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Sammanfattning  

 

Syfte: Att skapa förståelse för hur utländska studenter uppfattar den kommunikation de får 

från universiteten och högskolorna inför och under utlandsstudier med hänsyn till olika 

kulturella skillnader. 

 

Teori: Den teoretiska referensramen i denna studie bygger på tre olika teorier och tidigare 

forskning. De tre teorierna är Shannon & Weavers (1963) Linjära kommunikationsmodell, 

Duncan & Moriartys (1998) Omfattningen av marknads- kommunikation samt Hofstede et als 

(2011) kulturteorier. Vetenskapliga artiklar inom kultur och kommunikation användes för att 

se hur universitetskommunikation ser ut i praktiken. 

 

Metod: Forskningen har bedrivits med en kvalitativ forskningsmetod som har en deduktiv 

ansats. För att få fram studiens resultat har två fokusgrupper genomförts med fyra deltagare i 

varje grupp, där en diskussion kring teman kultur och kommunikation fördes. Deltagarna är 

utländska studenter som studerar vid Södertörns Högskola i Stockholm under vårterminen 

2016. Urvalet av deltagarna gjordes med ett bekvämlighetsurval där kontakt togs genom 

utskick av mail med inbjudan om deltagande i fokusgrupp.  

 

Slutsats: Studien har visat att samtliga utländska studenter uppfattar den kommunikation som 

de får från svenska universitet som effektiv, informativ samt att det är tydligt vem de ska ta 

kontakt med beroende på vad för sorts hjälp de behöver. Det har även visats att kulturella 

skillnader har måttlig påverkan på hur de uppfattar kommunikationen vid högskolan som 

organisation vilka alla är en del av.  

 

Nyckelord: mångkulturell kommunikation, högre utbildning, utlandsstudier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Purpose: To create an understanding of how foreign students perceive the communication 

they receive from universities and colleges before and during exchanges with regard to 

cultural differences. 

 

Theory: The theoretical framework of this study is based on three different theories and prior 

research. The three theories are Shannon & Weaver’s (1963) The Linear Communication 

Model, Duncan & Moriarty’s (1998) The Scope of Marketing Communications and Hofstede 

et als (2011) cultural theories. Scientific articles on culture and communication were used to 

see how university communication is applied in practice.  

 

Method: The research has been conducted with a qualitative research with a deductive 

approach. Two focus groups took place in order to carry through with the research. These 

groups equally consisted of four participants each. The topics of the discussion amongst them 

were culture and communication. The participants are foreign students studying at Södertörn 

University College in Stockholm during the spring semester of 2016. The selection of 

participants was made with a convenience sample where contact was made through email 

invitations of participation in a focus group.  

 

Conclusion: The study has shown that all of the participating foreign students perceived the 

communication they had with the Swedish university as effective and informative. It was also 

clearly for them whom they could go to when help was needed in certain matters. 

Additionally, it was also shown that cultural differences have a moderate effect on the 

perception of the communication in the organizational culture of higher education. 

 

Keywords: multicultural communication, higher education, foreign studies 
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1. Inledning 
 

I studiens första kapitel är avsikten att introducera det valda ämnet och den 

problembakgrund som ligger bakom. Utöver detta presenteras studiens syfte och 

problemformulering.  

 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett samhälle som blir alltmer globalt och med det kommer större krav på en mer 

internationell högre utbildning. Denna internationalisering av högre utbildning har blivit ett 

globalt fenomen och högskolorna och universiteten behöver rätta sig efter en bredare 

målgrupp som sträcker sig utöver de nationella gränserna. Det ökade intresset av att rekrytera 

utländska studenter samt en vilja om att utvidga den globala konkurrenskraften har gjort att 

marknadsföringen av lärosäten blivit mer internationellt inriktad (Maringe & Gibbs 2009). Att 

utbildningssystemen i Europa varit så varierande uppbyggda har tidigare gjort det svårt för 

europeiska medborgare att utnyttja sina kompetenser genom att söka utbildning utomlands. 

Den förhöjda möjligheten att samordna dessa utbildningssystem gör det enklare för studenter 

att söka sig utanför sina nationella gränser (European Commission 2016).  

 

Inom Europa finns en vision om att skapa the European Higher Education Area; en 

sammanhållen europeisk region för högre utbildning. Ur denna vision uppkom 

Bolognaprocessen, som ska se till att visionen blir till verklighet (Göteborgs Universitet u.å.). 

Processen gav upphov till Bolognadeklarationen som idag är ett samarbete mellan 48 länder 

vars uppgift är att verka för en ökad möjlighet till rörlighet inom Europa efter genomgången 

examen på grund nivå och avancerad nivå. Denna process har inneburit viktiga förändringar 

för de europeiska universiteten och högskolorna som blivit mer konkurrenskraftiga och 

attraktiva för resten av världen. Processen har dessutom fört med sig en modernisering av 

utbildningsystemen som är mer aktuell för kraven som ställs på en växande arbetsmarknad 

och reformerna möter nu arbetsmarknadens krav på högre kompetens och behovet av 

innovation och entreprenörskap (European Commission 2016).  

 

Två begrepp som delar mycket gemensamt men som ändå skiljer sig från varandra är 

globalisering och internationalisering av den högre utbildningen. Globalisering beskriver i 

sin bredaste form sociala förlopp som passerar nationsgränserna. Genom en ekonomisk 

samordningsprocess som sker mellan länder och regioner påverkas flödet av kunskap, 
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personer, värderingar och tankar. Internationalisering har många gemensamma egenskaper 

med globalisering, men ska lämpligare ses som ett svar på globaliseringen. Och allt eftersom 

globaliseringstakten ökar kommer även internationaliseringen inom universiteten öka. Vad 

som driver denna ökning är bland annat den ökade efterfrågan på högre utbildning (Maringe 

& Gibbs 2009).  

 

Med Bolognadeklarationen i åtanke har de svenska högskolorna och universiteten behövt 

anpassa sig och bli mer internationella. Inom Sverige har Regeringskansliet samt Universitets- 

och högskolerådet (i fortsättningen UHR) verkat för att uppnå Bolognadeklarationens mål, 

och har bland annat sjösatt projekt för att främja målet om en ökad mobilitet. Den svenska 

regeringen har sett vikten av att internationalisera den svenska högre utbildningen. I 

propositionen Ny värld - ny högskola (Prop. 2004/05:162) framfördes förslag över vad som 

behövdes göras och en nationell strategi skapades med ett par generella mål: 

 

 Öka attraktiviteten av den svenska högskolan för utländska studenter, 

 bidra till en högre kvalitet av utbildning - skapa konkurrenskraftig utbildning som är 

attraktiv utomlands, 

 på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt, ska de högskoleutbildade vara 

attraktiva (Prop. 2004/05:162). 

 

I Europa har studenter möjligheten att studera utomlands via ett program som heter Erasmus. 

Det startades 1987 och är idag världens mest lyckade utbytesprogram för studenter. 

Programmet startades med målet att minska arbetslösheten bland unga och EU:s 28 

medlemsländer samt Schweiz, Norge, Island, Turkiet och Liechtenstein är delaktiga 

(Europeiska Kommissionen 2012). Senast 2014 uppdaterades programmet till Erasmus+ där 

nya mål har satts fram till 2020. Anledningen till detta var för att det fanns en hög arbetslöshet 

bland unga, kraven på högkvalificerade jobb ökade, en global konkurrens om färdigheter samt 

att behov av närmare kontakter med arbetslivet uppstod. I de uppsatta målen ingår bland annat 

att se till att en höjning av högre utbildade från 32 % till 40 % uppnås och minska andelen 

som lämnar skolväsendet i förtid från 14 % till 10 %. Programmet har tilldelats en budget på 

€14.7 miljarder (en ökning med 40 %) till utbildning, varav 43 % ska gå till den högre 

utbildningen. Erasmus+ följer i grund och botten samma huvudmål som Bolognaprocessen 

och den svenska regeringen har framställt. Utöver strävan att öka kompetensen och 
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anställningsbarheten hos studenter finns mål som förbättring av kvaliteten på utbildning samt 

förstärka och stödja Bolognaprocessen (European Commission 2014). 

 

Utöver Erasmusprogrammet finns det även en möjlighet för studenter att själva anordna sina 

utlandsstudier. Dessa studenter kallas för freemovers. Freemovers definieras enligt Sundling 

(2016) som “... studenter som kommit till Sverige för att studera utan att studierna sker inom 

ramen för ett utbytesprogram.” (s. 29) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Med dessa mål och krav från staten och Bolognadeklarationen om en mer internationell 

högskola behöver högskolan anpassas för att kunna nå ut till den nya målgruppen som 

omfattas av utländska studenter. Lärosäten har därför behövt strukturera om tjänsterna de 

erbjuder för att de ska vara mer attraktiva för de utländska studenterna. Detta innefattar att 

kommunikationen som högskolorna förmedlar måste ta till sig en mer internationell prägel för 

att nå ut till en ickesvensk målgrupp. Utifrån öppna utfrågningar som UHR har hållit i har det 

kommit fram att utländska studenter tycker att informationen som universiteten och 

högskolorna tillhandahåller kan vara begränsad, i synnerhet då den inte alltid kan hittas på 

engelska. Det har även framkommit att det engelska kursutbudet kan uppfattas som mycket 

begränsat. På så sätt behöver lärosäten ta till sig detta och adaptera sina tjänster ytterligare 

(UHR 2015).  

