återkommas till.  

Från det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet valdes ett tvärvetenskapligt masterprogram 
där två grupper om tre studenter vardera har intervjuats – en svensk grupp och en internationell 
grupp. Från det medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdets olika internationella 
masterprogram valdes ett program som också är tämligen tvärvetenskapligt. En internationell 
studentgrupp om tre studenter har intervjuats från detta masterprogram. Från det humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet valdes ett internationellt masterprogram som även det är i 
viss mån tvärvetenskapligt, om än i mindre grad än vad som är fallet för de två andra nämnda 
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programmen. Två gruppintervjuer har genomförts med svenska respektive internationella studenter 
från detta masterprogram – också dessa grupper med tre studenter vardera. Orsaken till att det inte 
gjorts någon svenskspråkig intervju med studenter från det medicinska och farmaceutiska 
vetenskapsområdet är att det vårterminen 2011 inte fanns fler än någon enstaka aktiv svensk student 
på det masterprogrammet; övriga registrerade svenska studenter på programmet hade gjort 
studieuppehåll eller var bortresta. Således har sammanlagt fem gruppintervjuer med studenter från 
de tre internationella masterprogrammen genomförts. Vid samtliga dessa gruppintervjuer har antalet 
intervjupersoner varit tre, vilket inte har varit avsiktligt eftersom fler studenter än så tillfrågats om 
medverkan inför var och en av dessa gruppintervjuer. 

De sammanlagt 15 intervjuade studenterna är i åldrarna 24-44 år; merparten av dem är i 
trettioårsåldern. Åtta av dem är kvinnor och sju är män. De internationella studenter som intervjuats 
kommer från Asien (Pakistan, Iran, Indien och Kina), USA och Afrika (Zambia); sex av dem är från 
Asien, medan två kommer från Nordamerika och en från Afrika. Denna fördelning vad avser 
nationalitet hos utomeuropeiska studenter i Sverige speglar ganska väl motsvarande fördelning både 
i 2010 års ISB-undersökning och i Högskoleverkets undersökning från samma år.2 Detta att 
studenter från Asien utgör en dominerande kategori bland utomeuropeiska internationella studenter i 
Sverige och andra länder är för övrigt väl dokumenterat sedan ett antal år (t.ex. Carlsson et al. 2009, 
p. 27; Högskoleverket 2008a, p. 19; Woodfield 2010, p. 113; Smidt et al. 2010, p. 15). I de 
sammanhang då internationella studenter mer allmänt omtalas i föreliggande rapport, bör 
dominansen av studenter från Asien hållas i åtanke. Det faktum att de internationella studenter som 
kommit att delta i denna studie alla är utomeuropeiska beror inte på någon sådan strävan vid valet av 
intervjupersoner. Orsaken är i stället att europeiska studenter på de tre masterprogrammen utgjorde 
en liten minoritet, varför sannolikheten för att europeiska studenter skulle bli valda också var liten. 

Förutom studentintervjuerna har det genomförts en gruppintervju med programansvariga och en 
gruppintervju med lärare. Också dessa grupper har utgjorts av tre intervjupersoner vardera. De 
programansvariga och lärare som har intervjuats kommer också de från nämnda internationella 
masterprogram, med en intervjuperson från respektive masterprogram. En viktig skillnad mellan 
dessa intervjuer och intervjuerna med studentgrupperna är att de programansvariga och lärarna vid 
tiden för intervjuerna – som ägde rum under senhösten 2011 – hade hunnit erfara något av 
konsekvenserna av de nya studieavgifternas införande. I samband med att studieavgifterna för 
utomeuropéer tas upp i rapporten utgör således de programansvarigas och lärarnas perspektiv ett 
värdefullt tillskott. 

Intervjuerna har spelats in och dessa ljudupptagningar har därefter transkriberats ordagrant. Dessa 
transkriptioner har utgjort undersökningens huvudsakliga empiriska material. Vad som redogörs för i 
de följande kapitlen är till en betydande del tolkningar av det empiriska materialet, vilka emellertid 
är ganska rikt illustrerade och belagda med citat från intervjuerna. Flertalet intervjucitat som 
återfinns i rapporten är något redigerade i förhållande till de ordagranna transkriptioner från vilka de 

                                                        
2 I Högskoleverkets undersökning utgjorde respondenterna från Asien 59 % av hela populationen – bestående av 254 
internationella masterstudenter som läste sitt första år vid Uppsala universitet – medan andelen från Nordamerika var   
8 % och dem från Afrika samt Sydamerika cirka 5 % vardera. (Då har inte det fåtal respondenter från Mellanöstern 
och länderna vid Kaukasus räknats med.) I ISB-undersökningen utgjorde andelen respondenter vid Uppsala 
universitet som kommer från länderna Kina, Pakistan, Bangladesh, Iran och Indien tillsammans 47 % av 
populationen, medan andelen respondenter från USA – som efter dem från Asien utgör den näst största 
utomeuropeiska kategorin – var 5 %. Motsvarande siffror för hela Sverige är 46 % respondenter från de nämnda 
länderna i Asien och 2 % från Nordamerika. Andelen respondenter från enbart Kina (som är den största enskilda 
utomeuropeiska kategorin) var för Uppsala universitets vidkommande 20 % av populationen, medan den i hela 
Sverige var 14 %. I ISB-undersökningen bestod hela populationen vid Uppsala universitet av 1313 respondenter, 
medan hela den svenska populationen (d.v.s. antalet respondenter från alla svenska lärosäten som deltog i 
undersökningen) uppgick till 9415 personer. 



UPPSALA UNIVERSITET INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM VID UPPSALA UNIVERSITET 

  

 2012-05-09 Dnr 2012/816 

 

 

8  

hämtats – detta för att förbättra läsbarheten. Källhänvisningarna (ibland med tillhörande utvikningar) 
har tillförts framställningen först efter det att den egentliga analysen genomförts och de återfinns 
stundom i själva texten, men ofta i form av fotnoter. I det senare fallet har bruket av fotnoter valts 
för att inte i onödan störa textflödet. För en mer ingående beskrivning av metodik vid analysen 
hänvisas till Bilaga 1. 

De frågor som ställts till intervjupersonerna vid gruppintervjuerna (se Bilaga 2) har tagits fram i 
samråd med ett referensnätverk som bildades inför undersökningen. Referensnätverket utgjordes av 
representanter från planeringsavdelningen och studentavdelningen (f.d. studerandebyrån), en 
utbildningsledare, två programansvariga för masterprogram, en representant från Uppsala studentkår 
samt två representanter från kommittén för etnisk och social mångfald vid Uppsala universitet.  

Det är viktigt att framhålla den mer eller mindre utpräglade tvärvetenskapligheten hos de tre 
internationella masterprogram som undersökningen grundar sig på. Det finns internationella 
masterprogram inom universitetets vetenskapsområden som har ett mycket uttalat ämnesfokus och 
den bild som framträder ur denna undersökning är sannolikt mindre giltig för dessa. Störst skillnad i 
detta avseende är att förvänta sig när det gäller sådant som presenteras i kapitlet om utbildningens 
innehåll och upplevda nivå, samt i kapitlet om arbetslivsanknytning. De resultat som redogörs för i 
kapitlen om information, kommunikation och internationaliseringsaspekter är dock sannolikt giltiga 
oavsett om det aktuella programmet är tvärvetenskapligt eller ämnesspecifikt.  

Sammanfattningsvis finns i föreliggande rapport inte några anspråk på representativitet eller 
generaliserbarhet hos de resultat som presenteras, annat än i en s.k. ”naturalistisk” mening (se Bilaga 
1). Vad som i denna rapports sista kapitel presenteras i termer av tänkbara orsakssamband m.m. är i 
stället att betrakta som ett slags hypoteser; kvalitativa studier går ofta ut just på att generera 
hypoteser och inte på att pröva i förväg formulerade sådana. För att fastställa hur vanliga de olika 
uppfattningarna är och hur de fördelar sig över olika grupper krävs kvantitativa studier. Flera av de 
hypoteser som redovisas i rapportens sista kapitel är i mycket rena återgivningar av vad 
intervjupersoner sagt, medan andra är resultat av tolkningar och renodlingar av sådant som 
framkommit vid intervjuerna. De förbättringsförslag och goda exempel som återfinns mot slutet av 
rapporten är likaså återgivna helt i enlighet med hur de beskrevs vid intervjuerna, förutom några få 
av dem vilka tillförts ett minimalt mått av tolkning. Analysen har genomgående varit i hög grad 
styrd av det empiriska materialet, vilket även har satt sin prägel på rapportens disposition. 

Disposition 
De fyra kapitel som utgör rapporten motsvarar fyra övergripande teman som figurerat i intervjuerna. 
Med det menas att det är dessa övergripande teman som intervjupersonerna själva haft mest att säga 
om; dispositionen motsvarar alltså inte de i förväg formulerade frågor som vid intervjuerna ställts till 
intervjupersonerna. De frågor som har genererat mest diskussion vid gruppintervjuerna och som har 
engagerat intervjupersonerna mest är sådana som rör själva utbildningen och dess innehåll. Därför 
utgör detta övergripande tema en större del av rapporten. De följande kapitlen har ordnats på ett 
sådant sätt att framställningen i görligaste mån fått karaktären av en sammanhängande berättelse. I 
slutet av rapporten sammanfattas de viktigaste resultaten av undersökningen i punktform. 
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UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPLEVDA 
NIVÅ 
Masterutbildningar omfattar två års heltidsstudier, till skillnad från magisterprogrammen som utgör 
ett års heltidsstudier efter kandidatexamen. En fråga som kan ställas är i vilken utsträckning de 
studenter som fullgör sin masterutbildning befinner sig på en mer avancerad kunskapsmässig nivå än 
studenter som avslutar sin studiegång med en magisterexamen. Just denna fråga har emellertid inte 
kommit upp så ofta vid de intervjuer med masterstudenter som genomförts, men den har berörts i 
förbigående.  

Ett par svenska studenter tar upp detta att en masterexamen medger en större jämförbarhet gentemot 
andra länders utbildningssystem och de hävdar att den därmed är mer gångbar på den internationella 
arbetsmarknaden. De nämner också att masterstudenter utvecklas än mer då det på 
masterprogrammet ges en hel termin till förfogande för att skriva uppsatsen (omfattande 30 hp), i 
jämförelse med studenter på magisterprogram som mestadels har att färdigställa en uppsats 
(omfattande 15 hp) på tio veckor. Trots att flertalet intervjuade studenter förefaller uppfatta 
masterexamen som att denna innebär såväl större kunskaper som större analytisk förmåga än 
magisterexamen, så råder det delade meningar om huruvida det är av betydelse för arbetsgivare om 
man har en master- eller magisterexamen vid ansökan om arbete. Ett par studenter hävdar bestämt att 
rekryterare vid statlig förvaltning (åtminstone internationellt sett) är mycket intresserade av hur 
många och vilka kurser den sökande läst under sin utbildningstid, varför då också en masterexamen 
betraktas som mer gångbar på just den arbetsmarknaden. Också en av de intervjuade lärarna menar 
att det i ”övriga världen” fordras en masterexamen för att kunna få jobb. Å andra sidan tror ett par 
andra studenter att det inte spelar någon roll huruvida man har en magisterexamen eller en 
masterexamen då man söker arbete. ”Man får i alla fall konkurrera med dem som har doktorerat, 
så…” som en av dem uttrycker det. 

En annan fråga som däremot kommit upp åtskilliga gånger vid intervjuerna med studenter är om och 
i så fall på vilka sätt utbildningen inom masterprogrammet upplevs motsvara en högre nivå än den 
som präglat studenternas tidigare studier på grundnivå. Följande avsnitt uppehåller sig vid olika 
aspekter av denna fråga. 

Generella färdigheter och fördjupade kunskaper 
Bland de intervjuade studenterna finns det olika uppfattningar om i vilken utsträckning utbildningen 
inom masterprogrammet kan bedömas som avancerad, men en återkommande åsikt är att träning vad 
avser generella färdigheter har företräde framför fördjupade ämneskunskaper. Med generella 
färdigheter avses då sådant som förmåga till samarbete/grupparbete, att kunna hantera stora mängder 
information, analytisk förmåga, skriftlig framställning och att kunna göra bra muntliga 
presentationer. Inte minst bland de svenska studenter som ingått i studien nämns även träning i 
engelska språket som en betydelsefull generell färdighet; några nämner rentav möjligheterna till att 
förkovra sig i engelska som ett inte oviktigt incitament vid själva valet att läsa ett internationellt 
masterprogram. Vid intervjuerna framkommer även uppfattningen att den mångfald vad gäller 
språklig bakgrund som råder på de internationella masterprogram de läst är särskilt gynnsam, så till 
vida att den gemensamma engelskspråkiga nivån blir mer hanterlig jämfört med vad som skulle bli 
fallet om studenterna i stället gick en utbildning i ett engelskspråkigt land som t.ex. Storbritannien. 
Där skulle sannolikt den talade engelskan vara mer avancerad – varvid svårigheterna skulle bli större 
för dem som inte har engelska som modersmål – än vad som nu är fallet. 

När det gäller den mer ämnesspecifika, kunskapsmässiga nivån på utbildningen skiljer sig 
uppfattningarna lite åt mellan studentgrupperna beroende på programtillhörighet. Ett av de tre 
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masterprogrammen framstår – att döma av de intervjuade studenternas utlåtanden – som att det fullt 
ut befinner sig på en avancerad akademisk nivå också beträffande det rent teoretiska och 
metodologiska innehållet, medan detta inte lika självklart tycks vara fallet för de två andra 
programmen. En student från det förstnämnda masterprogrammet – där alltså den kunskapsmässiga 
nivån upplevts som avancerad – menar att utbildningen ger en god förberedelse för fortsatta studier 
på forskarutbildningsnivå. Likväl säger denna student så här om sina kunskaper efter genomgången 
masterutbildning: 

 

I’ve been looking around just recently – I started on my job search – and 
you know a lot of the skills that I’ve learned here is required in the 
requirements for the job. For instance, knowing some of the statistical 
software to use, and some methodology. 

 

Just innehållet i metodkurserna är emellertid något som studenterna från de två andra 
masterprogrammen – där den kunskapsmässiga nivån upplevts som mindre avancerad – nämner när 
de ger uttryck för att utbildningen inte varit lika utmanande i kunskapshänseende som de hade 
förväntat sig. Så här säger ett par studenter från ett och samma program apropå 
metodundervisningen: 

 

We’ve had two courses on qualitative and research methods. I really 
expected more from those courses. We learned the basics that we already 
knew, because all of us had had some courses before in epidemiology or 
whatever. It was even less than what it was in my bachelor. 

Well, I felt that, it should be much more…higher level. The qualitative 
research is much higher than just categorizing, counting and coding what’s 
in an interview. Qualitative method is much more than just doing some 
simple mathematic things. 

 

Även beträffande andra mer teoretiska inslag i utbildningen, så är flera studenters uppfattning att 
studierna inte har motsvarat deras förväntningar på en högre akademisk nivå än vad de mött tidigare 
under sin utbildningstid. Det är också en genomgående uppfattning bland samtliga studentgrupper 
som intervjuats att dessa masterprogram i första hand är yrkesförberedande – något som också de 
intervjuade lärarna menar är ett karaktärsdrag hos masterutbildningar överlag. Inte desto mindre 
framkommer vid några av intervjuerna uppfattningen att innehållet i utbildningen snarare varit mer 
akademiskt och teoretiskt än praktiskt inriktat. Detta framstår som tämligen motsägelsefullt, framför 
allt då en del studenter vid samma intervjuer likväl påstår att innehållet i utbildningen varit av mer 
praktisk och tillämpad art.  

 

It’s really a special master’s level. It was kind of more practical on this 
level, I think. We were more into real case studies than into books or the 
theoretical things. I would say this made me more close to real life 
situations. It makes you independent, and that is what real life is going to 
be; real life doesn’t help you with anything. 
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En möjlig tolkning av nämnda motsägelsefulla utsagor är att studenterna då de hävdar att 
utbildningen främst varit av praktisk och tillämpad art syftar på sådana inslag som fokuserar träning 
i generella färdigheter som till exempel den i högskolelagen (SFS 2006:173) nämnda ”förmåga[n] att 
självständigt identifiera och använda kunskaper”. I högskolelagen fastställs också att utbildningen på 
avancerad nivå skall ”utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet” och det slags fallstudier i verkliga arbetslivet som nämns i ovanstående citat 
torde – att döma av denna students beskrivning – lämpa sig väl för utvecklandet av sådan 
självständighet. Den praktiska och tillämpade karaktären på utbildningen skulle alltså enligt denna 
tolkning i mindre utsträckning handla om undervisning i specifika analysmetoder eller tillämpningar 
i mer teknisk bemärkelse, utan snarare om utveckling vad avser generella färdigheter. Ett annat citat 
från en internationell student kan här vara belysande: 

 

I’m doing my thesis with a company in Stockholm and they often ask me 
”Were you ever taught any frameworks to do this? Were you ever taught 
any…tools to apply, into this thesis?” and when I say ”No” they seem 
pretty surprised because…even if it is an interdisciplinary program, there 
should be some tools that you would be taught. 

 

Detta sägs av en student som också hävdat att innehållet i utbildningen snarare varit akademiskt och 
teoretiskt än praktiskt inriktat. En möjlig tolkning av de intervjuade studenternas motsägelsefulla 
utsagor om teoretisk respektive praktisk inriktning är att de – då de hävdar att utbildningen varit 
akademisk och teoretisk – avser en form av abstrakt och filosofiskt teoretiserande som (i deras ögon) 
har en tämligen begränsad verklighetsanknytning. När dessa studenter i det här sammanhanget 
omtalar den upplevda teoretiska inriktningen av utbildningen tycks det alltså främst vara att betrakta 
som ett slags kritik, snarare än att de skulle ha upplevt just den teoretiska nivån på kurserna som 
anmärkningsvärt hög. Praktiska inslag i bemärkelsen träning av specifika analysmetoder och mer 
tekniska tillämpningar är uppenbarligen sådant som den här ovan citerade studenten efterlyser i 
utbildningen, snarare än abstrakt teori eller träning vad avser generella färdigheter som t.ex. 
samarbetsförmåga och skriftlig eller muntlig framställning3. 

Den rent teoretiska och metodologiska kravnivån inom utbildningen på masterprogrammen får alltså 
kritik av studenterna från två av de tre programmen i studien. Detta kan jämföras med resultaten från 
2010 års ISB-undersökning, där sådant som kursinnehåll och undervisningens kvalitet överlag får 
goda omdömen av de internationella studenter vid Uppsala universitet som svarat på enkäten. 
Uppsala universitet skiljer sig dock inte från genomsnittet för de svenska lärosäten som deltog i ISB-
undersökningen avseende detta. Värt att framhålla är också att de internationella studenterna vid 
Uppsala universitet att döma av resultaten från ISB-undersökningen anser att kursinnehåll är det 

allra viktigaste av allt det i den enkäten frågats om rörande deras utbildningstid. 

Det är emellertid inte enbart internationella studenter som ger uttryck för kritik av nämnda slag. 
Uppfattningen återfinns också hos svenska studenter. 

 

                                                        
3 Som Campbell (2010) framhåller, är det heller inte självklart att sådana generella färdigheter som premieras vid 
västerländska universitet alltid är gångbara i andra länder och kulturer. Utifrån resultat från en kvalitativ 
alumnundersökning argumenterar Campbell för att huruvida vissa generella färdigheter är användbara eller inte är 
starkt kontextuellt beroende. 
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För mig har det inte varit att ta studierna till en högre nivå, utan det är 
ungefär samma som kandidaten. Man har trott att det ska vara … ja högre 
liksom. Men jag har inte riktigt upplevt det. Och det tror jag beror på just 
att det är liksom … eftersom vi har så olika bakgrunder. Så när vi börjar på 
någonting, börjar vi ändå på grundnivå liksom. 