 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet påpekar Göthenberg & Wästberg (2015) hur Sverige 

måste ta ansvar och inse att vi idag lever i en värld där en global konkurrens om de kunnigaste 

studenterna har uppstått. De argumenterar för att de regleringar som hindrar de svenska 

universiteten från att konkurrera på internationell nivå måste omarbetas. I universitetsvärlden 

har sedan en tid tillbaka ett arbete påbörjats för att öka internationaliseringen med hjälp av 

internationaliseringsstrategier. I Sverige verkar det dock som att allvaret i det hela inte nått 

hela vägen fram. Endast ett svenskt lärosäte, KTH, finns med bland de 90 mest internationella 

universitet och högskolor enligt Times Higher Education World University Rankings som 

genomför jämförelser av internationella rankningar. Detta tyder på att det finns mycket som 

de svenska universitet och högskolorna behöver jobba på när det kommer till 

internationalisering av de svenska universitet och högskolorna Som de skriver i sin 

debattartikel: “Ett år utomlands får inte vara ett förlorat år i karriären.” (ibid.). 
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Genom att ha en välfungerande kommunikationsstrategi kan lärosäten skapa en miljö där det 

är lättare att få information om de tjänster som erbjuds. En välfungerande 

kommunikationsstrategi kan även hjälpa till att förbättra de tjänster som skolorna erbjuder 

samt utforma nya tjänster om det behövs. Kommunikation är en handlingsprocess som 

fungerar bättre när det finns utrymme för återkoppling (Baines & Fill 2015).  

 

I och med att universitetens tjänster inte enbart är riktade till svenska studenter krävs det att 

universiteten tar hänsyn till att den kommunikation som riktas till svenska studenter måste 

modifieras för att passa även utländska studenter. Förståelse för interkulturella skillnader är 

därför en viktig aspekt för att kunna förstå hur kommunikationen uppfattas av denna 

mottagargrupp. 

 

1.3 Problemformulering  

Hur uppfattas kommunikationen från svenska universitet och högskolor av utländska 

studenter inför och under utlandsstudier? 

 

1.4 Syfte 

Att skapa förståelse för hur utländska studenter uppfattar den kommunikation de får från 

universiteten och högskolorna inför och under utlandsstudier med hänsyn till olika kulturella 

skillnader.  
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2. Teoretisk referensram  
 

Det andra kapitlet syftar till att lyfta den teoretiska referensramen som studien ligger inom. 

Här presenteras de teorier som studien kommer att bygga på, men även tidigare forskning 

samt den litteratur som använts som teoretisk bakgrund till uppsatsen.  

 

2.1 Kommunikation 

 

Figur 1 Omfattningen av marknadskommunikation (Duncan & Moriarty 1998) 

 

Marknadskommunikation kan ske på många olika sätt. Marknadskommunikation är 

kommunikation som organisationer försöker få ut via olika kanaler. I figur 1 visas modellen 

för omfattningen av marknadskommunikation (engelska: the scope of marketing 

communications), där kommunikation har delats upp i planerad och oplanerad typ samt 

service – och produktbaserade upplevelser. Allt detta påverkar sedan hur konsumenterna 

kommer uppfatta den service eller produkt de nyttjar (Duncan & Moriarty 1998). 

 

Planerad kommunikation innebär, som namnet antyder, att det finns en strategi bakom 

kommunikationen mellan de olika aktörerna. Oplanerad kommunikation innefattar händelser 

som organisationen inte hade kunnat förutse, såsom olyckor etcetera. I kommunikationen 

kring service- och produktbaserade upplevelser ligger fokus på det som organisationen har 

producerat, och hur konsumenterna uppfattar det (ibid.). 

 

Då Duncan och Moriartys modell inte går in på djupet i hur planerad kommunikation ser ut, 

kommer Den linjära kommunikationsmodellen användas för att komplettera denna brist. 
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Figur 2. The Linear Model of Communication (Shannon & Weaver 1963).  

Källa: Baines & Fill 2015 s. 353 

 

Den linjära kommunikationsmodellen (fortsättningsvis LKM), som kan ses i figur 2 har 

beskrivits som den mest grundläggande modellen inom masskommunikation (Baines & Fill 

2015). LKM är en process som i första steget börjar med att det finns ett budskap som ska 

framföras. Budskapet måste sedan bearbetas och kodas, för att kunna levereras i en 

lättbegriplig form för mottagaren. När mottagaren tar emot meddelandet som avsändaren har 

skickat, ska meddelandet först avkodas för att det ska tydliggöras och för att slutligen kunna 

ge återkoppling tillbaka till källan, det vill säga avsändaren (Shannon & Weaver 1963). 

 

Processen börjar med att det finns en individ eller organisation, vilken benämns som källa, 

som upptäcker ett problem som kräver ett kommunikationsutbyte. Källan vill kommunicera ut 

ett budskap till mottagaren, som delar problemet med källan. Här uppstår ett 

kommunikationsproblem, då budskapet till mottagaren måste framställas och framstå på rätt 

sätt för att mottagaren ska uppfatta det så som källan vill att det ska uppfattas. För att kunna 

sända detta budskap måste källan först försäkra sig om att det är rätt problem som 

identifierats. Sedan måste källan även framstå som trovärdig och kunnig inom området för att 

mottagaren ska kunna ta budskapet på allvar (ibid.). 
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För att uppnå de ovanstående kraven påbörjas kodningen. Kodning innebär att budskapet 

börjar bearbetas och analyseras genom att källan utvärderar vilka ord, bilder, och symboler 

som ska användas vid överföringen av budskapet. När budskapet har tagit till sig den 

önskvärda skepnaden är det viktigt att hitta rätt kanal för den. Kanalen, som är 

tillvägagångssättet för överföringen, kan te sig i olika former så som på ett verbalt (skrivet 

eller muntligt) eller icke-verbalt (symbolik) sätt. Källan kan även välja mellan att 

kommunicera på ett personligt eller icke-personligt tillvägagångssätt. Det personliga sättet 

innebär att budskapet skickas individuellt medan det icke-personliga innebär att 

kommunikationen ska nå ut till den stora massan genom till exempel reklamskyltar (ibid.). I 

högskolors fall kan det icke-personliga sättet te sig genom att kataloger med information 

skickas ut till blivande och innevarande studenter. Det personliga sättet kan visa sig genom att 

högskolan ställer ut på en högskolemässa där utsända skolambassadörer kan ge information 

anpassad till den individ (mottagare) som de möter. 

 

När budskapet har skickats och framförts av källan samt tagits emot av mottagaren är det 

mottagarens uppgift att avkoda det. Avkodningen betyder att alla komponenter, såsom 

symbolerna, färgerna och ordvalen av budskapet utvärderas av mottagaren. Vid avkodandet 

av budskapet kan brus förekomma, vilket innebär att budskapet kan “försvinna” bland ett 

överflöde av andra meddelanden eller distraktioner men brus kan även innebära att budskapet 

är översvämmat med vad som kan uppfattas som för mycket symbolik och text som gör att 

budskapet inte blir tillräckligt tydligt. Detta medför i sin tur att mottagarens 

avkodningsprocess blir krångligare. Ju tydligare budskapet är, desto lättare blir det för 

mottagaren att avkoda det samt att intressera sig för det. När mottagaren väl har avkodat och 

förstått sig på budskapet kommer mottagaren ge det mening och reagera på det genom att till 

exempel få en viss typ av känslor eller genom att agera på budskapet. Hur mottagaren 

reagerar beror vidare på tidigare erfarenheter samt tankar kring området (Shannon & Weaver 

1963). 

 

2.1.2 Kommunikationskanaler 

Det finns ett flertal artiklar som behandlar hur högskolor marknadsför sig själva och 

kommunicerar för att locka till sig potentiella studenter. Hur kommunikationen ser ut mellan 

högskolan och innevarande studenter är däremot ett mindre utforskat område. Med detta sagt, 

 kan de tillvägagångssätt som används vid rekrytering och vilka faktorer som studenter lägger 

vikt på vid sökande av högskola ändå vara av intresse att undersöka då studenterna kan välja 
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att återgå till samma kommunikationskanaler för att få in information under sin studietid. 

Genom närmre beaktning av dessa studier går det även att hitta luckor inom 

kommunikationen som inte används för att locka till sig studenter, men som kan vara viktiga 

för studenterna under sin studieperiod. 

 

I en artikel av Moogan (2011) tas det upp ämnen som potentiella studenter granskar när de 

söker till högskolan i Storbritannien. Författaren radar upp olika informationskällor som 

studenterna anser vara viktiga, varav universitetens hemsidor ingår i dessa. Hemsidorna ger 

information om kurser, program och dylikt. Potentiella studenter har även påpekat att 

information som de skulle ha haft nytta av, men som inte finns tillgänglig på hemsidorna som 

icke-student, är mer specifik information om kurserna som scheman, kurslitteratur och 

kontakttider. Allmän information om evenemang och händelser som sker i högskolan är också 

av intresse (ibid.). 

 

Brown et al. (2009) skrev om de olika stegen inför valet av högskola, där 

informationssökande var ett av stegen. Respondenterna tillfrågades om vilka källor de 

använde sig av för att hitta information samt vilka av dessa de upplevde som mest 

informativa. Källor som de upplevde som informativa var högskolors hemsidor samt 

kataloger som skickas ut av högskolorna. Därifrån fick de tillräckligt med information om 

högskolan och vad den hade att erbjuda i form av kursutbud och aktiviteter. De tillfrågade 

respondenterna sökte sig oftast utanför högskolans hemsida när de ville hitta information om 

orten högskolan är belägen i samt för boendealternativ (ibid.). 