 

Vad denna student i första hand syftar på med ”olika bakgrunder” är studenternas tidigare 
ämnestillhörighet vid kandidatexamen och inte deras kulturella bakgrund. Detta att studenternas 
förväntningar på masterutbildningen i vissa avseenden inte infriats kan alltså inte enbart förklaras av 
att de internationella studenterna – som numerärt dominerar de tre masterprogrammen stort – 
kommer från kulturer och utbildningssystem som präglas av andra ideal rörande bl.a. pedagogik än 
dem vilka råder i Sverige4. En sådan tolkning beträffande en del intervjuade studenters kritik av 
undervisningen och innehållet i masterprogrammen finner man inte särskilt starka belägg för i deras 
utsagor. Exempelvis nämner ett par svenska studenter att det varit för mycket grupparbeten och att 
de gärna hade sett mer av individuell återkoppling före examensarbetet. En internationell student 
lämnar också följande kritiska kommentar, apropå ett visst moment på en av masterprogrammets 
kurser: 

 

I support that you should have alternative ways of learning things, but those 
alternative ways should be a bit challenging. I mean this is…child stuff. 

 

Ur de intervjuade studenternas utsagor kan skönjas en möjlig orsak till de upplevda bristerna 
beträffande kravnivån inom utbildningen: tvärvetenskapligheten. De tre masterprogram som valts ut 
till denna studie är alla mer eller mindre tvärvetenskapliga; av dessa är det program där studenterna 
varit helt nöjda med det teoretiska och metodologiska innehållet också det program som är avgjort 
minst tvärvetenskapligt. Studenterna från just det masterprogrammet är också de enda i denna studie 
som ger uttryck för uppfattningen att utbildningen ger en god förberedelse för en eventuell framtida 
forskarutbildning. Att tvärvetenskapligheten tenderar att medföra en lägre teoretisk och 
metodologisk nivå är något som även intygas av de intervjuade programansvariga. En av dem – som 
representerar ett av de mer utpräglat tvärvetenskapliga masterprogrammen – uppger att 
programledningen ursprungligen avsåg att exempelvis studenter med en naturvetenskaplig bakgrund 
inte skulle behöva läsa alla naturvetenskapliga kurser på programmet, vilka sannolikt skulle 
upplevas som alltför basala för dem; de skulle i stället kunna ägna sig åt annat under dessa moment. 
Det har emellertid inte gått att realisera de planerna. Som det nu är deltar alla studenter i alla kurser 
på programmet – med viss frustration hos en del av dem som följd. Situationen beskrivs så här: 

 

In a way I think it’s unfortunate that we admit students from all kinds of 
backgrounds. Then of course we want the natural sciences students to learn 
something about the social sciences and vice versa, and that means that we 
can not actually have perhaps the high level that we would want. 
Sometimes we get this critique from, for example, the natural sciences 
students: ”This is too easy. I’ve already done this!”. But then again, when 

                                                        
4 De påtagliga skillnaderna i lärandestilar m.m. hos studenter från olika delar av världen är omvittnade och ganska 
rikligt beforskade. Några sådana studier refereras till längre fram i denna rapport. 
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you have all those students with all the different backgrounds – that’s the 
golden edge of the programme. 

 

Tvärvetenskapligheten upplevs tydligen som samtidigt både av godo och av ondo. Studenternas 
olika ämnesbakgrund medför att en del av dem har svårt att tillgodogöra sig innehållet i utbildningen 
medan andra tycker att det snarare är alltför elementära kunskaper som förmedlas. Samtidigt utgör 
just tvärvetenskapligheten en kvalitet som är utmärkande för programmet och som skattas högt av 
studenterna.5 Den höga graden av tvärvetenskaplighet framstår som en bidragande orsak också till att 
utbildningen (som tidigare nämnts) upplevs vara i första hand yrkesförberedande. Detta att 
masterprogrammen är mer eller mindre utpräglat breda utbildningar – i jämförelse med de 
ämnesstudier eller kandidatprogram som studenterna tidigare genomgått – menar flera av dem är 
gynnsamt för deras kommande inträde på arbetsmarknaden.  

 

Jag kände bara att jag behövde bredda mig lite grand, för mina tidigare 
ämnesstudier var väldigt väldigt forskningsinriktade. Så jag kände att jag 
ville bredda mig för att därigenom kunna få jobb lite lättare. 

 

En del intervjuade studenter uttrycker inte desto mindre tveksamhet gällande den genomgångna 
masterutbildningens gångbarhet med avseende på såväl eventuell forskarutbildning som 
arbetsmarknaden. 

 

But most of us, we don’t know where we actually can apply this. When you 
apply for a PhD, you have to be specific as to what you’re willing to 
specialize in – and this is a broad course. So there are some difficulties 
there, and in terms of career as well…you are not sure where you can go. 

 

Ett par andra utlåtanden från den intervju vilken ovanstående citat hämtats från gör också gällande 
att utbildningen varit alltför generell eller allmän för att vara vidare värdefull vid ansökan om arbete. 
Den skepsis som här framskymtar beträffande utbildningens användbarhet handlar inte minst om 
tvärvetenskapligheten, d.v.s. den ämnesmässiga bredden inom utbildningen. Sådana inslag i 
programmen som ger för det aktuella ämnesområdet specifika, direkt tillämpliga kunskaper och/eller 
färdigheter omtalas av studenterna i tacksamma ordalag eftersom dessa kunskaper och färdigheter 
bedöms vara värdefulla i en framtida yrkesverksamhet. Detta framstår förstås som motsägelsefullt 
mot bakgrund av vad som ovan nämnts om att en del studenter menar att just tvärvetenskapligheten 
borgar för anställningsbarhet. Här bör emellertid påpekas att de flesta av de studenter som menar att 
den ämnesmässiga bredden i utbildningen gynnar anställningsbarheten är svenska studenter, medan 
flera internationella studenter tycks vara mer benägna att se tvärvetenskapligheten som problematisk 
med tanke på arbetsmarknaden. Givetvis går det inte att generalisera enbart utifrån vad de 
intervjuade studenterna i denna studie säger, men en tänkbar hypotes är att internationella studenter i 
Sverige tenderar att vara mer intresserade av ett förhållandevis snävt ämnesmässigt fokus i 
utbildningen än vad svenska studenter mestadels är.  

                                                        
5 Detta att studenter på internationella masterprogram värdesätter mångfalden med avseende på deras sinsemellan 
olikartade (ämnesmässiga och kulturella) bakgrund framgår även i Smidt et al. (2010, p. 19). I deras studie har bl.a. 
intervjuer med studenter från 13 olika internationella masterprogram i Sverige företagits. 
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Ett visst stöd för denna hypotes – och samtidigt en förklaring till skillnaderna i uppfattning mellan 
svenska och internationella studenter när det gäller detta – framkommer vid intervjun med 
programansvariga: 

 

Our foreign students…previously they went back to their home countries 
and they had a job before they came here to study. So they just have a step 
up in their career. 

 

Detta sägs i samband med att studenternas praktik vid olika arbetsplatser och i olika länder 
diskuteras. Flera internationella studenter väljer enligt denna programansvariga att förlägga sin 
praktik och sina empiriska studier inför uppsatsarbetet i sina respektive hemländer, varpå de sedan 
återvänder till Sverige för att skriva färdigt och lägga fram uppsatsen. Det viktiga i ovanstående citat 
är emellertid detta att masterexamen för många internationella studenter främst innebär ett steg uppåt 
i karriären – en karriär som redan påbörjats. Enligt denna programansvariga har dessa studenter 
redan anställning och yrkeserfarenheter i sina hemländer, varför sådana mer generella inslag i 
utbildningen som antas gynna anställningsbarheten nog kan framstå som mindre angelägna för dem. 
Den citerade programansvariga säger också explicit att förbättrad anställningsbarhet nog inte är av så 
stort intresse för dessa internationella studenter. Om behovet av förbättrad anställningsbarhet på 
detta sätt inte är så stort, blir intresset för fördjupade ämnesstudier större än vad som är fallet för 
studenter som ännu inte har påbörjat sin yrkeskarriär. När en person som redan varit yrkesverksam 
inom området söker nya arbeten efter avslutad masterexamen, så torde det då vara fråga om tjänster 
som är mer avancerade och krävande än de arbeten som han eller hon tidigare haft. Det går då att 
tänka sig att det då snarare krävs mer av specifika, fördjupade ämneskunskaper än mer av breddning. 
Detta skulle i så fall kunna vara en förklaring till att en del internationella studenter (enligt ovan 
nämnda hypotes) efterlyser mer av ämnesmässig fördjupning. 

Också Högskoleverkets undersökning från 2010 ger vid handen att drygt 40 % av de svarande 
internationella masterstudenterna uppger att de före påbörjandet av utbildningen var 
förvärvsarbetande (under minst ett års tid, med en tjänstgöring som omfattade minst 20 timmar i 
veckan). Dock bör nämnas att 28.5 % av de svarande uppger att de inte har någon 
arbetslivserfarenhet alls.6 Bland de tre övriga svarsalternativen är ”kortvariga arbeten” det som 
kryssats för av flest studenter (cirka 23 %). Högskoleverkets undersökning ger alltså visst belägg för 
påståendet att många internationella studenter redan har arbetslivserfarenhet vid masterstudiernas 
början. Dock säger den inte någonting om huruvida internationella masterstudenter har större 
arbetslivserfarenhet än vad svenska studenter har. Ovanstående intervjucitat visar inte desto mindre 
att det bland universitetets anställda kan återfinnas en uppfattning om att de har det. 

Tveksamheten kring tvärvetenskapligheten inom masterutbildningen och den något lägre grad av 
ämnesmässig fördjupning som denna innebär medför dock inte att masterprogrammen i sin helhet 
skulle ha varit en besvikelse för vare sig de internationella eller de svenska studenterna. Vid ett ytligt 
påseende kanske det kan tyckas paradoxalt, men faktum är att träningen vad avser generella 
färdigheter – som alltså enligt studenternas utsagor står i fokus i utbildningen7 – är mycket 

                                                        
6 Frågan som det här gäller handlade om i vilken utsträckning respondenten hade någon arbetslivserfarenhet och det 
fanns fem svarsalternativ till den, men det var möjligt att svara med fler än ett förkryssat alternativ. De övriga tre 
svarsalternativen var ”kortvariga arbeten (mindre än 1 års tjänstgöringstid eller mindre än 20 timmar i veckan)”, 
”lärlings- eller trainee-platser” och ”Jag arbetar för närvarande”. 
7 I en australiensisk studie (Jackling & Kenely 2009) uppges internationella studenter i större utsträckning än de 
lokala studenterna ha upplevt att studierna bidragit till utvecklandet av generella färdigheter. En inte orimlig tolkning 
av detta resultat är att träning i generella färdigheter för de internationella studenterna torde framstå som mer nytt och 
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uppskattad. Kritiken gäller i det här sammanhanget specifikt den upplevda bristen på ämnesmässigt 
fokus och det är inte alls så att denna kritik måste medföra en negativ inställning till förkovran i 
exempelvis konsten att grupparbeta eller i muntlig presentationsteknik.8 Tvärtom hävdar flera av de 
intervjuade studenterna att just träning i sådana generella färdigheter är mycket värdefull för dem.  

 

Here they rather force you to do something, go beyond the mark, go out of 
the…think outside of the box. But it varies for different people. Now, 
another thing which I liked was… For example some of my friends in the 
course, they were not really comfortable with presenting anything in front 
of a group. And here we basically had presentations almost every other 
week. So in a way they force you to become a better presenter. 

 

Inte minst i samband med grupparbeten kan tvärvetenskapligheten bland studenterna vara en 
gynnsam förutsättning för träning vad gäller generella färdigheter, så till vida att de då får tillfälle att 
utveckla sin kapacitet att överbrygga de motsättningar som kan uppkomma ur mötet mellan 
olikartade ämnesspecifika perspektiv och vetenskapsideal (jfr. van Dam-Mieras et al. 2008, p. 260). 
För övrigt hävdar Knight & de Wit (1995, p. 13) att då internationella och interkulturella aspekter 
fokuseras inom högre utbildning – något som de internationella masterprogrammen kan ses som 
utslag av – så tenderar detta att leda till mer av tvärvetenskaplig samverkan. Enligt dem skulle alltså 
kulturell och ämnesmässig mångfald i någon mening höra ihop. Om den kulturella mångfaldens 
styrkor och utmaningar inom högre utbildning skall återkommas till i ett senare kapitel. 

Något som i vilket fall tycks vara en spridd uppfattning bland studenterna är att övning i generella 
färdigheter som t.ex. samarbetsförmåga och förmåga att reflektera kritiskt över egna 
förgivettaganden är gynnsam för arbetslivet. Så här svarar en student på en fråga om de tycker att det 
internationella masterprogram de läst förbereder väl för ett arbete utanför akademin: 

 

Det tycker jag verkligen. Vi pratade ju om språket … bara den saken. Sedan 
har man verkligen utökat sin sociala kompetens, man är van att arbeta i 
grupper och liksom projekt och vi har fått väldigt bra övning i presentation. 
Ibland har det kanske varit lite dålig nivå, men generellt så tycker jag att det 
har varit väldigt bra träning i att presentera ett projekt och liksom … ha ett 
mål och ”Vi måste samarbeta, vi måste nå det här målet gemensamt!”. Det 
tror jag har varit väldigt bra alltså. 

 

Också detta citat ger vid handen att träning vad avser generella färdigheter upplevs stå i fokus i 
utbildningen, samtidigt som sådan träning antas medföra större anställningsbarhet. En annan sak som 
ett par internationella studenter lyfter fram vid intervjuerna är att utbildningen vid Uppsala 
universitet fokuserar självständighet och att själv kunna söka information, medan utbildningen i 
deras hemländer snarare går ut på att ”i huvudet” komma ihåg så mycket information som möjligt. 

                                                                                                                                                                   

annorlunda än vad sådan träning gör för australiensiska (d.v.s. västerländska) studenter, varför de också 
uppmärksammar dessa inslag i utbildningen mer. 
8 Forskning har för övrigt visat att generella färdigheter bibringas studenterna mest effektivt om sådan träning äger 
rum inom ramen för ämnesspecifika studier (De La Harpe et al. 2000). 
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Dessa studenter hävdar att den svenska utbildningen är mycket bättre i den bemärkelsen än vad en 
motsvarade utbildning i hemlandet skulle vara.  

 

I think the difference between us…as I heard from my friends back in India 
doing their masters there…and here: I feel that, here you learn to know how 
to get to the knowledge, how to access the knowledge in different sources. 
So I really like this; it’s a good experience…because you can’t keep 
everything in your head. You should know from where you can get the 
information and how you can plan your…things. So I think in that respect 
they prepared us well and I feel more confident. I don’t need to keep 
everything in my head, as I used to in my country; there you had to 
remember a lot of things to impress other people by being knowledgeable. 
But here it is different; you know how to do the things, so I feel it’s better. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla intervjuade studenter anser att masterutbildningen håller 
en hög nivå med avseende på övning i generella färdigheter, medan studentgrupperna från två av de 
tre masterprogrammen efterlyser ett större inslag av ämnesmässig fördjupning eller specialisering. 
De upplevda bristerna när det gäller de teoretiska och metodologiska inslagen har åtminstone delvis 
sin grund i att utbildningen är tvärvetenskaplig. 

Forskningsanknytning i utbildningen 
I 2010 års ISB-undersökning ställdes en fråga om förekommande forskningsverksamhet; de 
svarande hade att på en femgradig skala ange hur nöjda de är med ”The level of research activity”. 
Ordalydelsen hos denna enkätfråga ger utrymme för något skiftande tolkningar av dess exakta 
innebörd. Frågan kan tolkas som att den handlar om studenternas egen forskningsaktivitet i samband 
med exempelvis uppsatsarbeten, men en annan fullt möjlig tolkning är att den handlar om hur 
studenterna upplever nivån på den forskning som deras lärare och/eller andra vid institutionen 
bedriver. Seniora forskares verksamhet och studenternas träning i forskningsliknande verksamhet är 
naturligtvis två olika saker, men en mycket vanlig föreställning är att det finns ett samband mellan 
nivån på den forskning som bedrivs vid institutionen och utbildningens kvalitet9. Ju mer 
framgångsrik forskning som bedrivs vid en institution, desto högre nivå torde innehållet i dess 
utbildningsprogram och kurser också präglas av. Studenterna antas då få mer inblick i aktuella 
forskningsrön och kanske även möjlighet att – i samband med exempelvis uppsatsarbeten – verka 
som forskningsassistenter eller liknande inom ramen för befintliga forskningsprojekt. Oavsett vilken 
av de nämnda två tolkningarna av ISB-undersökningens enkätfråga om forskningsaktivitet man 
väljer, är frågan således av intresse för utbildningens kvalitet.10 

Här bör emellertid påpekas att forskning visat mycket svaga belägg för att det skulle finnas ett 
samband mellan forskningsproduktivitet och kvalitet på undervisningen. I en översikt av forskning 
på området visar Hattie & Marsh (1996) att sambandet är obefintligt – på såväl individuell nivå som 

                                                        
9 För en kortfattad genomgång av några i Sverige förekommande uttryck för denna föreställning om 
forskningsanknytningens betydelse, se Lundmark et al. (2006). 
10 I samband med en presentation av resultaten från 2011 års ISB-undersökning vid Uppsala universitet den 23/2 
2012 förklarade en representant från i-graduate att denna enkätfråga handlar om hur forskningspräglad aktivitet 
undervisas om, varvid även ren metodundervisning åsyftas. Detta är onekligen en något annorlunda tolkning av 
frågan än dem som här beskrivits och det är oklart huruvida respondenterna verkligen uppfattat denna innebörd då de 
besvarat enkäten. För framställningen i föreliggande avsnitt torde dock detta vara av mindre betydelse. 



UPPSALA UNIVERSITET INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM VID UPPSALA UNIVERSITET 

  

 2012-05-09 Dnr 2012/816 

 

 

17  

institutionsnivå11. Vidare presenterar Astin (1993) forskningsresultat som rentav antyder ett negativt 
samband mellan fakulteters forskningsinriktning och tillfredsställelsen hos studenter beträffande den 
utbildning som tillhandahålls. Andra forskare gör gällande att även om generella statistiska samband 
mellan forskning och utbildning inte har kunnat påvisas, så kan likväl olika slags positiva samband 
mellan dessa variabler föreligga – dock givet vissa förutsättningar12. Exempelvis kan aktiva 
forskares entusiasm inför det egna ämnet inverka positivt på deras undervisning (Lindsay et al. 
2002). Forskningsresultaten utesluter inte heller att det skulle vara värdefullt med ett närmande 
mellan forskning och utbildning, för bägge verksamheterna (se Jenkins & Healey 2005, pp. 12-13). 
Det obefintliga sambandet mellan forskning och utbildning kan med andra ord inte åberopas som 
skäl för uppfattningen att forskningsanknytning i utbildningen inte skulle vara något 
eftersträvansvärt. 

Resultaten från 2010 års ISB-undersökning visar att det inte föreligger någon statistiskt signifikant 
skillnad mellan Uppsala universitet och genomsnittet för andra lärosäten (i Sverige och i världen) när 
det gäller de internationella studenternas uppfattningar om ”The level of research activity”. Oavsett 
om Uppsala universitet kan sägas lyckas förhållandevis bra beträffande forskningsanknytning i 
undervisningen eller inte, så framkommer vid intervjuerna i föreliggande studie likväl att 
forskningsanknytning upplevs som mycket viktig för studenterna. 

Flera studenter hävdar att Uppsala universitets goda rykte inte minst i forskningssammanhang var ett 
viktigt kriterium då de valde att studera här. Just detta att det bedrivs framstående forskning vid 
Uppsala universitet upplevs också ha betydelse för utbildningen på åtminstone ett av de sätt som 
ovan beskrivs, vilket framgår i vad en av de intervjuade studenterna säger. 

 

Det är ju så viktigt inom det här området att ha färska kunskaper, för det har 
jag ju märkt under min utbildning hur forskning har kunnat … alltså att det 
har ändrats lite, har kommit nya forskningsrön hela tiden. Så det tycker jag 
är en bra egenskap att jag … nyss har läst det, liksom. 

 

Ett annat sätt på vilket befintlig forskningsaktivitet vid institutionen kan ge positiva effekter på 
utbildningen är som nämnts detta att studenter härmed får större möjligheter att bli involverade i 
forskningsprojekt, vilket torde vara värdefullt såväl rent generellt inför framtiden som för det egna 
uppsatsarbetet13. När det gäller just denna aspekt av forskningsanknytningen framträder en något 
splittrad bild, men att döma av vad studenterna säger förefaller deras möjligheter till aktivt samröre 
med forskare vara begränsade. Vid intervjuerna framkommer dock att sådan kontakt med forskare 
förekommer, men det förefaller nödvändigt att studenten själv är proaktiv om denne skall kunna bli 
delaktig i forskningsverksamhet vid den egna institutionen eller annorstädes. 

                                                        
11 Det vill säga att det inte har kunnat påvisas att produktiva forskare också tenderar att vara excellenta lärare 
(individuell nivå) eller att starkt forskningsinriktade institutioner också tenderar att bedriva högklassig utbildning 
(institutionsnivå). Å andra sidan innebär det obefintliga sambandet även att motsatsen – d.v.s. att exempelvis 
excellenta forskare tenderar att vara undermåliga lärare och tvärtom – inte heller har kunnat påvisas. 
12 Exempelvis hävdar Gibbs (2010, p. 29) med stöd av viss forskning att i den mån det finns en tradition av kollegial 
samverkan mellan studenter och lärare vid ifrågavarande lärosäte, så torde det finnas ett positivt samband mellan 
högaktiva forskare och studenters högkvalitativa lärande. 
13 Det finns en hel del både kvalitativ och kvantitativ forskning som påvisar värdet av sådan forskningspraktik för 
studenter. För exempel på hur studenter inom teknisk-naturvetenskapliga ämnen kan gynnas av att bli delaktiga i 
forskningsprojekt vid sina institutioner, se t.ex. Russell et al. (2007) och Hunter et al. (2007). 
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I think a positive thing is that if you wanted to, you could have gotten 
involved with the department outside of the courses. There are a number of 
people who were involved, myself included, into internship on the 
department for some period of time…to build a resume. So I began to work 
side by side with some PhD candidates, and that is interesting! 

 

En student som i övrigt lovordar både studentkollegorna och lärarna för deras utmärkta sätt att 
undervisa efterlyser mer av det slags samröre mellan forskare och studenter som ovanstående citat 
omtalar. Att det vid den aktuella institutionen inte skulle föreligga någon mer utvecklad 
sammanlänkning mellan forskning och utbildning är något som ges uttryck för i flera intervjuade 
studenters utsagor. 

 

I was expecting more like kind of, from the department, support for 
internship or some kind of research project abroad…their collaboration. 
Like many other universities that I know of, they have funding for their 
students and outsource a lot of projects by themselves. So, I was expecting 
from my department that they should have a lot of projects in which they 
could involve their students. 

 

Också den student som i det föregående citatet uttrycker sin tillfredsställelse med att ha fått 
möjlighet att arbeta tillsammans med doktorander i samband med praktik på institutionen menar sig 
ha förvånats över de till synes obefintliga möjligheterna till liknande slags praktik utomlands. Det 
antyds vid intervjun att den studenten upplever sig vara ovetande om huruvida den forskning som 
äger rum vid institutionen verkligen bedrivs på en internationell arena. Påpekas bör att denne har 
genomgått just det masterprogram där studenterna varit helt nöjda med det kunskapsmässiga 
innehållet på programmet. Här följer ett citat som illustrerar den här studentens missnöje beträffande 
forskningsanknytning i utbildningen. 

 

I mean, last year when we started applying for internships, we came to our 
department and we thought ”OK well these are professionals, they’ve been 
published in journals, they for sure have connections all over the world”, 
and then they were like: ”Well if you want an intern in Sweden we can help 
you, but if you want to go somewhere else…c’est la vie”. And so…you 
know that was so strange for me, because I really thought their connections 
would go all over the world and not just here. I asked…my mentor was 
helping…pretty high up in the department, and she pointed me to some 
other professors, but they were not able to help me in any way, even when 
it came to just research. 

 

Trots dessa något nedslående erfarenheter lyckades denna student alltså bli temporärt delaktig i ett 
pågående forskningsprojekt vid institutionen, vilket dock var ett resultat av att denne själv var 
proaktiv i sin strävan att få inblick i forskningsverksamheten och att förbättra sin CV. Den upplevda 
bristen på internationella forskningskontakter som skulle kunna komma också studenterna till del 
kan ställas i relation till att studenterna också menar att det är uppenbart att flera lärare sätter 
forskningen främst och utbildningen i andra hand. Bilden av Uppsala universitet som i första hand 
ett forskningsuniversitet och i andra hand en utbildningsinstitution framträder ganska tydligt i vad de 
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intervjuade studenterna säger. En del studenter uttrycker således viss besvikelse över den upplevda 
bristen på internationellt samarbete av forskningskaraktär som skulle kunna medföra möjligheter 
också för studenterna att göra sin praktik och få prova på forskningsarbete i andra länder än Sverige. 

 

We’re lacking in our international, kind of, real exposure. There should 
be as some separate funding from the university for a few international 
students where they can…send them to learn the things because our 
department having ties with other universities. Like research is going on, 
students can go and join their teachers and learn something. So I think we 
are lacking in some kind of these things. 

 

Den student som hävdar detta menar sig också veta att en del andra institutioner vid Uppsala 
universitet har det bättre ställt när det gäller möjligheter till internationell, forskningsinriktad praktik. 
Det slags samarbete som denna student skisserar är i linje med de pågående tendenser till mer 
långsiktiga, strategiska samarbeten mellan lärosäten i olika länder – innefattande både studentutbyte 
och forskning – som äger rum världen över (se t.ex. Woodfield 2010, pp. 116-117; Högskoleverket 
2005, pp. 27-28, 29; Fielden et al. 2007, pp. 24-25). Det går självfallet inte att dra några slutsatser 
om tillståndet beträffande forskningsanknytningen i universitetets utbildning utifrån studenternas 
utsagor i denna studie. Likväl framstår i dessa intervjucitat forskning och utbildning som två 
tämligen åtskiljda företeelser. De internationella forskningskontakter som kanske finns vid 
ifrågavarande institution tycks inte avspegla sig på utbildningen i form av ökade möjligheter för 
studenterna att praktisera utomlands. 

En annan aspekt av eventuell forskningsanknytning i utbildningen kan sägas komma till uttryck i 
form av det engagemang som forskande lärare uppvisar när det gäller undervisning och kontakten 
med studenter. Talet om ”undervisningsbördan” som kan förekomma i delar av kärnverksamheten14 
ter sig mindre relevant om det är så att lärare vid institutionerna ser forskning och utbildning som 
varandra berikande. Om bland annat detta handlar följande avsnitt. 

Kontakten mellan lärare och studenter 
I den enkätundersökning som Högskoleverket år 2010 genomförde bland internationella studenter i 
Sverige har de svarande på en femgradig skala fått ange hur pass viktig de tycker att var och en av 
sammanlagt åtta olika företeelser förknippade med utbildningstiden är. Dessa åtta olika företeelser 
är: service från institutionen, boendet, stöd inom ramen för kursen eller programmet, stöd i engelska 
språket, kvalitetsaspekter, relevans för arbetsmarknaden, kontakter och samverkan med (den lokala) 
arbetsmarknaden, internationella kontakter och finansiella/ekonomiska aspekter. Det som de 
internationella studenterna vid Uppsala universitet betraktar som det allra viktigaste är – vid sidan 
om kvalitetsaspekter – stöd inom ramen för kursen eller programmet. Sådant stöd i samband med 
själva lärandet torde i ganska hög grad ha med interaktionen mellan lärare och studenter att göra. I 
föreliggande studie har också denna interaktion fokuserats vid intervjuerna. 

2010 års ISB-undersökning ger vidare vid handen att stöd i samband med lärandet också är något 
som de internationella studenterna är tämligen nöjda med. Om det är så att stöd i samband med 
lärandet förutsätter en nära kontakt mellan lärare och studenter, så ger intervjuerna i denna studie ett 

                                                        
14 Uttrycket återfinns exempelvis på flera ställen i den utvärdering av Uppsala universitets forskning som 
genomfördes under åren 2010 och 2011 (Quality and Renewal 2011, på svenska Kvalitet och Förnyelse 2011 
[KoF11]). 
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något motsägelsefullt intryck av hur studenterna upplever denna. Å ena sidan framstår Uppsala 
universitet också i detta sammanhang som i första hand ett forskningsuniversitet så till vida att flera 
lärare enligt de intervjuade studenterna ganska tydligt visat att de sätter forskning högre än 
undervisning; å andra sidan uppger studenterna att lärarna mestadels har en tillmötesgående attityd 
gentemot studenterna. När det gäller ett av de tre masterprogrammen i denna studie, antyder 
studenternas utsagor att den relativa närhet mellan studenter och lärare som det programmets 
studenter kommit i åtnjutande av åtminstone delvis beror på att den ifrågavarande institutionen är 
förhållandevis liten.  

 

Man blir igenkänd och det känns som att de lägger ner energi och verkligen 
tar tid för masterstudenterna. De satsar på det verkligen. Vi hade mycket 
mera lärarledda lektioner, seminarier och de har alltid sagt att ”det är bara 
att komma förbi om det är något ni undrar över inför uppsatsen” och så där. 

 

Den upplevda närheten mellan studenter och lärare är dock något som berörs och beröms vid 
samtliga intervjuer, oberoende av vid vilken institution studenterna studerat vid. En nära och 
mestadels tät kommunikation mellan lärare och studenter tycks prägla alla de tre utbildningarna. 
Visserligen säger flera studenter att lärarnas beredvillighet att hjälpa studenterna inte visar sig om 
inte studenten själv är ”proaktiv”, men själva tillgängligheten tycks likväl vara påtagligt större än 
vad i varje fall flertalet intervjuade utomeuropeiska studenter menar sig vara vana vid hemifrån. 
Både svenska och internationella studenter gör gällande att utbildningen och undervisningen i många 
andra delar av världen karakteriseras av en betydligt mer hierarkisk struktur, inom vilken det inte 
råder samma relativa jämlikhet mellan såväl professorer och lektorer som studenter. Trots denna 
högre grad av kamratlighet i relationerna mellan studenter och lärare, så bygger det stöd som lärare 
kan ge studenten på att denne själv engagerar sig och (om så behövs) ber om hjälp. 

 

I would say you definitely need to be proactive about your education. I 
think the department has a lot to offer, if you’re willing to approach. So, if 
you wait around and hope that somebody comes to you and gives you 
everything…that’s not going to happen. But if you’re really interested in 
this topic, there’s a lot to learn. 

 

Detta kan ställas i relation till vad som tidigare nämndes om att Uppsala universitet primärt upplevs 
vara ett forskningsuniversitet och i andra hand en utbildningsinrättning. Ett par studenter menar att 
lärarnas lägre intresse för undervisning och studentkontakter – i jämförelse med deras intresse för 
den egna forskningen – framgår mycket tydligt av deras agerande. En internationell student uttrycker 
sin besvikelse över att de lärare som varit involverade som handledare i studenternas 
examensarbeten inte ansåg sig ha tid att övervara slutseminarierna, vilket tolkades som att de innerst 
inne inte var särskilt intresserade av vad deras studenter hade arbetat intensivt med under 
programmets slutskede. Att lärarna prioriterar forskningen tycks för denna student vara uppenbart. 
Också en annan internationell student skildrar hur en del lärare prioriterar forskningen framför 
undervisning: 

 

I think that the professors of the department are researchers first and that’s 
not a personal opinion, that’s something that has been voiced by the 
professors. It was this meeting held once and one of the teachers didn’t 
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realise that there was a student representative in the room, and got up and 
basically publically said: ”I’m a researcher, I don’t want to take on extra 
hours to do teaching. That’s not what I’m here for”. It was really awkward. 

 

En av de internationella studenterna menar att det vore önskvärt om lärarna kunde förmås tänka att 
studenterna inte bara medför ett tidssvinn med avseende på den egna forskningen, utan att de faktiskt 
kan tillföra något också. I hemlandet menar sig denna student aldrig ha stött på detta att handledaren 
räknar antalet timmar som går åt till handledning av studentens uppsatsarbete, medan antalet timmar 
för handledningen här i Uppsala nogsamt meddelades av läraren redan vid första 
handledningstillfället. Det påtalas av flera intervjuade studenter att det här antydda lägre intresset 
bland lärarna för undervisning och studentkontakter inte gäller alla av dem, men det är likväl något 
som framträder tydligt vid studentintervjuerna. Därför finns det skäl att anta att Uppsala universitet i 
detta avseende skiljer sig från vad många studenter upplevt vid de lärosäten i andra länder som de 
tidigare bevistat. 

Utifrån vad som tagits upp här ovan kan konstateras att relationen mellan studenter och lärare 
upplevs vara mer kamratlig och nära än vad studenter från en del andra länder är vana vid, men 
samtidigt också att flera av lärarna på de tre masterprogrammen förefaller vara jämförelsevis mindre 
engagerade i undervisningen än vad de internationella studenterna är vana vid från sina hemländer. 
Det bör dock nämnas att studenterna vid de svenska gruppintervjuerna menar att flertalet lärare på 
programmet visserligen pratar mycket om sin forskning, men att de samtidigt är bra på att undervisa. 
Det förefaller alltså som att lärarna för de svenska studenterna inte framstår som i första hand 
forskare och i andra hand lärare. Det finns alltså en skillnad i uppfattningar om detta mellan de 
svenska och de internationella studenterna. Huruvida denna skillnad kan ha en viss orsak eller om 
den bara är ett resultat av slumpen i samband med urvalet av intervjupersoner går inte att säga. 

Att det ofta kan finnas en motsättning mellan lärares forskning och lärares tid för studenterna 
framgår för övrigt också vid intervjun med programansvariga. En programansvarig beskriver det 
mentorskap – d.v.s. ett system där lärare samtidigt är mentorer åt en mindre grupp studenter – som 
bedrivs vid dennes institution/masterprogram: 

 

We have the mentor group, so this means that I split the class into groups of 
six or seven students. Different teachers give one hour of meeting; they 
meet them for one hour per semester. The teachers discuss the students’ 
questions with them – not related to administration but to the programme, 
like career, job – and then the teachers come to me. And then we try 
collectively to address those issues that are called upon. This is helping a 
lot I think to revise the program, try to make it better for the students, show 
them that we care about them and, at the same time, give a little bit of our 
time to them. Because it’s difficult when teachers are also researchers. 

 

Det här systemet med mentorer15 som träffar studenter vid enstaka tillfällen under programmets gång 
är som synes ett sätt från institutionens sida att i någon mån överkomma den motsättning som 
upplevs finnas mellan lärares forskning och deras engagemang i studenternas eventuella svårigheter. 
Enligt den här citerade programansvariga är det ett återkommande önskemål från studenter att de vill 

                                                        
15 Mentorskap av det här slaget är också något som omnämns av forskare (t.ex. Trotter 2004) som en lämplig strategi 
för att bistå exempelvis internationella studenter som påbörjat sina studier i ett annat land. 
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få mer tid individuellt med lärare. Även vid intervjun med lärare framkommer att det nog kan finnas 
en förväntan från internationella studenter om att få komma in i ett sammanhang på universitetet, där 
kontakten mellan anställda och studenter är tätare än vad som för det mesta verkligen blir fallet. En 
lärare resonerar kring möjligheterna att knyta ihop de två grupperna – lärare och studenter – lite mer, 
men säger att det i så fall måste ”vara på institutionsnivå”. I likhet med det ovan beskrivna 
mentorskapet – som också det är ett initiativ från institutionen/programledningen – förefaller det 
vara nödvändigt med en mer organiserad strategi för ett närmande lärare och studenter emellan; det 
tycks svårligen kunna uppkomma utifrån lärares/forskares egna, individuella engagemang och 
intresse. En annan av lärarna beskriver situationen så här: 

 

Jag menar som kvinnlig lärare, då är man dubbelarbetande. Man kan inte 
tänka sig att…liksom bjuda hem studenterna också; där går gränsen. Men 
jag har kollegor som…en amerikanska, hon gör det ju tre gånger om året 
minst. Det är självklart för henne att göra det. Men jag menar, jag orkar inte 
det! Där går gränsen för vad man kan ställa upp med. 

 

Detta att ingå personliga relationer med studenter kan vara problematiskt också i andra avseenden, 
vilket en av lärarna förklarar. Denna lärare menar att då de har att sätta betyg på studenterna, så kan 
det inverka menligt på objektiviteten vid betygsättandet om det uppstått nära relationer mellan 
examinatorn och en del studenter. Åtminstone att döma av intervjun med lärarna, kan nära relationer 
mellan lärare och studenter alltså vara på både gott och ont.  

De krav på självständighet som internationella studenter möter har inte bara sin förklaring i bristande 
lärarengagemang. I det av rektor år 2008 fastställda Pedagogiskt program för Uppsala universitet 
(UFV 2008/843)16 framhålls tydligt studenternas ansvar för det egna lärandet och för utbildningens 
bibehållna kvalitet. Förutom den tidigare nämnda högskolelagens (SFS 2006:173) framhållande av 
studenters självständighet, stipulerar också högskoleförordningens examensordning för 
masterexamen (SFS 2011:688) bl.a. att studenten skall ”visa förmåga att kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera och formulera frågeställningar” och ”visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling”. Studenternas självständighet i 
förhållande till lärarna och deras eget ansvar för lärandet är alltså något som betonas av centrala 
instanser i det svenska utbildningssystemet. Skulle ett närmande studenter och lärare emellan (enligt 
ovan) medföra att studenter skulle bli mindre självständiga i den här nämnda bemärkelsen, så vore 
det följaktligen att betrakta som mindre lämpligt.  

I ljuset av detta förefaller det önskvärt om i synnerhet internationella studenter kunde – inför det att 
studierna i Sverige påbörjas – få rättvisande information om vilka förväntningar på utbildningen 
(inkl. stöd i samband med lärandet) som är rimliga och vilka slags krav som kommer att möta dem 
vid Uppsala universitet. Förväntningar som inte infrias bör i görligaste mån förebyggas 
(Arambewela 2010, p. 159), eftersom besvikna studenter på sikt kan inverka menligt på 
universitetets renommé; alumners betydelse som marknadsförare framhålls i forskningen om 
internationella studenters val av studieort (Woodfield 2010, p. 119). Lärosätets rykte framstår i 
forskning på området (t.ex. Pimpa 2005; Kemp et al. 1998) som en bland flera samverkande faktorer 
vid internationella studenters val av studieort, liksom även att befintlig information om lärosätet är 
lättillgänglig. Om bl.a. betydelsen av den sistnämnda handlar nästa kapitel. 