 

Resultatet visade dock även på att högskolorna behövde förbättra sig i att hjälpa blivande 

studenter när de känner sig osäkra över något. Personal på högskolorna behöver ge mer tid 

och ha förståelse för de potentiella studenternas behov av att få information om saker de inte 

kan få ut från hemsidor eller kataloger. Brown et al. (2009) föreslår att universiteten bör bli 

mer serviceinriktade med sin marknadsföring samt att de bör försöka få en större insyn i hur 

de universitetssökande tänker. På så sätt blir deras marknadsföring mer dynamisk och de kan 

lättare hjälpa de sökande på ett mer individuellt plan. Universiteten bör därför försöka att 

skapa en dialog vilket kan ge de denna insyn som behövs för att kunna erbjuda den mest 

relevanta informationen (ibid.). 
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Sociala medier har sedan 2000-talet fått allt större inflytande inom marknadsföringen. Dessa 

används flitigt av företag av olika slag och högskolor har även de börjat intressera sig för 

detta fenomen. Sociala medier är ett bra marknadsföringsverktyg på grund av att det är lättare 

att skapa en dialog och konsumenter kan ge feedback på vad de tycker. Högskolorna drar 

nytta av detta då det blir lättare att kommunicera med blivande och innevarande studenter 

över frågetecken som kan uppstå (Constantinides & Stagno 2011). 

 

En holländsk studie visar att studenter värdesätter traditionella marknadsföringskanaler, det 

vill säga universitetshemsidor och kataloger, mer än sociala medier. Trots detta såg många 

studenter högskolornas aktiviteter på sociala medier som intressanta. Constantinides och 

Stagno (2011) enas om att sociala medier fortfarande är relativt nytt inom marknadsföringen 

och att det kan vara svårt att veta hur det ska användas på ett effektivt sätt. Vidare anser de att 

det behövs forskas mer inom detta område för att sociala medier som kommunikationskanal 

ska kunna göra mer nytta i framtiden (ibid.). 

 

2.2 Kultur 

Då de två föregående kommunikationsmodellerna inte behandlar de kulturella aspekterna av 

avkodningen hos recipienterna, behövs det en komplementär teori som förklarar mer 

djupgående hur kultur påverkar kommunikationsförmågan hos olika individer. Kultur kan 

definieras av Hofstede et al. (2011) som “den kollektiva programmering av intellektet som 

skiljer medlemmarna i en grupp eller kategori av människor från medlemmarna i en annan.” 

(s. 583). Kultur kan delas in i två olika kategorier: national- och organisationskulturer (ibid.).  

 

2.2.1 Hofstedes nationella kulturdimensioner 

Hofstedes nationella kulturdimensioner är en teori som på ett kärnfullt sätt reder ut hur 

nationalkultur påverkar olika aspekter av beteende och kommunikation samtidigt som den 

visar hur personer som är delaktiga i en dialog lättare kan avkoda vad som sägs. 

Dimensionerna beskriver hur nationellt kulturella värderingar kan påverka en. Hur 

kommunikationen kan tolkas skiljer sig avsevärt mellan olika kulturer. Något som anses vara 

fullt normalt i en kultur kan ses som fullständigt oacceptabelt i en annan (ibid.). 

 

Hofstedes sex nationella kulturdimensioner är följande: maktdistans, individualism kontra 

kollektivism, maskulinitet kontra femininitet, osäkerhetsundvikande, långtidsorientering samt 

tillfredsställelse kontra återhållsamhet. De väsentligaste dimensionerna för denna studie (se 
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figur 3) är individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra femininitet och 

osäkerhetsundvikande (ibid.). 

 

 

  Figur 3. De tre dimensionerna.  

 Källa: Författarna 

 

 

 Individualism kontra kollektivism 

Inom en individualistiskt orienterad kultur förväntas individerna att ta hand om sig själva och 

den närmaste familjen först och främst, med följden att individerna har ett löst sammansatt 

socialt nätverk. Inom kollektivismen förväntas det motsatta av individerna; individer har ett 

mer sammansvetsat nätverk i det egna samhället vilket innebär att släkt och 

samhällsmedlemmar ger beskydd och omsorg i utbyte mot lojalitet. 

 

Utifrån denna dimension går det att se hur mycket hjälp en individ förväntar sig att få i sitt 

samhälle eller i den gemenskap den tillhör. Det individuella tankesättet innebär att individen 

inte förlitar sig på att få mycket hjälp utifrån utan förlitar sig mer på sig själv. Det 

kollektivistiska tankesättet präglas av att individen förväntar sig att få hjälp från sitt nätverk 

(Hofstede et al. 2011). I denna studies fall kan detta tankesätt innebära att en kollektivistiskt 

präglad individ förväntar sig att skolan ska ha en avsevärd hjälpande roll vid problem som 

uppstår. 
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 Maskulinitet kontra femininitet 

Maskulinitet visar på mer konkurrens i ett samhälle vilket mynnar ut i att heroism, bestämdhet 

och prestationsdriv är eftertraktade karaktärsdrag. Femininitet är det motsatta där 

kännetecknen består av samarbete, ödmjukhet samt att livskvalitet föredras över prestation 

(Hofstede et al. 2011). 

 

Denna dimension, likt den föregående, kan också visa på hur mycket hjälp en individ 

förväntar sig att få utifrån. Om individen till exempel är av maskulin kultur, kommer han eller 

hon vilja klara sig på egen hand i längre utsträckning än vad någon från en feminin kultur, 

som är av en mer samarbetande karaktär, hade gjort. 

 

 Osäkerhetsundvikande 

Denna dimension kännetecknas av hur en individ ställer sig inför ovisshet och otydlighet. 

Detta leder till vare sig individen är mer traditionsbunden, då traditioner kan ge en viss 

säkerhet i att veta vad som komma skall eller om individen är mer accepterande gentemot 

ovisshet om situationer i form av nya idéer och beteenden (Hofstede et al. 2011). 

 

Utifrån denna dimension går det att se mönster hos individen som visar om den är mer 

accepterande gentemot nya och icke-traditionella kommunikationsmetoder beroende på hur 

traditionsbunden personen i fråga är. Om individen är mer traditionell kan han eller hon 

därför ha svårare att förstå en annan kultur som är olik den egna.  

 

2.2.2 Organisationskultur 

Utöver den nationella kulturen finns även organisationskultur. Organisationskultur beskrivs 

av Hofstede et al. (2011) som “den kollektiva programmering av intellektet som skiljer 

medlemmarna i en organisation från medlemmar i andra organisationer.” (s. 583). En stor 

skillnad som finns mellan organisations- och nationalkulturer är att en individ inte kan växa 

upp i en organisationskultur. Tillhörighet i en organisation är oftast något självvalt, genom att 

individen till exempel väljer att gå med i en viss förening eller börjar jobba på ett visst 

företag. Organisationskulturer kan ibland vara mer betydande än den nationella kulturen hos 

individen, vilket visar sig genom att individer från olika kulturer kan känna stor samhörighet 

om båda tillhör samma organisation (ibid.). Därför kan även kommunikationslinjen inom 

samma organisation te sig lika i olika länder. I den här studiens fall blir organisationskulturen 

högskolorna och universiteten.  
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2.2.3 Etnocentrism 

Utöver kulturdimensionerna samt national- och organisationskulturerna, är även etnocentrism 

en faktor som färgar hur kommunikationen ser ut. Etnocentrism innebär en tro om att ens 

egen kultur och beteende är det rätta tillvägagångssättet, medan andra kulturers sätt är 

felaktiga (Hofstede et al. 2011.). Om en etnocentrisk person därmed är van vid att 

kommunikationen ska se ut på ett visst sätt, kan det vara svårt för denna att begripa sig på en 

annorlunda kommunikationsstil. 

 

2.2.4 Kultur i praktiken 

I artikeln Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence av 

docenten Jonas Stier (2006) beskrivs vikten av interkulturell kompetens för att på ett så 

optimalt sätt som möjligt kunna kommunicera så att alla parter involverade förstår vad som 

sägs. Denna kompetens bygger på kunskap samt respekt för främmande kulturer.  Genom en 

hög interkulturell kompetens hos både avsändare och recipient kan även det budskap som 

avsändaren sänder ut tolkas på ett mer önskvärt sätt av recipienten.  

 

Stier har delat in interkulturell kompetens i två delar: processuell samt innebördskompetens. 

Den processuella kompetensen omfattar kunskap om språk, beteende, sedvänjor etcetera som 

finns inom en främmande kultur. Dock är denna kunskap begränsad då den har kommit från 

förenklingar och stereotyper av en kultur, vilka antingen kan ge en positiv eller negativ klang 

till den egna uppfattningen av kultur. Denna typ av kompetens ger individen en begränsande 

kulturuppfattning och gör det svårare att se kultur på ett objektivt sätt. Innebördskompetens är 

däremot mer behjälpligt för individen till att få interkulturell kompetens då denna inte bygger 

kunskapen på förenklingar och stereotyper. Denna typ av kompetens ger individen en mer 

objektiv syn på kultur och ökar därför förståelsen till att kulturer är dynamiska (ibid.). 