                                                        
16 I källförteckningen i slutet av denna rapport återfinns den engelskspråkiga översättningen av det pedagogiska 
programmet, vid namn Teaching and Learning at Uppsala University (UFV 2008/670). 
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INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Utifrån vad både 2010 års ISB-undersökning och Högskoleverkets undersökning från samma år ger 
vid handen, har Uppsala universitets status som ett internationellt sett välrenommerat lärosäte varit 
mycket betydelsefull för de internationella studenternas val att studera i Uppsala. ISB-
undersökningen visar att studenterna ansåg följande faktorer vara de (i tur och ordning) viktigaste 
vid valet att studera vid Uppsala universitet: undervisningens kvalitet, forskningens kvalitet och 
universitetets rykte17. Dessa tre faktorer hamnar alltså högst i de internationella studenternas svar på 
frågan om vad som varit mest betydelsefullt för valet att förlägga sina studier till Uppsala universitet, 
framför sådant som t.ex. möjligheter till stipendium, arbetsmarknaden på orten eller sociala faktorer. 
Också i Högskoleverkets undersökning framträder universitetets rykte och prestige samt dess 
placering i internationella rankningslistor som de mest betydelsefulla faktorerna vid de 
internationella studenternas val av lärosäte, medan exempelvis möjligheter till stipendium hör till de 
minst viktiga faktorerna av dem som det i den enkäten frågades om. Ett lärosätes rykte och prestige 
beror i mycket av hur väl det lyckas informera om sin verksamhet till omvärlden och detta kapitel 
uppehåller sig vid information ur olika aspekter som varit av betydelse för intervjupersonerna i 
denna undersökning. 

Internationell marknadsföring och information inför studierna 
För att ett lärosätes renommé och dess placering i internationella rankningar skall kunna vara så pass 
betydelsefulla faktorer vid valet av utbildningsort, måste det förutsättas att de eventuellt blivande 
studenterna har tillgång till utförlig information om det – företrädesvis på Internet. De internationella 
studenterna i denna studie uppger också att de fått mycket bra information och vägledning av de 
webbsidor om Uppsala universitet som funnits att tillgå på Internet. Universitetet beskrivs utförligt 
och tydligt på dess hemsida, menar de, liksom även staden som sådan och det studentliv som 
Uppsala har att erbjuda18. Det förefaller som att det sätt på vilket Uppsala universitet framställts på 
dess hemsida har varit av stor betydelse för en del studenter vid valet att studera här. Någon nämner 
också Internet-resursen ”Study in Sweden”19 och att denna har förmedlat inspirerande och viktig 
information om olika svenska lärosäten. En annan internationell student beskriver en sida på Internet 
– men säger sig tyvärr inte minnas vad denna Internet-sida heter –  som innehåller ett slags 
jämförande recensioner av lärosäten världen över. Där skall även studenter från Uppsala universitet 
ha figurerat, vilka själva bidragit med berättelser om sina upplevelser av tiden som student vid 
universitetet. Så här beskriver denna student den här Internet-sidan: 

 

I basically searched Uppsala University reviews, and then I came across it. 
It was nice to see somebody, an individual, writing about their experiences; 
it was not just me going to a school website looking at pictures. It was 
somebody actually saying how their time had been here. 

 

Ur detta kan förstås inte utläsas vad det var som gjorde att denna student från första början kom på 
att söka efter information om just Uppsala universitet på den här Internet-tjänsten. Studenten berättar 

                                                        
17 Detta bekräftas också av de årliga enkätundersökningar bland nybörjarstudenter som görs vid universitetet. 
18 I en utvärdering av internationaliseringsarbetet vid svenska lärosäten (Högskolverket 2005) får också där Uppsala 
universitet beröm för dess hemsida på Internet, med den reservationen att den skulle kunna vara bättre anpassad för 
specifika målgrupper (p. 71). 
19 Hemsidan ”Study in Sweden” har skapats och administreras av Svenska institutet. 
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emellertid – på ett annat ställe i intervjun – att denne först upplystes om Uppsala universitet av en 
bekant i samband med att de arbetade i ett annat land; arbetskamraten där hade tidigare varit student 
vid den aktuella institutionen i Uppsala och hade överlag bara positiva saker att berätta om den. En 
liknande historia berättas också av en svensk student; en bekant till denne kom först att höra talas om 
den aktuella institutionen då han i samband med arbete i ett annat land träffade på en av 
institutionens forskare, vilken uppmuntrade honom att söka till masterprogrammet i Uppsala. Denna 
student menar att det nog i mycket är så som universitetets goda rykte sprids: via de ”tentakler” ut i 
världen som universitetet har (eller skaffar sig). På frågan om vad studenterna tror vore bra för 
universitetet att göra i marknadsföringssyfte, så framläggs – förutom då detta att universitetet 
bedriver forskning med internationella förgreningar – ett förslag om att det skapas ett internationellt 
nätverk av alumner. En nordamerikansk student berättar om hur praktiskt det kan vara med ett sådant 
alumnnätverk, genom vilket medlemmar som finns med på dess e-postlista lätt kan få information 
om olika saker som är av relevans för deras karriär och framtidsutsikter m.m. Att före detta studenter 
är av betydelse för universitetets rykte och marknadsföring ute i världen påtalas av också andra 
studenter. 

 

The first and foremost important thing is not too much advertising, but it’s 
creating a strong alumni network. That’s the best advertisement! If your 
students around the world are successful in what they do, others will hear 
about it. Their resumes will be on desks of people who matters, and I think 
that’s the best option really. 

 

Några internationella studenter hävdar att Uppsala universitet faktiskt är dåligt på att marknadsföra 
sig internationellt. En av dem föreslår att universitetet utvecklar ett samarbete med de svenska 
ambassaderna; åtminstone för många utvecklingsländers vidkommande vore det enligt denna student 
av godo för marknadsföringen av Uppsala universitet där. 

Högskoleverkets undersökning visade som nämnts att lärosätets placering i internationella 
rankningslistor är en betydelsefull faktor vid blivande studenters val av studieort. I föreliggande 
studie nämns dock universitetets rankning bara helt kort, av endast en student. Å andra sidan har 
heller inte den direkta frågan ställts till dem om hur de först fick reda på att Uppsala universitet 
finns, utan bara om vad det var som gjorde att Uppsala universitet valdes framför andra eventuellt 
påtänkta lärosäten. Utifrån detta att studenterna inte i nämnvärd utsträckning omtalar 
rankningslistorna kan man alltså inte dra slutsatsen att internationella rankningar av lärosäten varit 
av mindre betydelse för dem vid val av studieort. 

Universitetets hemsida på Internet får som nämnts en hel del beröm av de internationella 
studenterna, men i ett avseende tycks informationen på Internet vara något missvisande: Av vad som 
stod att läsa på olika hemsidor fick några av dem den uppfattningen att det skulle vara lätt att få jobb 
under studietiden. Verkligheten såg emellertid annorlunda ut när de väl anlänt till Uppsala. 

 

In the information on the website, you were like kind of guaranteed to find 
student jobs, research jobs or whatever. But I really could not; we all tried 
hard to find something like that. First of all, Swedish language is something 
that you must know in Sweden. When I searched for jobs, the first thing 
which made me just knocked out of the place was – Swedish language. I 
expected more; I expected to find some student job here. 
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Utifrån vad denna och andra studenter säger om sådan missvisande information beträffande 
möjligheterna att få jobb, är det oklart om detta gäller just Uppsala universitets hemsida eller om det 
är andra sidor på Internet som det i första hand handlar om. Klart är emellertid att skillnaderna 
mellan informationen på Internet och hur verkligheten i Uppsala ser ut när det gäller möjligheter för 
internationella studenter att få jobb under studietiden har genererat viss besvikelse hos studenterna.  

Ett exempel på hur tillhandahållandet av rättvisande information kan medföra att eventuellt missnöje 
i hög utsträckning uteblir ges av det faktum att studenterna vid gruppintervjuerna enbart har positiva 
saker att säga om den svenska förhållandevis långdragna antagningsproceduren. ISB-
undersökningen 2010 ger vid handen att handläggningstiden för internationella studenters 
ansökningar till masterprogram i Sverige uppgick till dubbelt så många dagar som det internationella 
genomsnittet. Vid antagning till Uppsala universitet var handläggningstiden 43 dagar, att jämföra 
med den genomsnittliga handläggningstiden för alla lärosäten som deltog i ISB-undersökningen 
vilken uppgick till 20 dagar20. Då de internationella studenterna vid intervjuerna beskriver hur de 
uppfattat antagningsproceduren nämner de emellertid nästan enbart att denna har varit enkel och 
jämförelsevis befriad från byråkrati. En av dem säger också att sökande innan de skickade in sin 
ansökan upplystes om att tiden från ansökan till besked om antagning i Sveriges fall var relativt lång; 
detta var enligt denna student följaktligen väl känt bland de sökande. Således är inte den långa 
handläggningstiden något som kritiseras av studenterna i denna undersökning, eftersom de inte 
förväntat sig något annat i och med att de redan vid ansökan fått korrekt information om 
handläggningstiden. I stället fokuserar de det positiva i den relativa frånvaron av byråkrati.21 

För att återgå till svårigheterna med att hitta deltidsarbeten vid sidan om studierna, så figurerar de 
även i 2010 års ISB-undersökning. Där framstår Uppsala universitet som betydligt sämre i det 
avseendet än genomsnittet för alla lärosäten i världen som deltog i undersökningen. Likväl placerar 
sig Uppsala universitet när det gäller denna fråga något över genomsnittet för enbart de svenska 
lärosäten som deltog i ISB-undersökningen; svårigheterna med att få jobb vid sidan om studierna är 
alltså ett nationellt problem. Förutom just detta, så menar likväl de intervjuade studenterna att 
informationen på Internet om utbildningen vid Uppsala universitet varit överlag bra och heltäckande. 

När det gäller möjligheterna att få jobb under studietiden anser sig alltså en del internationella 
studenter ha blivit direkt felinformerade av vad som stått att läsa på olika Internet-sidor, medan de 
förefaller vara nöjda med den information om själva utbildningen som fanns att tillgå innan de rest 
till Uppsala för att studera. Beträffande annat slags praktisk information inför ankomsten till Sverige 
och Uppsala, så anser studenterna att denna kan förbättras. Exempelvis när det gäller öppnande av 
bankkonto, att söka bostad, att skaffa inloggning i universitetets datorsystem och medlemskap i 
studentkåren anser en del internationella studenter att de varit mer eller mindre helt hänvisade till sin 
förmåga att klara sig på egen hand i ett främmande land. Att fråga sig fram bland sina 
studentkamrater tycks för många ha varit den bästa strategin för att lyckas ordna de nödvändiga 
praktiska ting som hör till studenttillvaron. För att nämna ett exempel på svårigheter som möter 
internationella studenter, så är mycket av informationen gällande lediga bostäder på svenska – något 
                                                        
20 Skillnaden mellan Uppsala universitet och det internationella genomsnittet när det gäller tiden från ansökan till 
besked om antagning är emellertid betydligt mindre i 2011 års ISB-undersökning. Här är antalet dagar för blivande 
masterstudenters vidkommande 62 dagar vid Uppsala universitet, medan genomsnittet för alla lärosäten som deltog i 
undersökningen är 43 dagar. 
21 I samband med en presentation av resultaten från 2011 års ISB-undersökning för de svenska lärosätena 
sammantagna (vilken ägde rum den 20/2 2012 i Stockholm) framhöll också representanten från i-graduate betydelsen 
av ”managing expectations”. I synnerhet när det gäller sådana företeelser i lärosätets omgivning vilka det inte självt 
förmår påverka – t.ex. bostadsutbudet på orten och förhållanden på arbetsmarknaden – är det viktigt att studenter nås 
av rättvisande information om dessa, menade hon. Detta för att undvika att högt ställda förväntningar inte infrias, 
varvid studenterna blir besvikna och därmed benägna att lämna negativa omdömen exempelvis i samband med 
undersökningar som denna. 
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som påtalas av såväl svenska som internationella studenter. Även i 2010 års ISB-undersökning 
framkommer det att informationen inför ankomsten till Uppsala varit bristfällig, även om Uppsala 
universitet i ett par avseenden (t.ex. hjälp med att skaffa bankkonto) framstår som något bättre 
jämfört med svenska lärosäten överlag. En internationell student hävdar för övrigt att den institution 
vid Uppsala universitet på vilken denne skulle läsa förmedlade Internet-länken till Uppsala 
studentkår innan ankomsten till Sverige – och den information som där tillhandahölls uppges ha varit 
mycket användbar. 

Beträffande information relaterad till själva utbildningen, så kan detta citat av en intervjuad student 
sägas vara betecknande för den uppfattning som framkommit vid flera studentintervjuer: ”The 
information to get into the system is good, but not within the system”. Nästa avsnitt ägnas åt sådan 
relevant information som (ibland bristfälligt) tillhandahålls efter det att studenterna påbörjat sin 
utbildning vid Uppsala universitet. Här framför intervjupersonerna en hel del kritiska synpunkter. 

Information under utbildningens gång 
Det ligger kanske i sakens natur att synpunkterna på utbudet av information från universitetets och 
institutionens sida inte är alls lika många bland de svenska studenterna som bland de internationella 
studenterna. Språkförbistringen skulle möjligen kunna vara en bidragande orsak till att 
internationella studenter kan uppleva svårigheter när det gäller att hålla sig à jour med vad som 
händer under utbildningens gång, fastän institutionen torde göra sitt bästa för att den sortens problem 
inte skall uppstå då det gäller utbildningar som är uttalat internationella. Den språkproblematik som 
lätt infinner sig i informationssammanhang när man bedriver internationella utbildningar tas också 
upp av de intervjuade lärarna. 

 

Söker man information på Uppsala universitets hemsida, så är det ju 
jättesvårt att vara icke-svensktalande faktiskt. Mycket av vår 
basinformation i masterprogrammet har vi ju fått…översatt själv. För vi har 
gett upp om att försöka få hjälp från centrala förvaltningen. 

Jag tycker att man borde gå igenom all information som man kan tänka att 
studenter behöver – och kolla att allt är på engelska. Jag har ingen kontroll 
över det längre; det har varit ett återkommande samtalsämne, att ”Nu kan 
de inte läsa igen”. Nu måste vi översätta det här och det här och de förstår 
inte och de blir skickade dokument som bara är på svenska. 

 

Diverse problem behäftade med universitetets hemsida omnämns också av de intervjuade 
programansvariga. De hävdar att de engelska och svenska versionerna av samma sida på hemsidan 
inte överensstämmer, att man – då man funnit en bra svenskspråkig sida som man skulle vilja ha på 
engelska och därmed klickar på ”English” – transporteras tillbaka till hemsidans förstasida, att flera 
länkar blivit felaktiga i samband med att hemsidan fått nytt utseende och framför allt att någon borde 
se över alla engelska sidor och uppdatera dem. Bortsett från den här beskrivna språkrelaterade och i 
viss mån tekniska problematiken finns det en annan sak som både svenska och internationella 
studenter omnämner: avsaknaden av ett ställe på universitetets och/eller det specifika programmets 
hemsida på Internet där all relevant information om den pågående utbildningen finns samlad. Det 
tycks ibland ha uppstått smärre problem i olika sammanhang som har att göra med svårigheter att 
hitta rätt i vad som upplevs vara ett fragmentiserat tillhandahållande av information från 
universitetets och/eller institutionens sida. Flera studenter uttrycker önskemål om mer ”organisation” 
när det gäller information om vad som händer inom ramen för programmet. 
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Något som jag har upplevt som har varit jättejobbigt, det är att det har varit 
olika hemsidor för varje kurs. Det finns inget samlat ställe där man kan gå 
in och kolla, där allting finns och där jag känt att det här är mitt programs 
sida liksom. När vi skulle registrera oss till masteruppsatsen nu liksom, då 
fick jag gå och fråga en massa olika klasskompisar: ”Har du länken till den 
där sidan där man skriver upp sig?”. Jag kunde inte hitta det, för det fanns 
ingen sida. 

 

Att man som student får lov att fråga runt bland sina studentkamrater för att få reda på vad som 
gäller i olika sammanhang är något som omnämns av flera studenter; informella informationskanaler 
tycks ofta vara väl så betydelsefulla för många studenter som den information som förmedlas av 
institutionen och/eller universitetet. Ovanstående citat kommer från en student som läst ett 
tvärvetenskapligt masterprogram där ett par tre olika institutioner varit inblandade i utbildningen. 
Detta att flera olika aktörer tillsammans anordnar utbildningen kan sannolikt medföra en större risk 
för att den nödvändiga informationen till studenterna blir fragmentiserad. När olika kurser ansvaras 
för av olika institutioner kan det sannolikt bli så att studenterna får lov att – då de vill uppdatera sig 
om vad som händer inom ramen för programmet – söka information på de olika institutionernas 
respektive hemsidor. Det skulle då förstås underlätta för studenterna om det funnes en särskild 
hemsida för just masterprogrammet i fråga, där alla inblandade aktörer hade att lägga ut nyheter och 
annan viktig information gällande utbildningen. Också beträffande mer allmän, 
universitetsgemensam information till studenterna anser en del studenter att denna lämnar en del 
övrigt att önska. 

 

We did not have any information board or something; we need to surf by 
ourselves. So I think there are some information things that can be 
centralised on one page or calendar, these kinds of things. 

 

Studenten som säger detta beskriver hur det vid dennes tidigare lärosäte fanns en ”student path” på 
dess hemsida, där det mesta av vad studenterna kan tänkas vilja veta var samlat (jfr. Högskoleverket 
2005, p. 71). I olika sammanhang under intervjuernas gång kommer detta om bristfällig information 
upp. Exempelvis hävdar en internationell student att de inte alls fick kännedom om möjligheterna att 
söka medel för Minor Field Studies (MFS). Det är tydligen vanligt att studenter som kommer från 
dennes hemland gör den empiriska undersökningen till masteruppsatsen i hemlandet, för att sedan 
återvända till Sverige för att skriva färdigt och lägga fram uppsatsen. Denna student säger sig ha 
blivit mycket förvånad då det så småningom framgick att svenska studenter kunnat få anslag för att 
utomlands bedriva fältstudier inför uppsatsen; flera av de internationella studenterna hade inte 
tidigare hört talas om att det fanns sådana möjligheter till finansiellt stöd. 

På liknande sätt berättar en internationell student hur många studenter på dennes masterprogram 
först efteråt fick höra talas om att det funnits möjligheter till ”midterm presentations” under 
pågående uppsatsarbete. Denna möjlighet till återkoppling på vad studenterna dittills hade 
åstadkommit när det gäller uppsatsarbetet gick dem enligt denna student helt förbi. Studenten menar 
att de borde ha blivit bättre informerade om detta, exempelvis via ett e-postmeddelande eller 
liknande. 
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The information to get into the system is good, but not within the system. It 
really was an open door policy for teachers, but when it comes to other 
sources of information it was more like a closed door policy. 

 

Vid intervjuerna uttrycks det också önskemål om att Uppsala studentkår kunde vara mer aktiv när 
det gäller att informera om sin verksamhet. En internationell student hävdar att det inte hände en 
enda gång under dennes tid som masterstudent att en representant från studentkåren besökte 
studenterna ute på institutionen.  

Bortsett från det gemensamma önskemålet om en programspecifik hemsida med information av 
relevans för den pågående utbildningen, så framstår de internationella studenterna som mer 
missnöjda med tillhandahållandet av information under utbildningens gång än vad de svenska 
studenterna gör. Det bör också nämnas att studenterna från ett av de tre masterprogrammen – det 
minst tvärvetenskapliga av dem – inte fäller några kritiska omdömen om informationen till 
studenterna. Just de studenterna har snarare enbart beröm till övers för de programansvarigas och 
kursledningens sätt att hålla studenterna à jour bl.a. med vad som är på gång inom ramen för 
utbildningen. 