 

I en annan artikel om kulturell förståelse beskrivs processen av hur olika högskolor 

informerar och kommunicerar med utbytesstudenter i USA. Internationaliseringen är en faktor 

som påverkar skolorna i allt högre grad, vilket innebär att de måste anpassa sig mer efter 

individer med olika kulturella bakgrunder. I studien jämförs två skolor, där den ena skolan har 

en svag organisationskultur med intern orientering och den andra har en stark 

organisationskultur med extern orientering (Bartell 2003). 

 

Den första skolan som har en svag organisationskultur kännetecknas av att de olika 

institutionerna i skolan inte är integrerade med varandra samt att skolans värderingar 
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konkretiseras i en mindre grad i högskolans arbete. Detta innebär att det tar längre tid att 

tillämpa strategier som skolan har planerat. Den interna orienteringen innebär även att den 

externa kommunikationen i högskolan är relativt låg, vilket ger konsekvensen att skolan inte 

aktivt försöker attrahera internationella studenter. Till följd av dessa egenskaper blir 

internationaliseringen lidande och inkommande internationella studenter kan uppfatta 

administrationen som rörig och svår att kommunicera med (ibid.). 

 

Den andra skolan är raka motsatsen till den första, där stark organisationskultur med extern 

orientering råder. Skolans administration och olika institutioner är mer sammansatta och den 

externa orienteringen gör att skolan satsar med välfungerande strategier på att dra till sig 

internationella studenter. Dessa egenskaper skapar en miljö där det finns utrymme för dialog 

mellan lokala och internationella individer (ibid.). 
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3. Metod  
 

Här redogörs för val av forskningsmetod, vetenskaplig ansats samt metod för insamling av 

primärdata och hur insamlingen genomfördes. Även studiens trovärdighet och pålitlighet 

diskuteras och slutligen görs en kritisk granskning av metoden. 

 

3.1 Val av metod och insamling av primärdata 

En kvalitativ forskningsstrategi med deduktiv ansats har valts eftersom den har ett tolkande 

synsätt samt att tyngdpunkten ligger på ord snarare än kvantifiering. Den kvalitativa metoden 

gör det möjligt för författarna att med hjälp av den insamlade datan gå djupare in på de teman 

som studien bygger på - kultur och kommunikation (Bryman & Bell 2013; Thurén 2007).  

 

Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer i grupp med utländska studenter vid Södertörns 

Högskola (fortsättningsvis SH). Urvalet har valts från SH då båda författarna själva har varit 

aktiva inom den internationella föreningen vid SH och därför haft mycket kontakt med 

utländska studenter som läser vid högskolan. Intervjuformen fokusgrupper valdes med 

anledning av att deltagarna då hade en möjlighet att föra en diskussion med varandra kring de 

valda teman kultur och kommunikation, och på så sätt blev det lättare att upptäcka olikheter i 

uppfattningar eller idéer bland deltagarna till skillnad från individuella intervjuer. Då somliga 

ämnen kan tolkas på olika sätt av de olika deltagarna ansågs fokusgrupper vara ett bra 

tillvägagångssätt för att få en inblick i andras erfarenheter.  Gruppdiskussionen baserades på 

en erfarenhet som deltagarna har gemensamt - studier utomlands. Vid gruppdiskussionerna 

kan jämförande av individuella åsikter se ut på två olika sätt. Å ena sidan kan det leda till att 

deltagarna enas om en ömsesidig uppfattning. Å andra sidan kan diskussionen komma att 

härleda skillnader mellan deltagarna, vilket i sådana fall ger forskaren information om ett 

antal skilda åsikter och uppfattningar om ämnet. Anledningen till varför deltagarna hyser 

dessa synpunkter är av stor vikt, alltså inte bara vad de reflekterar över (Denscombe 2016; 

Wibeck 2010). Det kan till exempel vara kulturella skillnader, olika erfarenheter eller annat 

som gör att deltagarna antingen delar eller har olika synpunkter.  

 

De som leder fokusgrupper kallas för moderatorer och kan vara författarna själva alternativt 

utomstående parter. I denna studie är det författarna själva som agerat moderatorer. Detta för 

att det är en form av personlig intervju där mycket av samspelet mellan moderatorerna och 

deltagarna bygger på tillit. Eftersom moderatorerna kände till några av deltagarna innan 



 15 

kunde detta utnyttjas för ökad tillit inom gruppen under diskussionen. Dessutom ökar 

möjligheterna för författarna att kunna ställa följdfrågor om det finns en känsla av att svaren 

inte är tillräckligt uttömmande.  

 

3.1.1 Fokusgruppers svårigheter och hur författarna jobbat med detta 

Då fokusgrupper kan vara svåra att anordna valde författarna att försöka höja motivationen 

genom att förse deltagarna med fika, som fungerade som en sorts mindre belöning. Ett annat 

problemområde rör huruvida moderatorn har mer eller mindre kontroll över händelseförloppet 

och hur aktiv denne skall vara, samt att vissa deltagare kan vara mer eller mindre aktiva än 

andra. Detta är något som forskare måste ta hänsyn till och förtydliga att alla ståndpunkter är 

av stort värde. Med det i åtanke gick moderatorerna i början av diskussionen, i samband med 

att de önskade alla välkomna, igenom de generella regler som gällde under diskussionen. 

Dessa regler omfattade bland annat att endast en i taget ska tala, att allas synpunkter är viktiga 

samt att en öppen diskussion ska föras (Bryman & Bell 2013).  

 

Något som är viktigt för att en intervju i grupp ska bli så lyckad som möjligt är tillit, och 

viljan att dela med sig av personliga och privata erfarenheter, uppfattningar eller åsikter styrs 

mycket av detta (Denscombe 2016). Av den anledningen ställdes inledande frågor som hade 

som avsikt att lätta upp stämningen och få deltagarna att känna sig trygga i situationen. Två 

knep som Denscombe (2016) beskriver är att (1) ställa bakgrundsfrågor om deltagarna samt 

att (2) tillämpa någon uppmuntrande fråga för att undvika att gå rakt in i konstruerade idéer 

och istället låta diskussionen handla om något konkret. Vissa deltagare har lättare eller svårare 

än andra för att öppna upp sig och utveckla sina tankar. För att få deltagarna att vara så öppna 

som möjligt inleddes diskussionen med kallprat där moderatorerna ställde generella frågor 

som inte är personliga och på så sätt kan anses som känsliga - till exempel vad de studerade 

och hur de trivts hittills. Detta för att få deltagarna att känna sig bekväma och trygga i 

situationen samt att visa ett intresse för de deltagarna som faktiskt tagit sin tid att komma och 

vara med (Bryman & Bell 2013).  

 

3.2 Val av teman 

Eftersom målet med fokusgrupper är att deltagarna ska diskutera det valda ämnet med 

varandra togs beslutet att inga bestämda frågor skall ställas till deltagarna, utan moderatorerna 

följde istället ett visst schema med olika teman som togs upp och diskuterades. Dessa valda 

teman bygger på den teoretiska referensramen. Ett antal frågor har emellertid sammanställts 
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för att försäkra att allt som bör diskuteras faktiskt tas upp. Som nämndes i kapitlet ovan var 

författarna medvetna om att de utländska studenterna med största sannolikhet kände till 

varandra sedan innan. Av den anledningen ansågs det av författarna vara av särskild relevans 

med förberedelse av följdfrågor som kunde ställas för att erhålla så mycket information som 

möjligt och på så sätt undvika att vissa frågor inte togs upp på grund av att deltagarna tog det 

för givet. De teman som valts är i stora drag kultur och kommunikation. Utifrån detta valdes 

ett fåtal underteman, såsom deltagarnas kännedom om Sverige, personlig och icke-personlig 

kommunikation, kulturell kompetens och kommunikationskanaler.  

 

Teman om kultur - och underteman till den - användes i syfte att få förståelse för hur de olika 

deltagarna tänker ur ett kulturellt perspektiv. Kultur präglar individer i hur de tänker och 

agerar när de kommunicerar med andra. Med detta i åtanke är det därför viktigt att få en 

inblick i deltagarnas kulturella referensramar när de är i kontakt med den svenska 

universitetskommunikationen, för att på ett lättbegripligt sätt förstå vad deltagarnas åsikter 

grundar sig på. 

 

Temat om kännedom om Sverige innan de anlände tillämpades i syfte för att förstå hur 

mycket generell kunskap de hade om Sverige samt för att se vilka fördomar eller stereotyper 

de hade om den svenska kulturen. Informationen från denna kunskap användes sedan till att 

analysera vilken sorts kulturell kompetens deltagarna besitter, det vill säga om de har 

processuell- eller innebördskompetens. 

 

Dimensionerna för maskulinitet/femininitet samt individualistiska/kollektivistiska 

tillvägagångssätt tillämpades genom frågor om hur deltagarna själva upplever att de bemöter 

en ny främmande situation eller ett hinder, det vill säga om de försöker förstå sig på den på 

egen hand eller med hjälp av sin omgivning. Dimensionen för osäkerhetsundvikande 

uppmättes genom temat om deltagarnas bemötande av nya kulturer, samt på hur de bemöter 

nya beteendemönster i dessa kulturer. 

 

Måttet för etnocentrismen tillämpades genom att se hur kritiska deltagarna var i förhållande 

till sina egna kulturer. Därför fanns ett tema med som jämförde hur deltagarna såg sin egen 

kultur i förhållande till den svenska kulturen. 