Det går inte att utifrån intervjuerna säga om de upplevda bristerna i informationshänseende beror på 
verkliga bristfälligheter, på språkförbistring eller på studenters eventuella ouppmärksamhet. Bland 
annat de ovanstående exemplen om MFS-stipendier och ”midterm presentations” visar i vilket fall 
på något som går igen också när frågan om studie- och karriärvägledning kommer upp under 
intervjuerna: Vissa av de intervjuade studenterna efterlysta verksamheter och inrättningar finns 
faktiskt vid universitetet, men det verkar inte som att informationen om deras existens lyckas nå 
fram till alla studenter. 

En av de svenska studenterna framlägger ett förslag om att de involverade institutionerna på sina 
hemsidor skulle kunna skildra masterprogrammet med hjälp av tidigare studenter som där 
porträtteras och berättar om vilka slags arbeten de fått efter avslutad utbildning. Att på detta vis ge 
exempel på jobb som man faktiskt kan få efter att ha läst masterprogrammet menar denna student 
skulle kunna fungera som ett slags marknadsföring av programmet, samtidigt som det skulle kunna 
ge en fingervisning om tänkbara framtida yrken. Inte minst föräldrars önskemål och undran kring 
vad man ”blir” efter utbildningen är tungt vägande för många studenter (Mazzarol & Soutar 2002)22. 

 

 

ARBETSLIVSANKNYTNING OCH 
KARRIÄRVÄGLEDNING 
I ett föregående kapitel nämndes hur en internationell student efterlyste större utbildningssamverkan 
mellan Uppsala universitet och lärosäten i andra länder, med vilka forskningssamarbete redan finns. 
Sådan samverkan skulle underlätta för studenter att få tillfälle att ägna sig åt forskningsarbete – i 
                                                        
22 Resultaten för Uppsala universitet från 2011 års ISB-undersökning visar att föräldrarna var den tredje viktigaste 
påverkansfaktorn vid de internationella studenternas val av studieort, efter vänner och universitetets hemsida. 
Påverkan från föräldrar samt vänner och bekanta framstår här som betydligt mer betydelsefulla vid valet av studieort 
än t.ex. alumner och rankningslistor (som var den minst betydelsefulla påverkansfaktorn av de tio som det i ISB-
enkäten frågades om). Med tanke på att en stor andel av de internationella studenternas studier utomlands finansieras 
av föräldrarna – i 2011 års ISB-undersökning uppgår denna andel till 61 % – så torde information av nämnda slag 
vara välkommen som en sorts försäkran om att utbildningen i fråga verkligen är användbar på arbetsmarknaden och 
därmed ”betalar sig”. 
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egenskap av forskningsassistenter eller liknande – i andra länder. Befintliga forskningsprojekt skulle 
alltså kunna utgöra en grund för forskningspraktik för intresserade studenter. Om studenters framtida 
anställningar kommer att innefatta arbetsuppgifter av forskningskaraktär, vore internationell praktik 
av det här slaget att betrakta som en form av arbetslivsanknytning. Studenten menar sig emellertid 
inte ha sett något av den sortens samarbeten under dennes utbildningstid vid Uppsala universitet. I 
denna rapport har också tidigare nämnts att en del internationella studenter säger sig inte veta i vilka 
sammanhang som den genomgångna masterutbildningen är gångbar. Då karriärvägledning tas upp 
under intervjuerna, framkommer det också att denna upplevs som något bristfällig. 

De inslag i utbildningen som i 2010 års ISB-undersökning framstår som överlägset minst 
tillfredsställande för Uppsala universitets vidkommande är – vid sidan av boendesituationen – just 
sådant som rör anställningsbarhet, arbetslivserfarenhet och karriärvägledning. Det framgår att 
Uppsala universitet lyckas förhållandevis väl jämfört med andra svenska lärosäten när det gäller 
karriärvägledning och arbetslivsanknytning, men att svenska lärosäten generellt uppfattas som sämre 
när det gäller detta i jämförelse med genomsnittet för alla lärosäten i Europa och världen som 
deltagit i ISB-undersökningen. Resultaten från den undersökningen visar också att studenterna 
upplever just sådana aspekter som mycket viktiga. Intressant är emellertid att den undersökning 
bland internationella masterstudenter som Högskoleverket genomförde samma år ger vid handen att 
egenskaperna ”relevans för arbetsmarknaden” samt ”kontakter och samverkan med (den lokala) 
arbetsmarknaden” faktiskt bedöms som mindre viktiga än exempelvis sådant som ”stöd inom ramen 
för kursen eller programmet” eller ”internationella kontakter”. Det här innebär förvisso inte att 
respondenterna i Högskoleverkets undersökning anser att arbetslivsanknytning är oviktig, men det 
tycks likväl som att de svarande i den undersökningen upplever andra aspekter av utbildningen som 
mer betydelsefulla.23 

I föreliggande studie citerades tidigare en student från ett tvärvetenskapligt masterprogram som 
menar sig inte ha lärt sig särskilt mycket om analysmetodik och andra kunskaper som är gångbara 
ute i arbetslivet. En annan student säger å andra sidan att mycket av det som ingått i 
masterprogrammet är just sådana färdigheter och kunskaper som efterfrågas av arbetsgivare. Vad 
som tycks vara gemensamt för de intervjuade studenterna överlag är att de uppfattar 
masterutbildningen som i första hand yrkesförberedande – något som utgör ett viktigt skäl att gå den. 
Arbetslivsanknytning förefaller således av flertalet studenter uppfattas som ett mycket viktigt inslag i 
masterprogrammen, eftersom den antas borga för en gynnsam framtida karriär. Ett ytterligare sätt att 
stärka arbetslivsanknytningen – och därmed tillgodose än fler studenters önskemål beträffande denna 
– torde vara en väl fungerande karriärvägledning24. 

                                                        
23 Det här resultatet i Högskoleverkets undersökning förtjänar att kommenteras något. Detta att respondenternas svar 
antyder att de upplever arbetslivsanknytning som mindre viktigt än andra aspekter skulle kunna ha att göra med hur 
den aktuella frågan i Högskoleverkets enkät har ställts. De nämnda egenskaperna – ”relevans för arbetsmarknaden”, 
”stöd inom ramen för kursen eller programmet” m.fl. – frågas det om inom ramen för en övergripande fråga som 
lyder: ”How important are the following aspects of your studies in Sweden?”. Den ordalydelsen ger möjlighet till 
något olika tolkningar av samma fråga. Dels kan frågan tolkas som att den handlar om i vilken utsträckning studenten 
anser att (exempelvis) utbildningens relevans för arbetsmarknaden utgör en viktig anledning för denne att läsa 
programmet i fråga. Dels kan frågan tolkas som att den handlar om i vilken utsträckning studenten anser att 
(exempelvis) relevans för arbetsmarknaden är ett viktigt och framträdande inslag i programmet i fråga. Den här 
tvetydigheten utgör ett validitetsproblem som skulle kunna ha medverkat till att variablerna ”relevans för 
arbetsmarknaden” och ”kontakter och samverkan med (den lokala) arbetsmarknaden” framstår som mindre viktiga i 
Högskoleverkets undersökning än i ISB-undersökningen – och kanske också som mindre betydelsefulla än vad de 
svarande i själva verket tycker att de är. Om frågan ges den senare tolkningen (som går ut på att frågan handlar om 
huruvida egenskapen i fråga är ett viktigt och ofta förekommande inslag i programmet), så torde detta bli fallet i den 
mån de svarande upplever att det finns förhållandevis få inslag av arbetslivsanknytning i programmet. 
24 Det kan dock nämnas att det inte finns några starka empiriska belägg för att karriärvägledning verkligen ger 
önskvärda effekter, enligt Santiago et al. (2008, p. 30). 
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Erfarenheter av studie- och karriärvägledning 
Några intervjuade studenter kommer in på de svårigheter att få arbete som kan möta unga, 
nyutexaminerade akademiker. De menar att själva examen som sådan ofta inte är tillräcklig i 
arbetsgivares ögon, utan att det många gånger krävs yrkes- eller arbetslivserfarenhet av ett slag som 
inte kan erhållas inom ramen för en utbildning. Vägen till en anställning går enligt dem kanske 
främst via ”nätverkande” och ett moment i skapandet av sådana nätverk är de praktikperioder som 
ofta äger rum inom ramen för masterutbildningar. Den praktik som studenterna genomgått tycks 
emellertid ha varit valbar och det framgår vid intervjuerna att studenterna inte har kunnat räkna med 
någon direkt hjälp av institutionens medarbetare med att finna lämpliga praktikplatser. De 
praktikplatser som vissa studenter fått tycks i de allra flesta fall ha uppkommit som resultat av deras 
egna ansträngningar och initiativ. Ett undantag är dock värt att nämna. 

Enligt en av studenterna anordnades det inom ramen för masterprogrammet vid ett tillfälle ett slags 
”yrkesvägledning”, där studenter fick träffa en person verksam utanför universitetet (som studenten 
kallar ”mentor”) och diskutera tänkbara praktikplatser utifrån sina individuella intressen och 
önskemål. Studenterna träffade denne ”mentor” i grupper om sex-sju personer och de här 
sammankomsterna ägde rum just inför den valbara praktikperiodens början; arrangemanget hade 
tydligen i mycket till uppgift att möjliggöra optimala praktikplatser för studenterna. Den student som 
berättar om detta vid intervjun säger sig ha upplevt det hela som mycket givande och ”mentorn” 
hade rentav kunnat tillhandahålla kontaktpersoner vid arbetsplatser, vilka studenterna sedan kunnat 
höra av sig till för att diskutera eventuell praktik hos dem. Studenten säger sig också ha skaffat en 
praktikplats – som för övrigt var till stor belåtenhet – på detta vis. 

Vad som är intressant att notera är att den student som berättar om detta evenemang är ensam – av 
alla intervjuade studenter i undersökningen – om att ha varit med om detta. Personen i fråga är en 
svensk student och de två andra studenterna vid denna intervju säger sig inte alls ha hört talas om 
något sådant tillfälle med vägledning inför praktiken; de hade uppenbarligen inte nåtts av 
information om detta. Detta är ganska anmärkningsvärt i synnerhet då det i det här fallet är fråga om 
svenska studenter. Tanken att upplevda informationsbrister skulle ha att göra med språkförbistring 
eller eventuell underlåtenhet från institutionens sida att förmedla information på annat språk än 
svenska får alltså här inte stöd. Det nämnda exemplet om ”yrkesvägledning” inför praktik visar på 
något som tycks vara ett genomgående drag när det gäller studie- och karriärvägledning, åtminstone 
att döma av studenterna i denna undersökning: Det finns verksamhet av detta slag vid universitetet, 
men många studenter tycks inte nås av information om dess existens. 

En internationell student menar sig efter två år på masterprogrammet inte känna till huruvida det 
existerar någon studievägledning eller ens vad en studievägledare är för något. Detta att inte alls ha 
nyttjat någon studievägledning under utbildningens gång tycks vara också flera andra internationella 
studenters erfarenhet. En svensk student berättar att studenterna vid ett tillfälle i början av 
masterprogrammet inbjudits att hos den programansvariga komma in och prata om vilka 
intresseområden han eller hon har och då få tips om vilka kurser inom ramen för utbildningen som 
lämpligen skulle kunna väljas. Någon mer organiserad studievägledning än så skall tydligen inte ha 
förekommit under utbildningens gång på det masterprogrammet. En annan student beskriver hur 
denne mot slutet av utbildningstiden börjat läsa platsannonser och då upptäckt att andra specifika 
kurser vore lämpligare för anställningsbarhetens vidkommande än dem som studenten nu läst – 
något som en ”yrkesvägledare” skulle ha kunnat förekomma.  

På liknande sätt rapporterar de intervjuade studenterna om brister beträffande karriärvägledning; 
särskilt de internationella studenterna menar sig inte ha fått ut något alls av den karriärvägledning 
som funnits. De berättar om vissa dagar då det anordnats arbetsmarknadsevenemang vid 
universitetet då studenter har fått möjlighet att visa upp sin CV och få synpunkter från rekryterare 
om vad som i denna är bra och vad som skulle kunna förbättras, men utöver sådana tillfällen tycks 
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studenterna inte ha upplevt alls mycket i form av karriärvägledning. Ovan nämnda exempel med den 
besökande ”mentorn” är som sagts ett undantag. Mer av studie- och karriärvägledning är också något 
som efterlyses både av svenska och internationella studenter. 

 

I guess, everybody who is doing master’s degree probably are doing it so 
they can get more opportunities for employments, so I think it’s very 
important to have more career days and some sort of follow-ups…  

 

Detta sägs av en student som läst det mest ämnesspecifika och (utifrån hur de själva beskriver det) 
forskningsförberedande masterprogrammet av de tre och detta åskådliggör återigen i hur hög grad 
som masterexamen av de intervjuade studenterna upplevs som i första hand yrkesförberedande. Ett 
par studenter beskriver vidare hur det vid deras respektive tidigare lärosäten bland annat anordnats 
fiktiva anställningsintervjuer – som de alltså inte säger sig ha sett något av vid Uppsala universitet – 
varvid rekryterare från olika arbetsgivare lämnat synpunkter på vad som varit bra respektive dåligt i 
hur studenterna presenterat sig själva. Några studenter efterlyser också mer riktade 
arbetsmarknadsevenemang, vilka alltså skulle vända sig mer specifikt till studenter med en viss 
ämnesmässig inriktning. De säger sig ha hört talas om att sådana arbetsmarknadsdagar ägt rum vid 
Uppsala universitet inom områdena fysik och ekonomi/IT, men inte inom just sådana områden som 
de själva utbildat sig för. De arbetsmarknadsdagar som studenterna i denna studie säger sig ha varit 
med om har inte varit alls branschspecifika, utan de har snarare varit mer ”generic” – som en av dem 
uttrycker det.  

När det gäller framtidsutsikterna beträffande möjligheter att få jobb nämner en del studenter också 
att de under masterprogrammets gång knutit kontakter med studentkollegor från olika delar av 
världen. Detta nätverk upplevs då som någonting mycket positivt med internationella masterprogram 
av flera studenter, inte minst då det antas kunna förbättra utsikterna att få jobb i andra delar av 
världen25. Det möte mellan studenter från olika länder och kulturer som utbildningen möjliggör – 
och som bildandet av ett sådant nätverk förutsätter – är det emellertid enbart västerländska studenter 
som omtalar i enbart positiva ordalag; det interkulturella mötet tycks av de svenska studenterna 
tillskrivas ett inte obetydligt egenvärde. Då det internationella nätverk som uppkommit i och genom 
studierna på masterprogrammet omnämns av studenter från andra delar av världen, är det i stället 
dess strategiska nytta med avseende på framtida möjligheter att få anställning i andra länder som 
framhålls.  

Just detta att västerländska studenter tycks värdesätta de kulturella aspekterna förknippade med 
studier utomlands högre än vad studenter från andra delar av världen gör är något som framskymtar 
också i en undersökning som Högskoleverket genomförde år 2007. I den undersökningen skiljs 
mellan en upplevelseorienterad och en karriärinriktad drivkraft till utlandsstudier, varvid den förra 
innebär att personlig utveckling och upplevelsen av en ny kultur är främsta skälet för att studera 
utomlands. Resultaten visar att de studenter som hade en upplevelseorienterad drivkraft främst kom 
från Nordamerika och Europa. (Högskoleverket 2008a, p. 20) I denna undersökning utgjorde 
andelen respondenter som angav en upplevelseorienterad drivkraft en tredjedel av den totala 
populationen och det finns forskare som hävdar att den upplevelseorienterade drivkraften tenderar att 

                                                        
25 Att sådan interkulturell kompetens som (i bästa fall) bibringas studenter i samband med vistelser vid lärosäten i 
andra länder är en gångbar egenskap på den internationella arbetsmarknaden intygas från flera håll (t.ex. Spitzberg & 
Changnon 2009, p. 4; Brown & Ternouth 2006, p. 2; Bremer 2006). Å andra sidan hävdar andra att det inte finns 
några särskilt starka belägg för att internationella studenter skulle vara mer framgångsrika på den globala 
arbetsmarknaden än de som inte studerat utomlands (t.ex. Santiago et al. 2008, pp. 73-77; Fielden et al. 2007, p. 14). 
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minska i betydelse. Orsaken till detta förläggs till det faktum att ”internationalisering på 
hemmaplan”26 blivit allt mer förekommande vid företrädesvis västerländska lärosäten. Denna 
tendens medför att det inte (längre) framstår som lika fascinerande och spännande att möta andra 
kulturer i samband med utlandsstudier, då möjligheter till sådana kulturella möten i viss mån redan 
finns vid det egna lärosätet (Teichler 2012). Enligt detta resonemang skulle med andra ord intresset 
för kulturella möten som incitament till studier utomlands minska som en följd av den fortlöpande 
internationaliseringen av högre utbildning. 

 

 

INTERNATIONALISERINGSASPEKTER 
Detta att de internationella masterprogrammen är just internationella – där studenter från flera olika 
länder och kulturer möts – är något som lovordas av framför allt de svenska studenterna. Det finns 
emellertid också vissa problem förknippade med detta. I det här kapitlet redogörs för några för- och 
nackdelar med den mångfald avseende kulturell och nationell bakgrund som präglat studenternas 
utbildningstid på avancerad nivå. Här nedan följer en beskrivning av intervjupersonernas uppfattning 
om olika saker som rör de mer sociala aspekterna av tillvaron. 

Den sociala interaktionen 
Samtliga intervjupersoner uppger att stämningen bland studenterna på masterprogrammen varit 
överlag mycket god. Internationella studenter beskriver svenskar som mycket vänliga och artiga, 
men samtidigt svåra att bli riktiga vänner med. Meningarna går däremot lite isär när det gäller i 
vilken utsträckning det förekommer fraktionsbildningar med avseende på exempelvis nationalitet. 
Några studenter hävdar att studenter av en viss nationalitet inte alls tenderar att mest umgås med sina 
landsmän, medan en annan menar att det kanske förekommer viss fraktionsbildning men att sådan är 
naturlig och att grupperingar av olika slag alltid uppstår i vilket samhälle som helst. Det är till 
exempel naturligt att personer som talar samma språk sluter sig till varandra, eftersom de lättare kan 
kommunicera med varandra än med andra personer. Kulturellt eller språkligt grundad 
fraktionsbildning bland studenter som befinner sig i mångkulturella miljöer vid lärosäten finns 
dokumenterad i forskning på området (t.ex. Halualani et al. 2004); sociala enklaver av det slaget har 
rentav beskrivits som typiska för interaktionen studenter emellan på internationella utbildningar 
(Summers & Volet 2008). 

Ett exempel på skillnader mellan olika typer av studenter – som kan utgöra en grund till 
fraktionsbildning – är de olika slags liv utanför studierna som studenter i skiftande åldrar och 
civilstånd kan ha. Någon intervjuad student berör detta att yngre studenter som rest till Uppsala och 
bor i studentkorridorer ofta umgås med andra studenter i liknande situation, medan äldre studenter 
som kanske sedan tidigare bor på orten och har familj ofta har en annan umgängeskrets. Angående 
eventuell fraktionsbildning, så nämner en svensk student att skillnaden mellan att vara bosatt i 
Stockholm eller i Uppsala är väl så betydelsefull som någonsin skillnaden mellan nationaliteter. 
Bostadsorten skulle alltså kunna betyda mer för vilket umgänge man har i pauser och på fritiden än 
nationalitet. En internationell student nämner dock existensen av ett informellt nätverk i Uppsala – 
skapat av och för hitresta studenter av dennes nationalitet – som har en egen hemsida på Internet och 
som även kan vara nyanlända studenter behjälpliga med att hitta bostad m.m. För flertalet 

                                                        
26 För en definition av begreppet, se Högskoleverket (2008b, p. 63). Ett utslag av ”internationalisering på 
hemmaplan” är detta att studenter från andra delar av världen återfinns på kurser och program vid exempelvis 
svenska lärosäten, vilka för svenska studenter förstås är ”hemmaplan”. 
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internationella studenter finns dock inte några sådana upparbetade nätverk, vilka kanske skulle 
kunna utgöra förutsättningar för mer uttalade sociala fraktioner grundade på nationalitet. Det finns 
forskning (t.ex. Deumert et al. 2005) som visar att förekomsten av informella nätverk av nämnda 
slag kan skjuta upp integrationen mellan inflyttade och den inhemska befolkningen27. 