 

I och med att samtliga deltagare är i samma situation, det vill säga att alla är utländska 

studenter, innebär detta att nationalkulturerna tar en sekundär roll när deltagarna bemöter 
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situationer utifrån deras studentperspektiv. Hur stark påverkan organisationskulturen hade på 

deltagarna kunde därför urskiljas när deltagarna diskuterade hur kommunikationen ser ut vid 

deras hemuniversitet. 

 

Teman och frågor om kommunikationen innefattade även diskussioner om hur 

kommunikationen ser ut vid deltagarnas hemuniversitet, vilket främst togs upp för att få en 

inblick i vad deltagarna hade för erfarenhet kring universitetskommunikation för att på så sätt 

kunna få en större förståelse till hur de tolkade kommunikationen vid SH. Om en deltagare till 

exempel är van vid att ha mycket personlig kontakt med personal vid sitt hemuniversitet kan 

denna möjligtvis tycka att kommunikationen på SH är undermålig om den personliga 

kontakten är nästintill obefintlig. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen fanns utöver kulturteman, även teman om personlig och 

icke-personlig kommunikation. Den personliga kommunikationen definieras här som den 

kontakt som uppstår mellan deltagarna å ena sidan samt koordinatorer och internationella 

handläggare å andra sidan.  

 

 Den icke-personliga kommunikationen kategoriserades in i kommunikationskanalerna för 

SHs hemsida, tryckt info (broschyrer) samt sociala medier. Utifrån studiens teoretiska avsnitt 

går det att urskilja att universitetshemsidor är en viktig källa för studerande vid 

informationssökning. Även broschyrer var en viktig informationskälla, om än lite mindre 

viktiga än universitetshemsidor. Den tredje kommunikationskanalen, sociala medier, är en 

kanal som för tillfället inte haft större betydelse vid universitetskommunikation, men som kan 

komma att bli allt viktigare i framtiden. Med detta i åtanke är det intressant att höra 

deltagarnas åsikter om denna kommunikationskanal. Därefter utformades 

kommunikationstemat med dessa tre kommunikationskanaler. 
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Figur 4. Sammanställning av de valda temana. Källa: Författarna 

 

3.3 Urval 

För att få kontakt med potentiella deltagare kontaktades fadderansvariga Erlina Hassan som 

sitter i styrelsen för ESN (European Student Network) Södertörn. Med hjälp av en lista med 

samtliga utländska studenter som studerar vid SH vårterminen 2016 skickades mail ut till 

dessa med inbjudan om deltagande i en intervju i grupp. Målet med urvalet var att få en så 

bred kulturell krets som möjligt. Deltagarna som valdes ut är därför alla från olika länder, 

med undantag för två av deltagarna (se Tabell 1). Eftersom svarsfrekvensen var låg tog 

författarna, utöver mailen, kontakt med deltagare direkt som i sin tur bjöd in personer som de 

känner. Ett icke-sannolikhetsurval har gjorts, vilket betyder att forskaren till viss del har ett 

inflytande i frågan om valfriheten i någon del av urvalsförloppet (Denscombe 2016). I och 

med detta har en form av bekvämlighetsurval gjorts. De utländska studenterna som intervjuas 

är personer som för tillfället finns tillgängliga för forskarna (Bryman & Bell 2013; 

Denscombe 2016).  Då urvalet byggde på utländska studenter från samma högskola var 

författarna medvetna om att deltagarna med största sannolikhet redan kände till varandra 

sedan innan och detta väckte en fråga hos författarna om huruvida det var möjligt att använda 

redan existerande grupper. Enligt Wibeck (2010) finns det olika för- och nackdelar med 

existerande grupper. När deltagarna är obekanta för varandra kan det finnas en viss risk att de 

personer som i vanliga fall är blyga blir ännu mer tillbakadragna och att de personer som är 
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mer pratglada tar över. Risken med existerande grupper är att vissa frågor inte väcks till följd 

av att det finns saker som tas för givna inom gruppen (Wibeck 2010). 

 

Respondent Land Fokusgrupp Universitet 

Laura  Tyskland 1 Friedrich Alexander Universitet  

Laura  Spanien 1 Universitet Carlos III de Madrid 

Tapani  Finland 1 Laurea University of Applied Sciences 

Erinç  Turkiet 1 Marmara Universitet 

Chingyi  Hongkong 2 Hongkong Shue Yan Universitet 

Boey  Hongkong 2 Hongkong Shue Yan Universitet 

Yuri  Italien 2 Rom Universitet Tor Vergata 

Jacob  USA 2 Mayvill College 

Tabell 1. Presentation av respondenterna 

 

3.4 Genomförande av fokusgrupp 

Båda fokusgrupperna hade totalt fyra deltagare vardera och tog plats en tisdagseftermiddag 

respektive fredagseftermiddag i varsitt grupprum i skolans bibliotek. Detta för att platsen 

fungerade som neutral mark samt att rummen är relativt små, vilket forskning har visat kan 

leda till ökad interaktion i gruppen (Wibeck 2010). På grund av att fokusgrupper kan vara 

svåra att arrangera och att få tillräckligt med folk intresserade av att delta, valde författarna att 

bjuda deltagarna på fika som lockbete (Bryman & Bell 2013). Eftersom SH tar emot en 

relativt liten grupp utländska studenter varje år, totalt 174 studenter under ett läsår (SCB 

2016, s. 79) var det därför inte förvånansvärt att samtliga deltagare kännedom om varandra 

innan fokusgruppen. Precis som författarna hade anat kände deltagarna igen varandra, varav 

två av deltagarna hade en god relation till varandra.  

 

Båda fokusgrupperna varade ungefär en timme och i den första fokusgruppen var två av 

deltagarna mer aktiva än de andra deltagarna, vilket gjorde att moderatorerna var tvungna att 
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vara relativt aktiva för att se till att alla fick komma till tals. Den första fokusgruppen, till 

skillnad från andra fokusgruppen, hade denna inte samma flyt i diskussionen. Av den 

anledningen var det nödvändigt för moderatorerna att vara relativt aktiva samt att stundtals 

dirigera ordet till deltagarna. Stämningen i båda fokusgrupperna var lättsam eftersom 

deltagarna var bekanta med varandra. En god stämning där diskussionen innehöll bland annat 

skratt och skämt fördes. Deltagarna visade på att de både delade åsikter men även att de hade 

olika erfarenheter och uppfattningar om vissa ämnen. Trots detta respekterade alla varandra 

och samtliga deltagare fick prata till punkt.  

 

Trots att bägge fokusgrupper hade samma teman, var den första fokusgruppen mer 

koncentrerad på deltagarnas nationalkulturer vid diskussionerna kring kultur. På grund av 

detta försökte moderatorerna styra in den andra fokusgruppen till att tala om deras kulturella 

upplevelser ur en organisationskulturell synvinkel, det vill säga högskolan. På så sätt kunde 

den sammanlagda datan från bägge fokusgrupper ge ett allsidigt underlag till denna studie. 

 

3.5 Tillförlitlighet och pålitlighet 

I fokusgrupper kan det vara svårt att få en hög tillförlitlighet om deltagarna inte vågar föra sin 

talan (Wibeck 2010). Moderatorerna valde att i början av fokusgrupperna arbeta med att få 

deltagarnas förtroende. Detta gjordes genom att en konversation som inte direkt var relaterad 

till själva ämnet fördes, så kallat kallprat. Syftet var även att deltagarna sinsemellan skulle få 

en uppfattning om varandra, detta för att skapa en så bekväm miljö som möjligt och 

därigenom undvika att deltagarna inte vågar yttra sig, vilket enligt Wibeck (2010) är en av de 

främsta riskerna med fokusgrupper. Om deltagarna inte vågar yttra sig, kan det medföra 

problem gällande att resultaten inte är tillräckliga. För att öka tillförlitligheten i resultatet i 

denna studie valde moderatorerna att spela in fokusgrupperna och inte skriva några 

anteckningar, utan endast fokusera på att vara närvarande. På så sätt fanns möjligheten att i 

efterhand gå tillbaka till dessa inspelningar och därigenom undvika att resultatet blir 

snedvridet. I förebyggande syfte beskrev moderatorerna även kommunikationsbegreppen för 

att undvika missförstånd som skulle kunna leda till ett felaktigt resultat. Ett försök gjordes 

även att behandla de olika teman och frågorna i ungefär samma ordning under de två 

fokusgrupperna.  
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3.7 Metodkritik  

Under fokusgrupperna användes endast ljudinspelning. Ett alternativ hade kunnat vara att 

använda kamerainspelning för att på så sätt fånga både verbal och ickeverbal kommunikation. 

En kamera hade dock skapat en mindre bekväm miljö för samtliga deltagare, då de kan känna 

obehag över att vara bevakade och att de måste bete sig på ett visst sätt då de blir filmade.  

Under båda fokusgrupperna var det författarna som tog rollerna som moderatorer. 

Moderatorerna kände till vissa av deltagarna sedan innan och det kan i detta fall anses vara 

olämpligt på grund av att objektiviteten minskas samt att vissa saker kanske inte tas upp då 

det tas för givet av deltagarna. För att undvika detta kan utomstående personer väljas för att 

agera som moderatorer eller ha med deltagare som moderatorerna inte känner personligen.   