Både en del studenter och lärare som intervjuats hävdar att svenska studenter som söker sig till 
internationella masterprogram är intresserade av och inriktade på att lära känna människor från andra 
delar av världen. Därmed uppstår inte så lätt det fenomenet att svenska studenter håller sig för sig 
själva medan studenter av andra nationaliteter umgås sinsemellan. Inte desto mindre framkommer 
vid intervjun med lärare en intressant skillnad mellan svenska och internationella studenter som de 
har observerat vid den egna institutionen: Internationella studenter är mer tillsammans med varandra 
än vad svenska studenter är sinsemellan. 

 

De utländska studenterna, de har ju kommit hit för att vara här i två år. De 
kommer med en helt annan…gruppkänsla. ”Jamen nu ska vi ju liksom läsa 
tillsammans” eller ”Nu ska vi ju ha trevligt”… Det här lilla studentköket, 
det kan man ju se på helger, om man går dit en lördagskväll klockan 11, då 
sitter det en grupp där och fikar och har kul och läser och så. Och det är 
likadant på vardagkvällar: De sitter där och skrattar…men ingen svensk; de 
är hemma. Svenskar är mer stressade; de har så mycket annat för sig. Ofta 
bor de i Uppsala eller Stockholm och pendlar…har familj eller läser dubbla 
program eller ja…andra intressen. De hitresta studenterna har liksom inte 
någonting utanför studentuppgiften så att säga, det här studentlivet. Gör de 
något annat så läser de svenska – vilket är väldigt populärt28. Svenskar har 
sitt liv och sina vänner redan. De har varit ”reccar” för fyra år se’n då och 
liksom redan gått igenom den processen på nå’t sätt som kanske de 
internationella inte har gjort. 

 

Den lärare som berättar detta menar också att svenska studenter är betydligt mer ”individualistiska” 
än de flesta internationella studenter. Många svenska studenter är enligt denna lärare även väldigt 
”rationella”, i den bemärkelsen att de tar reda på vad som är minimikrav för att få godkänt på kursen 
och att de ”sticker så fort något är klart”. Vidare hävdar denna lärare att svenska studenter överlag är 
sämre på att ta initiativ och ”nätverka”, vilket många internationella studenter enligt denne är mycket 
duktiga på. Oavsett huruvida den här iakttagelsen är i överensstämmelse med verkligheten eller inte, 
så är det lätt att tänka sig att internationella respektive svenska studenter har olika situation i 
tillvaron – något som kan skapa de skillnader som i ovanstående citat beskrivs. Visst belägg härför 
ges av Högskoleverket (2005, p. 55), där det framhålls att såväl svenska studenter utomlands som 
internationella studenter i Sverige upplever att de har betydligt större utbyte av samvaron med andra 
internationella studenter än med de inhemska studenterna29. Fenomenet torde således inte ha att göra 

                                                        
27 Att utbytesstudenter likaså tenderar att bilda sociala enklaver – med begränsad interaktion visavi de lokala 
studenterna – under sin utbildningstid i ett annat land beskrivs av Otten (2008, p. 14). 
28 I 2011 års ISB-undersökning framgår det att 79 % av de svarande uppger att de skulle vilja lära sig svenska under 
deras studietid vid Uppsala universitet. 
29 Exempel på hur bl.a. svenska studenter i Storbritannien upplever svårigheter med att släppas in i gemenskapen 
bland brittiska studenter återfinns i Ledwith & Seymour (2001). Fenomenet har iakttagits också i flera andra länder 
(Summers & Volet 2008, pp. 357-358). 
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med just Sverige eller svenska studenter, utan är mer ett resultat av den exiltillvaro som 
internationella studenter delar med varandra. 

Några internationella studenter omnämner Uppsala studentkårs ”International Buddy Programme” 
som de säger har varit till hjälp då de kom till Sverige och vars verksamhet de uppskattat. En student 
menar att den guidning till Uppsala och det svenska samhället som denna inrättning bistår med är 
mycket värdefull särskilt för personer som kommer från utvecklingsländer, vars samhällen ofta ser 
helt annorlunda ut än vad det svenska samhället gör. Enligt vad en annan student uppger finns det 
vid dennes institution även ett nystartat, särskilt ”buddy programme” ämnat för institutionens egna 
internationella studenter. Den hjälp med allehanda praktiska ting som sker inom ramen för denna 
verksamhet tycks vara mycket uppskattad av de internationella studenterna. Ett intryck är dock att 
den hjälp som denna verksamhet kan ge i hög grad förefaller vara beroende av det individuella 
engagemanget hos ”buddyn” i fråga. Några internationella studenter ger för övrigt uttryck för viss 
irritation inför det faktum att utbytesstudenter (som ingår i t.ex. Erasmus-programmet) kommer i 
åtnjutande av mer stöd än vad övriga internationella studenter (t.ex. dem som läser masterprogram) 
gör. Exempelvis är boendet ordnat för Erasmus-studenter och när det gäller kurser i svenska språket 
ges förtur åt dem; andra internationella studenter kan få gå sådana språkkurser endast i mån av 
kvarvarande platser. En student framhåller att det borde vara mer angeläget för sådana 
internationella studenter som tänker stanna i två hela år att få tillfälle att någorlunda lära sig svenska 
språket, jämfört med utbytesstudenter som ofta bara stannar i Sverige en termin. Någon nämner 
också att det torde vara lättare för västerlänningar att lära sig svenska än vad det är för studenter med 
en helt annan språkmässig bakgrund, varför det kan framstå som en aning irrationellt att ge förtur åt 
dessa utbytesstudenter på språkkurserna. Ett förslag framläggs om att inrätta en obligatorisk 
språkkurs i svenska för internationella studenter inom ramen för det aktuella masterprogrammet30 – 
något som enligt denna student förekommer vid vissa andra västerländska universitet. 

Förutom sådan vägledning när det gäller praktiska ting som studentkåren och andra inrättningar 
tillhandahåller, tar de intervjuade studenterna också upp mer informella aspekter av det sociala livet. 
Den vitt spridda uppfattningen att svenskar inte är så lätta att lära känna får belägg också av 
studenternas erfarenheter. En internationell student som är i yngre medelåldern gör en intressant 
reflektion angående svenskars vänskapliga relationer: 

 

The Swedish people that I know who are in my age are still very good 
friends with people that they know from…kindergarten. Whereas in my 
country maybe you move a little bit more, so… I mean, the only people I 
know from kindergarten are my parents…so it’s a little bit more disjointed, 
whereas here people…form solid friendships that, you know, they don’t 
maybe really need. 

 

Studenten säger sig inte alls vilja generalisera, men det är i vilket fall en iakttagelse som denne 
slagits av. Vid intervjuerna med internationella studenter framkommer att svenskars 
umgängeskretsar och nätverk framstår som mycket svåra att komma in i. Den etablerade 
uppfattningen om att svenskar är svåra att lära känna men att när detta väl lyckas så har man fått en 
vän för livet tycks få belägg i vad de intervjuade studenterna berättar. Så här lyder några utlåtanden 
från tre internationella studenter: 

                                                        
30 Att sådan språkutbildning i svenska är betydelsefull framhålls även av Högskoleverket (2008b, pp. 76-77). Se även 
Halic et al. (2009). 
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It’s based on individuals, I can say only for myself. I don’t feel left out; I 
feel very much integrated. Maybe my way of doing things is different. The 
problem in Sweden is… Swedish people are really nice and they are helpful 
but they have a circle, it’s really difficult to get into that circle. But to get 
into that…it’s the best place to be. 

Maybe you try to break through those networks, but then you realise: it is 
not possible at all. So you just have to continue with your life. 

I think that Swedish friendship circles are more difficult to penetrate than in 
other countries. But once you actually do become friends here in 
Sweden…the Swedes that I’m friends with are through school, but… once 
you’re friends with them, you’re friends with them for life. 

 

Intervjuerna ger ett intryck av att de internationella studenterna upplever svenskars vänskapsband 
och nätverk som tämligen orubbliga och bestående. Ett genomgående intryck av intervjuerna är 
annars – trots de rapporterade svårigheterna förknippade med att knyta kontakter med svenskar – att 
svenskar uppfattas som vänliga och hjälpsamma, om än förhållandevis inbundna. Kulturella 
skillnader i det här avseendet är tämligen välkända, men även i rena utbildningssammanhang kan 
skillnader i bakgrund studenter emellan prägla samvaron. Om detta handlar nästa avsnitt. 

Internationella grupparbeten: svagheter och styrkor 
Intervjuerna ger intryck av att en mycket vanlig undervisningsform på de tre internationella 
masterprogrammen är grupparbeten av olika slag. En student gör gällande att det avslutande 
examensarbetet varit i princip det första helt individuella arbetet som ägt rum under de fyra 
terminerna på masterprogrammet i fråga. I detta avsnitt skall först tas upp något om hur mångfald 
vad avser studenternas modersmål och kunskaper i engelska språket kan inverka på grupparbetena. 
Därefter behandlas effekterna av den mer kulturella mångfalden bland studenterna på 
grupparbetenas kvalitet. 

Trots att mötet mellan människor från olika kulturer och bakgrund överlag upplevs som ett mycket 
positivt inslag i utbildningen, förekommer i intervjupersonernas utsagor skillnaderna i behärskandet 
av engelska språket som något av en stötesten – framför allt då det handlar om grupparbeten. I den 
mån det förekommit missämja mellan studenterna – vilken som tidigare antytts ändå tycks ha varit 
ganska sällsynt – har denna företrädesvis haft sin grund i kompetensskillnader, inte minst i språkligt 
hänseende. En internationell student beskriver en möjlig orsak till denna problematik: 

 

I’ve seen students from other countries… They make this letter of intent 
and their English is perfect in the letter. But when the student comes in 
reality and takes up the course over here… He’s not up to the mark! And it 
is clear that he’s not the one who has made the letter. And it sort of brings 
down the standard of quality of the group. So maybe more stringent or strict 
policies in that…maybe more letters or something like that…would make 
things better. 

 

En liknande berättelse bidrar en student från ett annat av de tre masterprogrammen med. Denne 
betonar att de beskrivna språkproblemen blev särskilt uppenbara och problematiska i samband med 
just grupparbetena. Medan det ovanstående citatet kommer från en student som själv kommer från 
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ett så kallat utvecklingsland, så härrör nedanstående kritiska reflektion från en nordamerikansk 
student. 

 

I know that the problem when it comes to different nationalities lies within 
the selection process itself. More attention is made to for instance writing 
samples of people than their grades, and writing samples are easily forged. 
So, I know that in the beginning it was very apparent who didn’t really get 
here on their own writing samples, because their academic work was 
subpar. And, you know, the master’s program is not a good time to start 
learning English. I know, it sounds really harsh, but…that was the biggest 
problem when it came to different nationalities, in the beginning. 

 

En av de intervjuade programansvariga berättar att de har som ett antagningskrav att den sökande 
skall ha minst 6.5 i ett IELTS-test eller motsvarande poäng i ett TOEFL-test31. Likväl säger sig 
också de programansvariga vara väl medvetna om den ovan beskrivna problematiken. 

 

Sometimes they send in very nice TOEFL-test certificates and then they 
come here and…they can hardly speak! They’re good in writing perhaps 
and in reading but speaking and listening… It is difficult, especially as they 
do not want to say ”I do not understand”. 

 

Den här citerade programansvariga menar att den här sortens problem ändå är mindre allvarliga idag 
jämfört med hur det var vid början av programmets existens. Att det förekommer att de skriftliga 
språkprov som de sökande har att sända in är fabricerade tycks likväl alla intervjupersonerna vara 
övertygade om. Självfallet kan den språkförbistring som i sådana fall infinner sig inte minst i 
samband med grupparbeten inom utbildningen inverka menligt på kvaliteten hos dessa. En 
internationell student berättar att de vid grupparbeten alltid ser till att ha åtminstone en med i 
gruppen som har engelska som modersmål; vill man kunna åstadkomma en väl genomförd 
inlämningsuppgift är det mycket viktigt, menar denna student32.  

Emellertid är det också en annan sak som torde kunna bidra till svårbemästrade grupparbeten då 
gruppen utgörs av studenter av olika nationaliteter, nämligen detta att det uppenbarligen råder 
olikartade pedagogiska ideal och lärandestilar i olika delar av världen (se t.ex. Gu et al. 2010; 
Arambewela 2010, p. 162). I litteraturen om internationalisering av högre utbildning återfinns 
beskrivningar exempelvis av hur österländska studenter är vana vid att aldrig ifrågasätta läraren då 
detta ses som respektlöst gentemot denne (t.ex. Eaves 2009; Kingston & Forland 2008; Kelly & 
Moogan 2012; Lin & Yi 1997) och hur de är benägna att praktisera utantillinlärning som strategi vid 
inläsningen (t.ex. Tait 2010). En vanlig uppfattning är också att studenter från dessa länder inte 

                                                        
31 TOEFL står för ”Test of English as a Foreign Language”, medan IELTS är en förkortning av ”International English 
Language Testing System”. Högskoleverket (2005, p. 36) nämner för övrigt att risken för att inresta studenter har 
bristande färdigheter i engelska språket ökar i takt med att antalet internationella studenter ökar. 
32 I överensstämmelse med detta konstaterar Brown (2010) att själva det språkliga utförandet tenderar att påverka 
examinators bedömning av essäfrågor vid examination. Det är således förståeligt att en del internationella studenter 
har en sådan strategi inför inlämningsuppgifter av olika slag. 
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heller är vana vid grupparbeten (t.ex. Gu 201033; Kelly 2009) och att de därför ofta intar en 
förhållandevis passiv attityd i samband med sådana34. Som en programansvarig uttrycker det: 

 

Many foreign students, they are not used to…they have many difficulties in 
participating in the group discussions. Because they are used to that what 
the teacher says is law; you have to repeat that or what is in the book. 
Not…constructive thinking.35 

 

Denna programansvariga hävdar att det ibland kan vara en grannlaga uppgift att förmå dessa 
internationella studenter att själva problematisera litteraturen och att tänka kritiskt, men också att 
flertalet av dem ganska snart inser att just detta är en generell färdighet som är mycket värdefull och 
som de följaktligen uppskattar att de får öva sig i. För dessa studenter är således de talrikt 
förekommande grupparbetena – som ju mestadels innebär träning i nämnda generella kompetens – 
ett mycket givande inslag i utbildningen. Däremot är mångfalden vad avser studenters skiftande 
bakgrund i detta hänseende en källa till frustration för sådana studenter som är mer vana vid ett 
problematiserande och kritiskt förhållningssätt inom utbildningen – inte minst då det kommer till 
grupparbeten36. En svensk student nämner även att det kan vara problematiskt för en del 
internationella studenter att ta sig an uppsatsarbetet vid slutet av masterprogrammet, då det enligt 
denna student funnits mycket litet av individuella prestationer och återkoppling på dessa tidigare 
under programmet. 

 

Och se’n märker man att i vissa länder så har man olika kunskap om hur 
man skriver vetenskapligt och om hur man refererar och så där. Liksom att 
det verkar inte sättas fokus på det vid vissa…universitet. Och det har ju 
gjort att vissa har fått dra ett mycket tyngre lass på grupparbetena. 

 

Vid samma intervju som den vilken ovanstående citat hämtats från berättas också om att det förekom 
ett par större konflikter under utbildningen, vilka hade sin grund i just detta att några studenter skall 
ha ”kommit undan” lättare än andra. En sådan upplevd orättvisa när det gäller arbetsbördan inom 

                                                        
33 Gu (2010) tillhandahåller en självupplevd skildring av hur skillnaderna mellan utbildningssystemet i Kina och ett 
västerländskt sådant kan te sig för en kinesisk student. 
34 Forskningslitteraturen på området ger vid ett ytligt påseende ganska motstridiga uppgifter om österländska 
studenters attityd gentemot grupparbeten. Å ena sidan hävdas det att dessa studenter är vana vid grupparbeten 
(Sarkodie-Mensah 1998, p. 217) och att de är ”kollektivistiska” till sin inställning (Kingston & Forland 2008); å 
andra sidan förekommer i princip rakt motsatta påståenden hos exempelvis Gu (2010) och Kelly (2009). Det skulle 
kunna tolkas som att det avgörande är vilket slags grupparbeten det är fråga om; grupparbeten i västerländska 
utbildningar karakteriseras antagligen inte så ofta av idel hänsynstaganden eller att kollektivet sätts före individen 
(jfr. Lin & Yi 1997), utan snarare av kritiskt tänkande och kreativt (inte sällan konkurrensbetonat) meningsutbyte. 
Det torde främst vara denna sistnämnda ”mentalitet” som är svår för österländska studenter att anpassa sig till, 
snarare än att grupparbeten överlag skulle upplevas som problematiska för dem.  
35 Det finns emellertid olika uppfattningar om huruvida asiatiska studenters memorerande av vad som står att läsa i 
böckerna verkligen måste innebära ”ytinlärning”. Se t.ex. Tait (2010), Gu (2008) och Kember (2000). För övrigt gör 
Kingston & Forland (2008) gällande att också österländska studenter under senare tid börjat uppvisa tecken på att bli 
mer individualistiskt inriktade och därmed mer lika västerländska studenter i sitt förhållningssätt.  
36 Detta om samarbetssvårigheter av det här slaget i samband med grupparbeten omnämns också av Högskoleverket 
(2008a, p. 29), men det är där i första hand olikheter med avseende på behärskning av engelska språket som utpekas 
som orsak. 
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gruppen skulle då alltså komma sig av att en del (internationella) studenters kapacitet att genomföra 
uppgifter som ställer krav på kritiskt tänkande och egen kreativitet är jämförelsevis begränsad – i 
enlighet med vad de två närmast föregående intervjucitaten antyder.  

Detta att mångkulturella grupparbeten ofta kan medföra svårigheter av nämnda slag återfinns även i 
forskning på området, samtidigt som det framhålls att sådana grupper också kan uppnå bättre resultat 
än mer homogena grupper (t.ex. Watson et al. 1998). Studier har även visat att kulturellt heterogena 
grupper som regel presterar sämre på kort sikt, men att de tenderar att prestera bättre och framstår 
som mer kreativa än kulturellt mer homogena grupper om samarbetet pågår under en längre 
tidsperiod (Watson et al. 1993). Vidare ger forskning vid handen att kulturellt heterogena grupper 
kan prestera bättre än mer homogena grupper om grupparbetet i fråga präglas av ett medvetet 
förhållningssätt hos gruppens medlemmar, där den fulla potentialen hos gruppens mångfald utnyttjas 
(Distefano & Maznevski 2000). De svårigheter när det gäller samarbete som ofta infinner sig inom 
mångkulturella grupper kan således inte åtgärdas av sig självt. Det erfordras en attityd inom gruppen 
– som bibringats dess medlemmar av en ledare eller som uppkommit på annat sätt - vilken bejakar 
olikheterna och som förmår dem att använda sig av dessa på ett konstruktivt vis. Med andra ord 
uppstår inte samarbetsförmågan och den interkulturella kompetensen per automatik, bara för att ofta 
återkommande grupparbeten ingår i utbildningen. 