 

Under den första fokusgruppen uppstod det ett antal språkliga och kulturella missförstånd som 

krävde ytterligare förklaringar. Av den orsaken anser författarna att en pilotstudie inför 

fokusgrupperna kunde ha genomförts för att bättre vara förberedda på dessa oförutsedda 

händelser samt ha vetskap om hur dessa skulle kunna hanteras. Ett exempel på ett språkligt 

missförstånd som uppstod under den första fokusgruppen var när temat kultur diskuterades. 

Det språkbruket som användes uppfattades som obegripligt vilket ledde till att deltagarna inte 

riktigt visste vad de skulle säga. Detta märktes av den tystnad som uppstod direkt efter samt 

förvirrade ansiktsuttryck. 

 

Eftersom fokusgrupper ibland kan skapa obehag hos deltagarna hade en blandad metod 

kunnat användas, där fokusgrupper kombineras med semistrukturerade intervjuer. På så sätt 

utnyttjas båda metoderna för insamling av data. I fokusgruppen fås en större bredd av åsikter 

och attityder som kommer fram genom diskussion, medan det i de semistrukturerade 

intervjuerna är möjligt att behandla ämnet mer djupgående på tu man hand.   

 

En sista kritik kan riktas mot tillvägagångssättet för att få deltagarna intresserade i att delta i 

fokusgruppen. I det mail som skickades ut skrevs det att deltagarna under fokusgruppen skulle 

bjudas på fika. Det kan diskuteras om de endast valde att delta då de fick fika, alltså inte för 

att det faktiskt hade ett genuint intresse av att delta.  
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4. Empiri och analys  
 

I detta avsnitt redovisas och analyseras den empiriska data som samlades in under de två 

fokusgrupperna som genomfördes där totalt åtta utländska studenter deltog. Analysen bygger 

på den teoretiska referensramen. 

 

4.1 Introduktion  

Moderatorerna började med att önska alla välkomna och tacka deltagarna för att de tog sig tid 

att delta. En kort beskrivning om hur fokusgruppen var uppbyggd - att fokusgruppen 

behandlar kultur och kommunikation vid universitetet - samt målet med intervjun - att 

deltagarna ska diskutera med varandra för att få reda på deras åsikter och förhållningssätt - 

 framfördes. För att skapa en avslappnad miljö började moderatorerna med att ställa generella 

frågor om studenternas upplevelse i Sverige och deras utlandsstudier.  

 

4.2 Kännedom om Sverige 

För att sedan komma mer in på ämnet, ställdes frågor angående deras kännedom om Sverige 

innan de ansökte för att studera i Sverige och hur de hade fått tag på information. Utifrån 

deras svar kunde det erhållas om deras interkulturella kompetens var processuell- eller 

innebördsbaserad. Samtliga deltagare i grupp ett sa att deras kännedom om Sverige var 

begränsad innan ankomst. Tyska Laura nämnde att hon visste att IKEA och H&M är svenskt, 

samt att hon ansåg att alla svenskar talade engelska, vilket var en drivande kraft för henne att 

söka till Sverige. När det blev aktuellt att ansöka om utlandsstudier via utbyte i Sverige ställde 

hennes hemuniversitet i Tyskland krav på att hon skulle ha kunskap om bland annat svensk 

historia. Därpå nämnde Erinç att hennes intresse för Sverige kom från att hon vid sitt 

hemuniversitet läst en kurs tillsammans med en svensk utbytesstudent. Utbytesstudenten hade 

berättat om hur kursupplägget såg ut i det svenska högskole- och universitetssystemet, som 

skiljde sig markant från hur det ser ut vid hennes hemuniversitet. Detta gjorde att hon fick upp 

ögonen för Sverige. Tapani berättade att även hans kunskap var ytlig på så sätt att han endast 

kände till Finlandsfärjan, i och med att han är finsk. Hans intresse för Sverige byggde på att 

han talade och tyckte om det svenska språket. 

 

Den interkulturella kompetens som kan urskiljas från deltagarnas kunskap om Sverige är att 

det mestadels bygger på processuell kompetens (Stier 2006). Kompetensen bygger mestadels 

på vad de fått höra om Sverige samt på stereotyper, såsom att alla i Sverige kan tala engelska. 
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Erinç hade också fått en ytlig kunskap om hur det svenska högskolesystemet såg ut, men hon 

hade enligt egen utsago inte gått djupare in på hur det såg ut utan litat på det som den svenska 

utbytesstudenten hade berättat för henne. Tyska Laura var den som uppvisade någorlunda mer 

innebördskompetens, det vill säga mer djupgående kompetens, då hon vid sitt hemuniversitet 

var förpliktigad att lära sig om svensk historia. 

 

Deltagarna i grupp två hade relativt olika kunskaper om Sverige, då deltagarna från 

Hongkong (Boey och Chingyi) hade en bild av Sverige som ett grönt land med ett lugnt folk. 

Boey nämnde att hon var intresserad av Sveriges natur och att vandra i skogen och bergen. 

Chingyi sa att hon hade en bild av Sverige som ett land med mycket frihet och att det svenska 

folket inte var ett hektiskt folk. Både Boey och Chingyi nämnde IKEA och olika svenska 

märken de kände till sedan innan. Yuri från Italien pratade om det svenska välfärdssystemet 

som värderas oerhört högt i Italien och även är en modell som den italienska staten ser upp 

till. Han hade även bilden av att offentliga institutioner och infrastruktur överlag fungerade 

bra i Sverige. Jacob hade också mer kunskap av politisk karaktär, till exempel att det rådande 

ekonomiska läget i Sverige var blandekonomi samt kunskaper om det svenska skolsystemet. 

 

I samstämmighet med den första gruppen, påvisade även denna grupp tecken på att den 

kulturella kompetensen av Sverige i stort dominerades av processuell kompetens (Stier 2006). 

Detta kunde urskiljas från Boey och Chingyis stereotypa bild av Sverige med ett lugnt folk 

och en grön natur. Yuris syn på Sverige visade på tydlig processuell kompetens med hänsyn 

till att även han hade en stereotypisk bild av det svenska välfärdssystemet då han såg det som 

mycket positivt och att det agerar förebild i hans hemland. Jacob erkände att hans kunskap om 

Sverige inte var särdeles djup, men till skillnad från Yuri hänförde han inte den kunskap han 

besatt som något positivt eller negativt, utan hade en mer neutral ställning inför sin egen 

kunskap vilket visar att hans kulturella kompetens har drag av innebördskompetens (Stier 

2006). Han var medveten om att kunskapen han besatt var mestadels ytlig. 

 

4.3 Tidigare kulturella erfarenheter 

Som följd av detta kom samtalet sedan att gå in på vilka likheter och olikheter som fanns 

mellan deltagarnas kultur och svensk kultur. Spanska Laura och Erinç ansåg att svenskar var 

mer avståndstagande, vilket tyder på att de ser svenskar som Hofstede et al. (2011) hade 

benämnt som individualistiska människor. Detta tyder även på att deras egna nationalkulturer 

faller inom ramen för den kollektivistiska dimensionen på Hofstede et als (2011) skala. 
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Tapani ansåg tvärtemot att det var ett öppnare klimat här. Han ansåg att svenskar var mer 

öppna och omsorgsfulla än finländare, vilket tyder på att han anser att den svenska kulturen är 

mer kollektivistisk än vad den finländska är. Som Hofstede et al. (2011) beskriver bygger den 

kollektivistiska dimensionen på samhörighet och lojalitet mellan samhällsmedlemmar, medan 

dessa inom den individualistiska dimensionen förväntas se efter sig själva.  

 

Utifrån deltagarnas diskussion om hur kulturen i högskolan såg ut, gick det att urskilja en 

gemensam nämnare i samtalet, nämligen att samtliga deltagare tyckte att det krävdes mer 

självständigt arbete av dem här i Sverige i jämförelse med deras hemuniversitet. Tyska Laura 

och spanska Laura lade dock även till att mer gjordes i grupp vid SH i jämförelse med deras 

hemuniversitet. Tapani tyckte att mycket mindre gjordes i grupp vid SH än vad han var van 

vid. Erinç inflikade att hon tyckte att den kontakt hon hade med lärare här i Sverige kändes 

mer informell och mer avslappnad, vilket för henne var en positiv upplevelse i kontrast till 

den formella miljö som råder vid hennes hemuniversitet mellan studerande och personal. 

Tyska Laura instämde i att kommunikationen var mer informell bland lärare och studerande, 

och att alla sågs som jämlika. 

 

Deltagarnas åsikter visar på att SH som organisationskultur har både kollektivistiska och 

individualistiska drag, där det finns något av en balans av att både arbeta självständigt men 

även att förekomsten av grupparbete är relativt frekvent. Denna diskussion visar även på hur 

organisationskulturen ser ut vid deltagarnas hemuniversitet, då till exempel Erinç och tyska 

Laura kände att SHs miljö bland studerande och personal var mindre formell än den miljö de 

är vana vid. Ingen av deltagarna nämnde heller att de föredrog det ena eller det andra sättet, 

vilket kan ge en indikation på att ingen hade någon högre nivå av etnocentrism, vilket enligt 

Hofstede et al. (2011) betyder att de är öppna för olika kulturmönster.   

 

Deltagarna i grupp två blev tillfrågade av moderatorerna hur deras egen kultur var i 

jämförelse med den svenska kulturen. Boey och Chingyi var förundrade över att öppettiderna 

på banker, i köpcenter och i skolans reception var alltför korta här i Sverige. De är vana vid 

att allt håller öppet längre i sitt hemland. De minns en gång de åkte till ett köpcenter sent på 

kvällen i närheten av SH för att handla, men möttes av ett stängt köpcenter. Därpå sa de att de 

får intrycket av att det är mindre hektiskt att jobba här, i och med att arbetstiderna verkar vara 

betydligt kortare än i deras hemland Hongkong, vilket stärkte deras uppfattning om att 

svenskar är ett lugnt folk.  
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Enligt Jacobs åsikt har Sverige och USA samma värderingar i grunden, på grund av att bägge 

kulturer tillhör västvärlden. Dock upptäckte han vissa stora skillnader beträffande byråkrati 

och samspel. Han var förundrad över att det fanns kösystem vid i stort sett varenda institution 

han hade gått till. Han hade till exempel gått till biblioteket där han behövde ta en kölapp för 

att få hjälp, vilket för honom kändes annorlunda till hur man fick hjälp i bibliotek vid hans 

hemuniversitet. Han hade dock en förstående inställning till det byråkratiska systemet, och 

ansåg att det förmodligen fanns ett syfte till det, även om han själv kommer från ett mindre 

formellt samhälle. Den andra stora skillnaden var hur människor bemöter varandra i 

samhället. Jacob kommer från de amerikanska sydstaterna, vilka han anser tillhöra ett 

informellt samhälle där alla hälsar på varandra, även om det inte finns något personligt band 

mellan personerna. Han tyckte att det var mer individualistiskt i Sverige, där folk i en större 

utsträckning håller till för sig själva. 

 

Yuri tyckte även han att hans hemland Italien inte var för långt från Sverige kulturellt sätt på 

grund av att bägge länder är västerländska. Han instämde dock med Jacobs påstående om att 

det svenska folket är mer individualistiska, vilket är en kontrast till det italienska folket. Han 

kunde dock se både fördelar och nackdelar med bägge system och la ytterligare till att det 

finns en bättre balans mellan arbete och fritid här i Sverige samt att han fått intrycket av att 

anställda behandlas bättre här, vilket enligt honom gör att det svenska systemet i praktiken är 

mer effektivt än det italienska. 

 

Boey och Chingyis förvåning samt inställning till hur det fungerade i Sverige tyder på en viss 

form av etnocentrism då de utgick från att det skulle fungera på ett liknande sätt som i deras 

hemland. Den kulturella kompetensen kan därför anses vara något begränsad vilket skulle 

kunna leda till att etnocentriska drag vid möten med andra kulturer kommer upp, som till 

exempel fördomar. Jacobs inställning tyder däremot på en medvetenhet om att det finns 

likheter och skillnader mellan de egna national- och organisationskulturerna han tillhör och de 

som han har stött på i Sverige, men att detta inte behöver ha en negativ eller positiv innebörd. 

Likt analysen av hans åsikter och kännedom om Sverige styrker hans tankegångar ytterligare 

på att han har få drag av etnocentrism och innehar en innebördskompetens som Hofstede et al. 

(2011) och Stier (2006) kallar begreppen för. Detta bevisar på att han genom sin kulturella 

kompetens har mer förståelse för skillnader i kulturer han själv inte har medlemskap i. Även 

Yuri visade på tecken att han hade en innebördskompetens och låg grad av etnocentrism då 
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han förstod att det ena beteendemönstret inte nödvändigtvis behövde vara bättre än det andra 

bara för att det var annorlunda. Som Stier (2006) skrev, ses innebördskompetens som ett 

fördomsfritt och neutralt synsätt på ett kulturbetingat beteende.  

 

4.4 Hantering av ovisshet i främmande situationer 

Moderatorerna ställde en fråga om hur mycket hjälp deltagarna själva föredrar att få när det 

kommer till skolan och allt runtomkring det. På så sätt kunde det granskas hur 

kollektivistiska/individualistiska och maskulina/feminina deltagarna är till sitt sätt inom 

organisationskulturen för skolan. Samtliga deltagare i grupp ett svarade att det berodde på 

situationen i fråga. Spanska Laura lade dock till att hon helst inte vill be om hjälp såvida det 

inte verkligen behövs. Med hänsyn till detta kan det analyseras som att deltagarna ligger i 

mitten av både det kollektivistiska och individualistiska spektrumet samt det maskulina och 

feminina spektrumet när det kommer till organisationskulturen i skolan. Spanska Laura visar 

dock drag på att hon inom Hofstede et als (2011) nationaldimensioner ligger mer åt det 

individualistiska och maskulina hållet på grund av hennes vilja att inte be om hjälp i första 

taget, vilket innebär att hon är beslutsam om att hitta egna lösningar samt att hon varken vill 

eller förväntar sig få mycket hjälp utifrån.  

 

4.5 Bemötande av nya kulturer 

Då moderatorerna kände att svaren hittills inte hade varit tillräckligt uttömmande, togs 

beslutet att ställa ytterligare en fråga gällande kultur. Frågan löd hur deltagarna beter sig när 

de kommer i kontakt med en ny kultur för första gången. Frågan utgår främst från Hofstede et 

al. (2011) osäkerhetsundvikande nationaldimension men även hur etnocentriska deltagarna är. 

Tyska Laura, spanska Laura och Tapani höll alla med om att det är viktigt att ha ett öppet 

sinne vid kontakt med nya kulturer och alltid ta seden dit man kommer. Frasen ”Learning by 

doing” nämndes av tyska Laura som uttryckte att detta var särskilt viktigt vid kulturella 

möten. Tyska Laura, spanska Laura och Tapanis yttranden visar en låg osäkerhetsundvikande 

tendens då de tar seden dit de kommer, det vill säga att de har en accepterande attityd 

gentemot främmande kulturer. Detta innebär även att etnocentrismen kan ses som låg då det 

inte framgår att de utgår från den egna kulturen för att bedöma andra kulturer med vad som är 

rätt eller fel.  

 

Även i grupp två styrde moderatorerna samtalet in på hur respondenterna bemöter nya 

kulturer. Yuri sa direkt att han är en mycket nyfiken person och gillar att dyka rakt in i 
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kulturen med många frågor om seder och dylikt. Han har rest till flera olika länder och även 

varit på språkresa i Storbritannien för att lära sig engelska. Han har ett öppet sinne och förstår 

att människor från olika kulturer beter sig på olika sätt. Jacob hade inställningen att han visste 

att han skulle komma att utgå ifrån stereotyper per automatik, men att han tar itu med det 

genom att vara tålmodig vid mötet av nya kulturer för att verkligen kunna förstå dem. Boey 

och Chingyi förde en diskussion om att den östasiatiska kulturen, som bägge tillhör, har lärt 

de att alltid vara accepterande mot det okända. Chingyi försöker läsa på om kulturen så 

mycket som möjligt innan hon bemöter den. Boey håller med om det Chingyi säger och 

lägger även till att hon vet att hon kommer skapa stereotyper i sitt huvud men att hon ändå, 

likt Jacob, försöker hålla ett öppet sinne. Hon försöker alltid hitta en gemensam nämnare 

mellan kulturen hon bemöter och sin egen för att kunna få en större förståelse till den andra 

kulturens seder. 

 

“Sen såklart, första veckan är det lite konstigt för man inser att man 

är i ett annat land där man ska spendera fem månader med 

personer som kan bli vänner för livet.” - Yuri 

 

Båda Boey och Chingyi visar en tolerans mot främmande kulturer, men vissa tendenser av 

etnocentrism kan urskiljas då den egna kulturens sedvänjor fungerar som indikatorer på vad 

som är rätt och fel beteende (Hofstede et al. 2011). Även en viss form av 

osäkerhetsundvikande kan uppfattas då den egna kulturens sedvänjor dominerar tankesättet i 

bemötandet av främmande kulturer där andra sedvänjor förekommer (ibid.). Yuri däremot har 

en låg grad av etnocentrism eftersom han inser de skillnader som finns mellan kulturer, och 

detta gäller även Jacob eftersom han är medveten om att han kommer skapa stereotyper och 

på så sätt kan undvika att dra förhastade slutsatser om kulturella beteenden.  

 

4.6 Tidigare erfarenheter av universitetskommunikation 

Efter detta kom moderatorerna in på temat kommunikation där bland annat personlig och 

icke-personlig kontakt diskuterades såsom hemsida och mail. En inledande fråga ställdes 

angående hur kommunikationen ser ut vid deltagarnas hemuniversitet. Tyska Laura beskrev 

att de är tvungna att göra mycket själva vilket tyder på att en individualistisk 

organisationskultur som bygger på mycket självständigt arbete råder vid deltagarens 

universitet. Hon nämnde att det finns en ansvarig person som är lärare och är ansvarig för 

samtliga som ska åka på utbyte, enligt hennes uppfattning rör det sig om ett hundratals 
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studenter. Av den anledningen finns det ingen personlig kontakt och de är heller inte till 

någon vidare hjälp påpekar hon. Spanska Laura har dock en annan erfarenhet och beskriver 

att det bästa med hennes universitet är att de får mycket hjälp samt att utbytesstudier anses 

som något viktigt vid hennes hemuniversitet. Hon säger att de får mycket stöd av 

universitetspersonal per mail, och att de inte behöver sköta allt pappersarbete själva. Tapani 

har mycket personlig kontakt med sin mentor vid sitt hemuniversitet vilken han har långa 

telefonsamtal med. I motsats till tyska Laura är spanska Laura och Tapani ansluten till en 

kollektivistisk organisationskultur med en mindre frekvent förekomst av självständigt arbete.  