Trots ovan nämnda svårigheter som ibland kan infinna sig, är mångfalden med avseende på kulturell 
bakgrund också något som många av intervjupersonerna ser som mycket positivt. I samband med att 
de internationella studenterna vid en av intervjuerna beskriver vad som varit särskilt bra med 
utbildningen på masterprogrammet, säger en av dem följande: 

 

I would say this made me more close to real life situations, because our 
professors and teachers…they had experiences of working, from the field 
and not just from books. And…we are from twenty different countries, we 
discussed a lot and that is from where I learned – more than from teachers. 
We got their experiences; they tell us how it is in their countries. So we sort 
of get the complete picture. And then…even though we are not from that 
part of the world we can say exactly how it is there. So that international 
exposure, that was really good; that was the best. 

 

Här råder alltså ett slags dubbelhet motsvarande den som en av de intervjuade programansvariga i ett 
tidigare kapitel gav uttryck för i samband med att studenters olika ämnesmässiga bakgrund fördes på 
tal. Samtidigt som de olika perspektiven och erfarenheterna upplevs som en tillgång (jfr. 
Högskoleverket 2008a, p. 29), kan de också innebära en problematik så till vida att skillnaderna kan 
medföra en sänkning av nivån vad avser studieresultaten – inte minst i samband med grupparbeten. 
Ett par av de intervjuade programansvariga berättar att lärare vid grupparbeten strävar efter att göra 
mångfalden inom gruppen så stor som möjligt, just för att mångfalden av perspektiv och erfarenheter 
är berikande. 

 

They really use this international environment, so they put together the 
students...try to put them together from different countries, different 
disciplines... Make as diverse groups as possible. So where you come from, 
your background, and also your own abilities, whether you are a natural 
leader or if you are the one that likes to make notes or… 
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And in this programme there are, I say the same, it’s an asset for the 
programme if you have a diversity of students from different countries and 
cultures because we understand that…the more diversity in terms of 
culture, this becomes an asset. 

 

Det förtjänar också att nämnas att både intervjuade lärare och en del svenska studenter gör gällande 
att språkträningen i sig varit ett inte oviktigt incitament för svenska studenter att välja att läsa ett 
internationellt masterprogram. Den ”internationalisering på hemmaplan” som internationella 
masterprogram utgör har varit ett sätt för svenska studenter att förkovra sig i engelska språket utan 
att behöva resa utomlands. Dock hävdar några intervjuade studenter att det varit för mycket 
grupparbeten och att det vore välkommet att få lite mer av individuell återkoppling under 
programmets gång, före det att uppsatsarbetet tar sin början. 

Apropå den kulturella mångfalden inom internationella masterprogram, så framlägger de intervjuade 
lärarna ett önskemål om inrättandet av en kortare universitetsgemensam kurs för lärare – förslagsvis 
i regi av avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) – vilken skulle fokusera vad det 
innebär att bedriva undervisning bland internationella studenter. En sådan kurs kunde handla om hur 
man på bästa sätt nyttjar de internationella studenterna så att de bidrar på ett så positivt sätt som 
möjligt till utbildningen för alla som läser programmet i fråga, samt hur man skulle kunna använda 
sig av denna mångfald rent pedagogiskt och innehållsmässigt.37 Vidare föreslår de intervjuade 
lärarna att den även skulle kunna orientera om olika länders utbildningssystem, pedagogiska 
traditioner och olikartade betygsskalor m.m. 

Då de stora fördelarna med mångfalden av perspektiv, bakgrunder och erfarenheter på de 
internationella masterprogrammen förts på tal har vid samtliga intervjuer också ett överskuggande 
hot mot denna mångfald nämnts: införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter. 
Avslutningsvis skall något nämnas också om detta. 

Om införandet av studieavgifter och dess konsekvenser 
Vid sidan om Uppsala universitets goda rykte och att programmet i tillgängliga informationskanaler 
har framstått som attraktivt, anger flera studenter att detta att utbildningen varit avgiftsfri varit ett 
mycket viktigt incitament vid valet av utbildningsort. Flera av de intervjuade studenterna lovordar 
som nämnts också detta att masterprogrammet inneburit ett utbyte av perspektiv och erfarenheter 
mellan personer från vitt skilda delar av världen, samtidigt som de uttrycker sina farhågor inför 
avgifternas införande då dessa antas medföra en mindre mångfald bland studenterna. Värt att nämna 
är emellertid att en internationell student menar att den så fördelaktiga mångfalden främst grundar 
sig på olikartade individuella erfarenheter och bakgrunder, snarare än att den har med olika 
nationaliteter att göra. Inte desto mindre uttrycks vid samtliga intervjuer en oro för att avgifterna 
kommer att medföra en sämre utbildning just i mångfaldshänseende. Flera studenter uppger att de 
mycket väl skulle kunna tänka sig att rekommendera andra att läsa masterprogrammet i fråga, men 
att det inte är lika självklart för dem att göra det nu när utbildningen blivit belagd med avgifter i 
storleksordningen 90000-135000 kronor per år. Om dessa studenter skulle rekommendera andra att 
gå den utbildning de själva just avslutat, så skulle de det bara under förutsättning av att flera av de 
tidigare nämnda upplevda bristfälligheterna åtgärdas. Rekommendationerna är inte lika självskrivna 
i ljuset av de höga avgifterna. 

                                                        
37 Betydelsen av lärares fortbildning i konsten att undervisa i interkulturella miljöer påtalas även i t.ex. Gopal (2011). 
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Två stora stötestenar tas upp vid samtliga intervjuer: svårigheterna att finna ett boende och 
svårigheter med att få jobb under studietiden. Särskilt med tanke på att det för internationella 
studenter är nära nog omöjligt att få deltidsarbeten vid sidan om studierna, så menar många 
intervjuade studenter att studieavgifterna blir ett för många oöverstigligt finansiellt hinder för att 
påbörja masterstudier i Sverige. Om universitetet kunde bistå med mer hjälp både när det gäller att 
finna en bostad och att finna arbetstillfällen, så skulle de höga avgifterna för utomeuropéer inte få 
lika negativa konsekvenser i form av lägre antal utomeuropeiska studenter. I andra länder där 
utbildningarna är avgiftsbelagda råder helt andra förutsättningar att få jobb under studietiden, men 
för Sveriges vidkommande framstår för flera studenter införandet av studieavgifter som ganska 
”irrationellt” – som en av dem uttrycker det. Denna student påtalar detta att nöjda studenter som 
lämnar Uppsala universitet efter genomgången utbildning fortsättningsvis kommer att vara 
förträffliga ”ambassadörer” för universitetet världen över; med tanke på det förefaller det inte vara så 
rationellt att medelst avgifterna försvåra den internationella marknadsföring som bedrivs av dessa 
alumner. Ju färre studenter som kommer till Uppsala universitet från andra delar av världen än 
Europa, desto mindre marknadsfört torde universitetet kunna bli i andra världsdelar. 

Att förekomsten av avgifter är betydelsefulla för studenters val av utbildning och studieort är tydligt 
(se t.ex. Santiago et al. 2008, p. 95; Woodfield 2010, p. 113), i synnerhet mot bakgrund av den 
tilltagande konkurrensen mellan lärosäten världen över om att tillhandahålla högkvalitativ utbildning 
till internationella studenter. De presumtiva studenternas nyttokalkyl kan komma att utfalla till fördel 
för geografiskt mer närliggande alternativ, i den mån dessa kan erbjuda utbildning av tillräckligt hög 
klass – inte minst då höga avgifter utgör en parameter. En sådan utveckling framstår som rimlig 
särskilt med tanke på att det i vissa regioner i Asien, Afrika och Sydamerika sker omfattande 
satsningar på högre utbildning inkluderande bl.a. utbytesprogram för regionernas studenter – med 
den europeiska Bologna-processen som förebild. Från att tidigare ha varit regioner från vilka 
studenter rest för att studera vid västerländska lärosäten, börjar de alltmer själva att etablera sig som 
konkurrenskraftiga alternativ vid internationella studenters val av studieort. (Becker & Kolster 2012, 
p. 86; Wilkins & Huisman 2011) Incitamenten hos studenter från dessa regioner att studera vid 
västerländska universitet tenderar således att försvagas, givet att den här skisserade utvecklingen 
fortskrider. 

En av de internationella studenterna hävdar att Uppsala universitets placering i internationella 
rankningslistor kommer att bli lägre efter avgifternas införande, eftersom rankningen delvis baseras 
på antalet internationella studenter vid lärosätet. Inte minst de upplevda bristerna vid Uppsala 
universitet när det kommer till karriärvägledning gör att utbildningen här enligt denna student 
knappast kommer att vara värd de förhållandevis höga avgifterna. Andra studenter tar i det här 
sammanhanget också upp detta att Sverige är ett vid en internationell jämförelse ganska dyrt land att 
bo och leva i. 

Som inledningsvis nämndes genomfördes intervjuerna med programansvariga och med lärare under 
höstterminen 2011 och de har således kunnat observera förekommande förändringar efter 
avgiftsreformen jämfört med hur det tidigare var. Medan studenterna i den här undersökningen bara 
kunnat sia om hur det sannolikt skulle komma att bli, kan man säga att de intervjuade 
programansvariga och lärarna har lite av facit i hand. Dessa kan också konstatera att andelen 
studenter från så kallade utvecklingsländer har sjunkit markant. En programansvarig hävdar att man 
kanske kunde ha provat att införa enbart antagningsavgifter – till beloppet av 900 SEK – och 
utvärdera effekterna av dem innan man införde de höga studieavgifterna. Dock bör nämnas att 
andelen betalande studenter vid ett av de tre masterprogrammen uppgår till c:a en femtedel – en 
siffra som den programansvariga upplever vara en positiv överraskning. Vid intervjun med 
programansvariga framläggs ett förslag om inrättanden av fler stipendier för internationella 
studenter, för att i någon mån bemöta det bortfall av utomeuropeiska studenter som avgifterna 
medför. 
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Varken de programansvarigas eller lärarnas utsagor ger vid handen att de nya avgifterna skulle 
medföra att betalande studenter ställer högre krav på utbildningen i och med att de investerat så pass 
stora belopp38. Det förefaller snarare vara så att de internationella studenter som betalat avgifterna 
har högre krav på sig själva just på grund av att de betalat så pass mycket för att gå utbildningen39. 
En av de intervjuade lärarna berättar att den lärare som var ansvarig för den första kursen under 
höstterminen 2011 menar att de aldrig tidigare har haft en så entusiastisk, engagerad och 
diskussionsbenägen grupp studenter som de nu har. Denna lärare förklarar emellertid att detta inte 
betyder att det är just de betalande studenterna som åstadkommer denna höga nivå på årets 
studentgrupp, men att det ändå otvivelaktigt är så att studenterna generellt är mer högpresterande än 
vad de någonsin tidigare har varit under programmets existens. 

 

 

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG OCH GODA EXEMPEL 
Syftet med denna rapport är att ge en inblick i studenters och anställdas erfarenheter av några 
internationella masterprogram vid Uppsala universitet, samt att redovisa deras förslag till 
förbättringar. Här nedan redovisas först de förbättringsförslag som framkommit, i den ordning som 
de framträtt i föregående kapitel. Vissa saker som här efterlyses förekommer redan i viss 
utsträckning inom universitetet, men synpunkterna har likväl återgivits i och med att de har framförts 
av deltagarna i denna studie. Därefter presenteras några goda exempel, d.v.s. sådant som 
intervjupersonerna varit mycket nöjda med och som omnämnts vid intervjuerna.  

Behov av förändringar enligt intervjupersonerna 
• Befintliga internationella forskningssamarbeten mellan Uppsala universitet och lärosäten i 

andra länder skulle kunna utgöra förutsättningar för internationella studenter att få möjlighet 
att göra forskningsinriktad praktik, inom ramen för existerande projekt. 

• Internationella studenter borde före resan till Sverige få mer rättvisande information om vad 
de har att vänta sig beträffande undervisningen, stöd i samband med utbildningen, 
möjligheterna att få jobb vid sidan av studierna m.m. 

• Det borde upprättas ett internationellt, väl fungerande alumnnätverk. 

• Vid marknadsföring av universitetets utbildningar utomlands skulle ett mer utvecklat 
samarbete med de olika ländernas ambassader kunna ske. 

• De engelskspråkiga versionerna av de olika sidorna på universitetets hemsida borde ses över 
och uppdateras, liksom även fås att fungera bättre rent tekniskt. 

• På universitetets hemsida skulle det kunna finnas en engelskspråkig studentingång där så 
mycket relevant information för internationella studenter som möjligt är centrerad. En sådan 
skulle med fördel även kunna innehålla nyttig samhällsinformation av olika slag. 

                                                        
38 Uppfattningen att avgifter tenderar att medföra högre krav bland studenter gentemot utbildningsanordnaren finns 
det gott om belägg för (se t.ex. Taylor 2010; McGowan & Potter 2008; Swain 2006). 
39 Teichler (2012) nämner också att studenter från ekonomiskt svaga länder som studerar vid rikare länders lärosäten 
ofta kommer från relativt välbeställda familjer, samt att dessa studenter har krav på sig att anpassa sig till den 
akademiska och kulturella miljön vid lärosätet för att härigenom kunna lyckas väl med sina studier (pp. 9-11). En 
sådan eventuell tendens hos utländska studenter i Sverige kan möjligen ha accentuerats efter det att avgifterna 
tillkommit. 
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• Någon representant från Uppsala studentkår borde informera om dess verksamhet i samband 
med att denne besöker de olika institutionernas internationella masterprogram.40  

• Institutionernas eller de specifika programmens egna hemsidor borde innehålla en sida där 
alumner porträtteras och berättar vad de har fått för arbeten efter avslutad utbildning. 
Sådana skulle både fungera som marknadsföring av utbildningen i fråga och ge information 
om vilka slags arbeten som presumtiva studenter kan få efter avslutad utbildning. 

• Det skulle kunna inrättas obligatoriska språkkurser i svenska för internationella studenter, 
inom ramen för de internationella masterprogrammen. Dessa skulle alltså kunna motsvara 
ett antal högskolepoäng och äga rum som ordinarie inslag i programmen. 

• Alla studenter borde fortlöpande under utbildningens gång få tillfällen till individuell 
återkoppling på de egna prestationerna.  

• Det bör råda balans mellan grupparbeten och individuella uppgifter. 

• Det skulle kunna anordnas en universitetspedagogisk kurs för lärare på internationella 
masterprogram som handlar om att undervisa i interkulturella miljöer på bästa sätt. 

• Det borde inrättas fler stipendier för internationella studenter, för att om möjligt stävja det 
bortfall av utomeuropeiska studenter som införandet av studieavgifter medfört. 

Några goda exempel 
• Systemet med mentorskap som innebär att lärare träffar var sin mindre grupp studenter för 

att diskutera olika spörsmål relaterade till utbildningen är ett sätt från institutionens sida att 
åstadkomma en ökad interaktion mellan lärare och studenter. 

• Antagningsproceduren och andra administrativa göromål präglas av enkelhet och mycket 
litet byråkrati jämfört med vad flera internationella studenter är vana vid. 

• Den Internet-baserade information som Uppsala studentkår tillhandahåller är rikhaltig och 
mycket användbar. 

• Strategin att anlita en person verksam utanför universitetet för att med mindre grupper av 
studenter diskutera möjliga karriärvägar och lämpliga praktikplatser är lovvärd. 

• Det ”International Buddy Programme” som Uppsala studentkår bedriver är mycket 
uppskattat av internationella studenter, liksom även den verksamhet av liknande art som en 
del institutioner själva igångsatt. 

• Utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan studenter från olika delar av världen hör till 
det som studenterna på internationella masterprogram uppskattar mest av allt, inte minst då 
detta gör själva utbildningen bättre. 

                                                        
40 Något som torde förbättra informerandet om studentkårens verksamhet till de internationella studenterna är det 
inrättande av internationella studieråd på fakultetsnivå som enligt uppgift har påbörjats inom vissa delar av 
universitetet. Ett sådant studieråd finns för närvarande för masterprogrammen vid den medicinska fakulteten. Vidare 
har det skapats ett Network for International Student Issues, där representanter för studie- och karriärvägledningen 
vid studentavdelningen, internationella kansliet, Internationella konventet (samarbetsorgan för nationernas 
internationella sekreterare), UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår) och Uppsala studentkår ingår. Denna 
verksamhet har bl.a. resulterat i ett beslut om att nytillsätta en tjänst vid studentavdelningen som speciellt handhar 
frågor från internationella masterstudenter. 
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• Strategin att vid grupparbeten sträva efter att grupperna skall vara så nationellt och kulturellt 
heterogena som möjligt är ett sätt att optimera förutsättningarna för sådant kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 

 

 

DISKUSSION 
Vad som här avslutningsvis redovisas gör inte anspråk på att vara några allmängiltiga utsagor om 
hur internationella masterstudenters verklighet överlag ter sig, eftersom de företrädesvis grundar sig 
på ett fåtal intervjupersoners subjektiva skildringar. Först presenteras likväl ett antal påståenden, 
vilka är att betrakta som hypoteser

41 som uppkommit ur analysen av intervjupersonernas utsagor. De 
nämns i den ordning som de framträtt i föregående kapitel. I egenskap av hypoteser skulle de kunna 
komma att prövas i samband med mer kvantitativt upplagda studier. Några av dem kan sannolikt 
framstå som mer eller mindre självskrivna, medan andra är avsevärt mer diskutabla. Vissa hypoteser 
grundar sig på flera intervjupersoners utsagor, men i vissa fall har ifrågavarande hypotes uppkommit 
ur en enstaka intervjupersons utlåtande. Hypoteserna följs sedan av några likaledes hypotetiska 
”dilemman”, vilka vart och ett beskriver en grundläggande motsättning som framskymtat i 
intervjupersonernas utlåtanden. Det görs inte gällande att dessa motsättningar måste ha karaktären av 
rena nollsummespel, men de visar ändå på områden där en medveten avvägning mellan mer eller 
mindre motstridiga målsättningar är önskvärd. Till sist presenteras några implikationer av sådant 
som tidigare redovisats. 

Hypoteser 
• Tvärvetenskapliga masterprogram är i första hand yrkesförberedande, snarare än 

förberedande för forskarutbildning. Detta innebär inte minst ett starkt fokus på träning i 
generella färdigheter. 

• Det finns ett större missnöje bland internationella masterstudenter än bland svenska 
masterstudenter beträffande detta att träning i generella färdigheter ges stort utrymme.  

• Svenska studenter är benägna att uppfatta tvärvetenskapligheten som gynnsam för det 
kommande arbetslivet, medan internationella studenter är benägna att föredra större 
ämnesdjup med tanke på det kommande arbetslivet. 

• Internationella masterstudenter har ofta större arbetslivserfarenhet och är därmed redan mer 
”anställningsbara” – åtminstone i sina respektive hemländer – än vad många svenska 
studenter är. 

• Internationella studenter som förväntar sig mer av ämnesmässig fördjupning än av träning i 
generella färdigheter har ofta en redan påbörjad yrkesmässig karriär, till skillnad från de 
studenter som uttryckligen uppskattar träning vad avser generella färdigheter. 

• Forskning och utbildning är två i hög utsträckning separata verksamheter vid universitetet. 
Många lärares preferenser för forskning framför undervisning är uppenbara. 

• Svenska studenter upplever i mindre utsträckning än internationella studenter att lärarna 
föredrar forskning framför undervisning. 

                                                        
41 En hypotes är per definition ett påstående vars sanning man inte är säker på (Franke-Wikberg et al. 1994, p. 315). 
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• Relationen mellan lärare och studenter är mer kamratliga och icke-hierarkiska i Sverige 
jämfört med i många andra delar av världen. 

• Internationella alumner som är nöjda med sin utbildning vid Uppsala universitet utgör en 
mycket betydelsefull form av marknadsföring vid rekrytering av nya studenter. 

• Svenska eller västerländska masterstudenter tenderar att vara mer intresserade av det 
interkulturella utbytet än andra grupper av masterstudenter, vilka i större utsträckning 
värdesätter de internationella nätverkens strategiska och karriärmässiga nytta. I detta 
avseende är dessa internationella masterstudenter mer instrumentella till sin inställning. 

• En del internationella masterstudenter är präglade av de pedagogiska ideal och lärandestilar 
som råder i deras hemländer, vilka fokuserar utantillinlärning av ämnesspecifikt stoff och 
innebär ringa träning vad avser generella färdigheter.  

• Svenska masterstudenter är mer individualistiska och instrumentella i sitt förhållningssätt 
till sina studier än internationella masterstudenter, vilka är mer benägna att umgås med 
varandra på fritiden och att bistå varandra i studiearbetet. Detta beror på de olikartade 
situationer i livet som de två respektive kategorierna har. 

• Studieavgifterna för utomeuropeiska studenter accentuerar de upplevda bristerna 
beträffande karriärvägledning och arbetslivsanknytning vid Uppsala universitet.  

• Studieavgifterna är problematiska särskilt mot bakgrund av de stora svårigheterna för 
internationella studenter att få jobb under studietiden och den svåra bostadssituationen i 
Uppsala. 

• Studieavgifterna har inte medfört högre krav på service m.m. från internationella 
masterstudenter. I stället har nivån på studenterna som läser internationella masterprogram 
höjts sedan avgifternas införande, beroende på att betalande studenter har högre krav på sig 
själva. 

Fyra dilemman 
1) om tvärvetenskaplighet 

• Tvärvetenskaplighet innebär ett givande utbyte av ämnesspecifika perspektiv och 
kunskaper, vilket leder till en kvalitativt ny sorts kunskap. Denna ämnesövergripande nya 
kunskap är ett viktigt syfte med tvärvetenskapliga utbildningar. 

• Tvärvetenskaplighet skapar frustration då den tvärvetenskapliga kunskapen måste befinna 
sig på en lägre ämnesmässig nivå jämfört med studenternas tidigare ämnesstudier. Detta kan 
upplevas negativt då utbildningen i fråga formellt befinner sig på avancerad nivå. 

2) om fokus på generella färdigheter 

• Rikligt förekommande tillfällen till träning vad avser generella färdigheter är uppskattade av 
vissa grupper av internationella masterstudenter, då detta slags träning är något 
förhållandevis nytt för dem. 

• Rikligt förekommande tillfällen till träning vad avser generella färdigheter skapar visst 
missnöje bland vissa grupper av internationella masterstudenter, då dessa förväntar sig mer 
av ämnesmässig fördjupning. 
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3) om mångfald 

• Kulturell och nationell mångfald medför ett givande utbyte av olikartade perspektiv och 
erfarenheter, vilket i hög grad berikar utbildningen. 

• Kulturell och nationell mångfald medför samarbetssvårigheter som har att göra med 
olikartade pedagogiska ideal och lärandestilar, vilka tenderar att sänka nivån på 
utbildningen. 

4) om språket 

• Träning i engelska språket är en viktig aspekt av de internationella masterprogrammen och 
den utgör också ett incitament för studenterna vid valet att läsa ett sådant program.  

• Träning i engelska språket försvåras av den språkförbistring som tenderar att sätta sin prägel 
på de internationella masterprogrammen, där mångfald vad avser studenternas modersmål är 
ett karaktärsdrag. 

Inför framtiden 
Frågan om progression. Det kan finnas svårigheter förknippade med att åstadkomma progression 
både i generella färdigheter och beträffande ämneskunskaper, inte minst på avancerad nivå. I 
synnerhet kan säkerställandet av progression från magister- till masterexamen vara svårt. De 
återkommande moment av arbetslivsanknytning som förekommer på utbildningarna skulle möjligen 
kunna ordnas så, att både behärskandet av generella färdigheter och ämnesspecifik fördjupning 
skulle kunna påvisas öka gradvis inom ramen för dem. Själva arbetslivsanknytningen skulle 
härigenom på sätt och vis kunna vara föremål för progression under programmets gång, precis som 
ämnesspecifika kurser är det. Om något sådant skulle kunna åstadkommas, skulle troligen även 
önskemålen och behoven hos såväl de redan ”anställningsbara” studenterna som dem med ringa 
arbetslivserfarenhet kunna än mer tillgodoses. 

Hantering av befintlig mångfald inom studentgruppen. Tvärvetenskapliga utbildningar är till synes 
behäftade med en del problem som har att göra med studenternas skiftande förkunskaper inom olika 
ämnen; på en del kurser är några studenter noviser medan andra redan är mer eller mindre 
”experter”. Att undervisa studentgrupper med olikartad ämnesmässig bakgrund kan därför vara 
svårt, men om lärare fortbildades i konsten att skapa kvalitet av mångfald skulle det troligtvis gå att 
komma till rätta med åtminstone en del av dessa problem. Sådan fortbildning skulle även kunna 
handla om hur man lämpligen kan balansera ämnesspecifik fördjupning och träning i generella 
färdigheter. Mycket vore vunnet om det inom ramen för en och samma kurs kunde gå att kombinera 
träning i generella färdigheter för ”experterna” med ämnesspecifik undervisning för ”noviserna”. 42 
Det vore dessutom önskvärt om moment kring undervisning i interkulturella miljöer återfunnes i 
flertalet universitetspedagogiska kurser för lärare som ges vid universitetet. 

Tydligare information och hantering av förväntningar. Med tanke på att den befintliga 
informationen på bl.a. Internet om Uppsala universitets utbildningar tydligen är missvisande i vissa 
avseenden, är det önskvärt om informationen riktad till internationella studenter kunde ses över och i 
förekommande fall korrigeras. Också andra möjliga sätt på vilka man kan åstadkomma att 
internationella studenter inte bibringas ”orealistiska” förväntningar av olika slag är värda att ta i 
beaktande. Det gäller kanske här särskilt att fokusera information om sådana mer strukturella 
egenskaper i universitetets omvärld som det självt inte har makt att påverka, t.ex. bostads- och 

                                                        
42 I dagsläget förekommer det annars att den första terminen på tvärvetenskapliga program avsätts till att ”läsa ikapp” 
det ämne som ifrågavarande student inte har tidigare erfarenhet av. Exempelvis får studenter med en 
naturvetenskaplig bakgrund under denna termin ”läsa ikapp” samhällsvetenskap och tvärtom. 
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arbetsmarknaden. Vad som är inte minst viktigt är att på ett mer framgångsrikt sätt ge eventuellt 
blivande studenter insikt om vilka pedagogiska ideal och lärandestilar som präglar svensk högre 
utbildning. 

Mobilisering av alumner i rekryteringsarbetet. Då det har visat sig att vänner och bekanta samt 
föräldrarna tycks betyda mer för åtminstone en del internationella studenters val av studieort än t.ex. 
rankningslistor, torde detta vara av intresse vid marknadsföringen av Uppsala universitets 
utbildningar utomlands. Det borde kunna gå att bygga upp ett livaktigt internationellt alumnnätverk, 
vilket på olika sätt kunde fungera som en aktör vid rekrytering av nya internationella studenter. Ett 
sådant nätverk skulle sannolikt även vara välkommet för alumnerna själva, inte minst för dem som 
agerar på en internationell arbetsmarknad. Det skulle möjligen också kunna tas fram mer riktad 
information om universitetets utbildningar till specifika målgrupper som t.ex. föräldrar. 

Stärkt forskningsanknytning genom internationell forskningspraktik. För att om möjligt åstadkomma 
en starkare koppling mellan forskning och utbildning, vore det önskvärt om incitament skapades för 
forskare som är inbegripna i internationella forskningssamarbeten till att också försöka inkludera 
utbildning i samarbetet lärosätena emellan. Inte minst på avancerad nivå torde ett närmande mellan 
forskning och utbildningen vara mycket välkommet, med tanke på att forskarutbildningen utgör 
nästa steg i utbildningssystemet. Denna aspekt av masterprogrammen bör inte glömmas bort i 
strävandena mot studenternas anställningsbarhet. Internationell forskningspraktik torde även vara en 
gångbar merit på den internationella arbetsmarknaden. 
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Bilaga 1 

 

Analysmetod och generaliserbarhet 

Den initiala analysen av det empiriska materialet har utgjorts av en tematisk kodning, vilken innebär 
att transkriptionerna har kategoriserats och delats in i olika ”avsnitt” utifrån hur intervjupersonerna 
berättat om sina erfarenheter. Kategoriseringen har med andra ord främst utgått från vad 
intervjupersonerna själva uppehållit sig vid under intervjuerna; kategorierna har alltså inte primärt 
skapats utifrån de specifika frågor (se Bilaga 2) som ställts till intervjupersonerna. I nästa steg av 
analysen har fokus riktats mot såväl likheter som skillnader mellan olika utsagor, varvid en strävan 
mot kongruens – d.v.s. frihet från motsägelser olika utsagor emellan – har varit en betydelsefull 
princip43. Analysen har syftat till att åstadkomma rimliga tolkningar av vad intervjupersonerna sagt 
och försök till förklaringar av t.ex. sådant som vid första påseendet kan tyckas motsägelsefullt. 

Författaren till denna rapport medverkade inte själv vid framtagandet av intervjufrågorna. Då denne 
genomfört analysen av intervjuutskrifterna har heller inte någon nämnvärd teoretisk förförståelse av 
de aktuella frågorna styrt analysen på något medvetet sätt. En tidig version av föreliggande rapport 
färdigställdes rentav i sin helhet utan någon enda referens till tidigare forskning eller teori. Samtliga 
hänvisningar till olika publikationer som återfinns i texten – liksom även förekommande resonemang 
och tolkningar som bygger på tidigare publikationer – har således tillförts i ett senare skede. Dessa 
tillägg har inte medfört att någonting i den ursprungliga, empiriska analysen har ändrats eller 
anpassats till vad de anförda källorna gör gällande; det har uteslutande varit fråga om rena tillägg 
som gjorts i efterhand för att belysa resultaten. Analysen kan därför i denna bemärkelse sägas ha 
varit relativt förutsättningslös och i hög grad styrd av det empiriska materialet. 

Trots att resultaten från denna undersökning inte är generaliserbara i gängse statistisk mening, kan 
de likväl vara föremål för vad som i den metodologiska litteraturen kring fallstudier har kallats 
”naturalistisk generalisering” (Stake 1978). I korthet går naturalistisk generalisering ut på att om ett 
visst fenomen har konstaterats i en viss kontext under vissa förhållanden, så torde det sannolikt 
också kunna uppstå i andra fall då just denna kontext och just dessa förhållanden råder. Om 
exempelvis andra studenter möter en likartad kontext och likartade situationer som de intervjuade 
studenterna i föreliggande rapport under sin utbildningstid har upplevt, så är det enligt detta 
resonemang sannolikt att också de studenterna kommer att uppleva sin utbildningstid på ett likartat 
sätt. 

Det kan också hävdas att generaliserbarheten hos resultaten från denna undersökning är beroende av 
generaliserbarheten eller giltigheten hos de kategorier som vid den ovan beskrivna analysen 
framkommit. Då kvalitativt inriktade forskare diskuterar giltigheten hos resultat hänvisar de ibland 
till begreppet ”mättnad”. I korthet är en kategori enligt ovan mättad när ytterligare information av 
relevans för kategorin – t.ex. i form av ett nytt utlåtande från ännu en intervjuperson – inte längre 
tillför någon aspekt eller nyans till den (Strauss 1987, p. 21). Om en kategori är mättad är den med 
andra ord mer rikhaltig och i någon mening mer belagd än om den inte kan bedömas vara mättad. 
Mättnad avser också i vilken mån merparten av kvalitativt olika uppfattningar (eller kategorier) som 
återfinns i den aktuella gruppen har identifierats. Således skulle resultat från en kvalitativ analys vara 
mer giltiga om de grundas på ett material som har medgivit såväl bredd som djup i de identifierade 
kategorierna. Ifrågavarande undersökning har i någon mån vägletts av ett sådant ideal om kategoriers 
mättnad, då valet av intervjupersoner delvis gjorts utifrån en princip om maximal variation (se 

                                                        
43 Denna princip har i metodlitteraturen beskrivits som ett holistiskt kriterium för korrekt förståelse (se Gilje & 
Grimen 1992, p. 197). 
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Glaser & Strauss 1967, p. 62). Spridning eftersträvades med avseende på vetenskapsområde och 
intervjupersonernas bakgrund. Det går dock inte att säga huruvida de kategorier som framkommit 
vid kodningen i denna undersökning är fullständigt mättade; sannolikt är några kategorier – kanske 
t.ex. den som resulterat i avsnittet om information under utbildningens gång – närmare mättnad än 
andra. Det kan dessutom vara så att fler intervjuer skulle ha krävts för att mindre vanliga, kvalitativt 
avvikande uppfattningar skulle ha kommit i dagen44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
44 I själva verket tillgår mestadels sådan kvalitativ forskning som syftar till mättnad i denna bemärkelse så att 
analysen och datainsamlingen görs parallellt (Bloor & Wood 2006, pp. 164-165), eftersom bedömningen av huruvida 
mättnad är nära förestående eller inte måste göras fortlöpande under analysens gång. En sådan strategi har inte funnits 
inför denna undersökning. 
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Bilaga 2 

 

Frågor till intervjuer med masterstudenter: 

       

Bakgrund 

I vilket land har ni tagit er grundexamen? 

 

Förväntningar 

Vad hade ni för förväntningar innan ni började på utbildningen? 

 -på utbildningen? 

 -på UU? 

 -på Uppsala som studieort? 

 

Erfarenheter 

Vad tycker ni, så här långt, om er utbildning? 

Hur har era förväntningar uppfyllts så här långt? 

 -på utbildningen? 

 -på UU? 

 -på Uppsala som studieort? 

Har någonting (i er studiesituation/på utbildningen) varit annorlunda mot vad ni förväntat er? Vad? 
Har ni blivit överraskade, förvånade över någonting under er tid som masterstudenter vid UU? Vad? 

Har någonting (i er studiesituation/på utbildningen) varit bättre än vad ni förväntade er? Vad? Är det 
någonting som ni tycker är särskilt bra med att läsa vid detta program jämfört med era tidigare 
universitetserfarenheter? 

Har någonting (i er studiesituation/på utbildningen) varit sämre eller saknats jämfört med vad ni 
förväntade er? Vad? Är det någonting som ni tycker är sämre/saknas med att läsa vid detta program 
jämfört med era tidigare universitetserfarenheter? 

Hur uppfattar ni att det är att läsa på masternivån jämfört med tidigare nivåer? Är det som ni hade 
tänkt er? 

Skulle ni rekommendera en person att söka till UU och/eller den masterutbildning som ni läser på? 
Varför?/Varför inte? 

 

Förberedelse arbetsliv och forskning 

Tycker ni att utbildningen förbereder för ett arbetsliv utanför akademin? Hur?/Varför inte? 

Tycker ni att utbildningen förbereder för en fortsättning på forskarnivå? Hur?/Varför inte? 
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Rekrytering 

Varför valde ni att söka till en utbildning som ger en masterexamen? (Till skillnad från t.ex. en 
magisterexamen, eller att inte fortsätta efter kandidatnivån) 

Varför valde ni att söka till just detta masterprogram? (Huvudsakliga orsaker) 

Varifrån fick ni information om Uppsala universitet (UU) och masterprogrammet? 

Har ni några tankar eller förslag på hur UU skulle kunna få fler studenter att söka till universitetets 
masterutbildningar? 

 

Antagningsprocessen 

Hur tyckte ni att antagningsprocessen fungerade? 

Är det någonting ni skulle vilja förändra avseende antagningsprocessen? Vad? 

 

Information 

Var det någon information som ni fick före utbildningen började eller i början av utbildningen som 
ni upplevde som särskilt värdefull? (I samband med att ni sökte? När ni kom hit?) 

Saknade ni någon information (om utbildningen, praktisk information etc.) 

-före ni började på utbildningen? 

-i början av utbildningen? 

-senare under utbildningen? 

Har ni några önskemål om sätt/kanal att få information? Vilka? 

 

Stöd, service 

Hur upplever ni mottagandet vid universitetet respektive vid programmet/institutionen i början av 
studierna? Vad fungerade bra? Hade någonting kunnat göras bättre? 

Vilket stöd, service har varit betydelsefullt för er i era studier samt som student vid UU? 

-personal vid institutionen, vilka funktioner? 

-studievägledning? 

-karriärvägledning? 

-andra studenter (t.ex. via International Buddy Programme)? 

-studentkårens hemsida? 

-svenskakurs? 

-stöd i engelska språket? 

-språkverkstaden? 

-andra aktiviteter utanför schemalagd tid? 

Har ni under utbildningens gång saknat något stöd, service? Vad? 
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Bemötande 

Hur upplever ni att ni har bemötts av… 

 -era lärare? 

 -övriga anställda vid UU? 

Hur upplever ni stämningen och samarbetet mellan er studenter på utbildningen? 

Är det någonting man skulle kunna göra från utbildningens eller från universitetets sida för att öka 
trivseln? 

Hur trivs ni med att bo i Uppsala och Sverige?( Hur upplever ni att ni har bemötts i samhället utanför 
universitetet (bank, affär etc.)? Är det någonting man skulle kunna göra från utbildningens eller från 
universitetets sida för att ni skulle trivas bättre?) 

 

En internationell utbildning 

Vad tycker ni om att läsa en utbildning med studenter med flera olika nationaliteter och kulturer? 
Vilka eventuella för- respektive nackdelar upplever ni? 

Tycker ni att man inom utbildningen använder/drar nytta av att det finns studenter från olika 
nationaliteter och kulturer? Hur? 

Hade det någon betydelse för ert val av utbildning att undervisningsspråket är engelska?  

Hur tycker ni att det fungerar att undervisningen är på engelska (som inte är förstaspråk för de flesta 
studenter och lärare)? 

 -för er studenter?  

 -för lärarna? 

Tycker ni att kommunikationen och arbetet påverkas av att programmet ges på engelska? Hur? 

 -mellan er studenter och lärarna? 

 -mellan er studenter? 

 

Praktiska förutsättningar 

Upplever ni att er bostadssituation, nu eller i början av utbildningen, har påverkat era studier 
negativt? Hur? 

Upplever ni att er försörjningssituation har påverkat era studier negativt? Hur? 

 

Studieavgifter 

Har ni några tankar om det framtida införandet av studieavgifter? 

Tror ni att ni hade sökt till Uppsala universitet om ni hade fått betala själv för utbildningen genom 
studieavgifter (SEK 90 000-135 000 per år)? 

Om ni hade betalat avgifter för er utbildning, tror ni att det hade varit någon skillnad i vilka 
förväntningar ni hade haft och/eller hur ni hade uppfattat er utbildning? 
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Framtiden 

Vilka planer, tankar har ni nu på vad ni vill göra efter er masterutbildning? 

Har era planer, tankar inför framtiden förändrats under utbildningens gång? Hur? 

Har masterutbildningen påverkat er inställning till att fortsätta på forskarutbildningen? Hur? 

 

Övriga förbättringsförslag 

Har ni några övriga tankar eller förbättringsförslag som ni vill framföra till ansvariga vid UU 
och/eller institutionen? 

 

 