 

Erinç berättar också att de har några ansvariga men att deras avdelning är mycket liten, 

mycket mindre till skillnad från till exempel institutionen för juridik eller ingenjörsvetenskap. 

Hon berättar att även om det bara handlar om 10-15 personer är de inte noga med att ge 

information samt att man måste ringa dem. Problematiken upphör inte där. Eftersom de, enligt 

Erinç, inte svarar på mail, och eftersom de inte vill ge ut sina nummer måste de vänta utanför 

deras rum och de är mycket begränsade när det kommer till att hitta information på internet. 

Det som Erinç beskriver kan kopplas till det som Bartell (2003) kallar för en svag 

organisationskultur, eftersom institutionerna vid hennes hemuniversitet inte samarbetar med 

varandra. Den svaga organisationskulturen kännetecknas enligt Bartell (2003) av att de olika 

institutionerna inte är integrerade med varandra vilket leder till en fördröjning i 

implementeringen av strategier som skolan planerat.   

 

I LKM (Shannon & Weaver 1963) går kommunikationen åt båda hållen, alltså avsändare till 

mottagare och vice versa. När budskapet eller meddelandet inte kommer fram upprättar 

mottagaren personlig kommunikation till avsändaren. Detta i form av att studenterna 

kontaktar universitetspersonal för förtydligande. Detta kallas för feedback. I Erinç fall är 

kommunikationen vid hennes hemuniversitet inte i godtagbart skick. De är inte noga med att 

ge information och hjälper inte till med att reda ut frågetecken som studenterna kan ha. 

Spanska Lauras universitet har till skillnad från Erinçs universitet förstått innebörden av en 

bra fungerande kommunikation. De får mycket stöd vid personlig kommunikation i form av 

mail, detta gäller även Tapani som utöver mail även kommunicerar med sin mentor per 

telefon. När det kommer till utlandsstudier anser tyska Laura att även hennes hemuniversitet 

har tydliga brister när det kommer till den personliga kommunikationen då de inte alls är 

hjälpande. Dessutom är det en enda person som ansvarar för samtliga studenter som ska 

studera utomlands, vilket enligt Brown et al. (2009) skulle ses som en nackdel då personalen 
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behöver ha förståelse för studenterna och deras behov av att få information om saker de inte 

kan få ut från de icke personliga kommunikationskanalerna, såsom hemsidan och kataloger.  

 

Samtalet i grupp två ledde även den in på kommunikation. Yuri tog första initiativet och 

berättade att deras universitet har ett antal olika hemsidor. En sida för hela universitetet och 

sedan olika hemsidor för respektive institution och kurser. Han beskrev svårigheterna med 

detta då det är en stor mängd information och för att hitta det som är relevant för en själv 

måste man söka genom dessa tre olika hemsidor. Han nämner även att det finns något som 

liknar Kompassen (studie- och karriärvägledningscenter) vid SH vid hans hemuniversitet, en 

studentexpedition, där man kan hitta information om kurserna.  

 

På grund av att informationen är splittrad i ett antal olika hemsidor medför det en svårighet 

för mottagaren att ta del av det exakta budskapet. All information som för mottagaren anses 

vara överflödig motsvarar det som inom LKM (Shannon & Weaver 1963) kallas för brus. Av 

den anledningen når budskapet antingen fram för sent eller inte över huvud taget till 

mottagaren. Kommunikationen som råder vid Yuris hemuniversitet kan därför anses ha 

misslyckats då avsändaren i detta fall inte lyckats framföra budskapet på ett lättförståeligt sätt 

för mottagaren.  

 

Yuri beskriver även att det inte är förrän i slutet av studierna som den personliga kontakten 

formas. Enligt honom är relationen mellan studenter och professorer inte samma i Italien som 

i Sverige och de är mer avlägsna i Italien. De stora klasserna på upp emot 300 studenter är en 

anledning.  

 

“Ibland är vi bara ett nummer” - Yuri  

 

Yuri beskriver att han nu, efter fyra års universitetsstudier, har en närmare relation till 

professorerna. Möjligheten att efter föreläsningarna ställa frågor finns, men det som gäller då 

är att stå i kö för att få boka ett möte med läraren.  

 

Jacob beskriver att de har ett liknande system som Yuri när det gäller hemsidorna. Enligt 

honom har de några hemsidor som alla tjänar olika syften; en är till för schemaläggning och 

betyg och en annan för information som rör en själv och professorerna. Han vidareutvecklar 

detta genom att ta exempel för den sistnämnda hemsidan som kan användas för att lämna in 

arbeten eller om professorn vill lämna ett meddelande till klassen. Han fortsätter och berättar 
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att professorerna med största sannolikhet kommer att kommunicera med sin klass via mail 

men att om specifik hjälp behövs så finns möjligheten att gå direkt till kontoret och prata med 

dem direkt, alternativt skicka ett mail och bestämma tid för möte. Jacob avrundar med att 

sammanfatta att den kommunikation som råder är face-to-face, men att mycket sker via mail. 

   

Även Boey och Chingyi beskriver liknande system för hemsidorna. Däremot råder det olika 

åsikter angående kvaliteten på universitetets hemsida. Chingyi tycker att hemsidan är bra 

medan Boey tycker den är värdelös jämfört med SHs hemsida. De diskuterar att olikheterna 

kan bero på att de studerar vid olika institutioner och att de inte är uppbyggda på samma 

hemsida. Här går det att urskilja att hemsidorna är av slaget planerad kommunikation som 

beskrivs i Duncan & Moriartys (1998) modell. Då de olika hemsidorna har skapats beroende 

på vilket syfte de ska tjäna, i detta fall olika institutioner, kan mottagaren lättare ta emot 

budskapet utan att det finns en massa störningar. I Yuris fall var de olika hemsidorna också 

menade för olika institutioner men trots detta påpekade han att det är svårt att hitta den 

information som är relevant när det finns ett överflöde av information, vilket kan anses som 

störande och kan därför leda till att det faktiska budskapet inte når fram. Precis som vid Erinç 

hemuniversitet observeras även en liknande tendens till svag organisationskultur (Bartell 

2003) vid Boey och Chingyis hemuniversitet i Hongkong. Institutionerna använder sig inte av 

samma sorts kommunikation, vilket kan ses på hur Boey och Chingyi beskriver strukturen av 

hemsidorna. Det här förklarar varför Boey uttryckte att hon uppfattade hemsidan som 

värdelös medan Chingyi tyckte att den fungerade bra. Jacobs syn på att hemsidorna var 

uppbyggda på detta sätt skiljde sig från Yuri och Boeys, då kommunikationen vid hans 

hemuniversitet i överlag fungerade bra. Han uttryckte detta genom beskrivningen av 

kommunikationen, där universitetspersonalen var tillgängliga för att räta ut frågetecken som 

han haft. 

 

Boey beskriver även att deras lärare inte laddar upp till exempel Powerpoints utan skickar 

mail till studenterna. Chingyi fortsätter att berätta att de i Hongkong använder både mail och 

personlig kontakt som kommunikationsmedel och att en anledning till att denna personliga 

kontakt är möjlig är för att arbetstiderna i Hongkong är mycket längre än i Sverige. Hon 

beskriver att hon vid ett tillfälle här vid SH var i behov att kontakta en professor men att hon 

inte visste hur hon kunde komma i kontakt med honom. Hon lyckades få tag på en mailadress, 

men om denne professor inte skulle svara på hennes mail skulle hon inte veta hur hon hade 

kunnat komma i kontakt med honom på ett annat sätt. I Hongkong däremot beskriver hon att 
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det är möjligt att få kontakt via mail eller genom att fråga personal vid universitetet eller gå 

direkt till professorns kontor.  

 

Här går det att se att organisationskulturer kan vara av olika karaktär, även om samtliga 

deltagare tillhör samma organisation - det vill säga universitet - vilket motstrider det Hofstede 

et al. (2011) säger. Enligt dem ser organisationskulturer mestadels likadana ut över 

landsgränser. Som Chingyi beskrev fanns det en ovisshet om hur hon skulle kunna komma i 

kontakt med professorn om denne inte svarade på mail, vilket tyder på att en brist i 

kommunikationen har uppstått. 

 

Nästa punkt som diskuterades var om deltagarna vid sina hemuniversitet hade någon som var 

ansvarig för utbytesstudenter och vilken sorts kontakt de hade med dessa personer. Yuri 

berättar att de har ett kontor för internationella studenter som de kallar för “Erasmuskontoret”, 

men att det inte endast är till för Erasmus studenter utan även studenter från bland annat 

Asien. Förutom detta beskriver Yuri att det finns en koordinator samt studenter som arbetar 

vid universitetet på deltid. Personligen hade han kontakt med dem innan han åkte till Sverige 

för att det är de som tar hand om stipendier för Erasmus och utbytesprogram. Jacob beskriver 

att de har en liknande praxis. På campus, vilket är väldigt litet, finns det ett internationellt hus 

med en internationell koordinator som de först och främst kommunicerar med genom en 

obligatorisk kurs som de måste ta innan de åker utomlands en termin där hon är lärare. Efter 

detta är hon, enligt Jacobs uppfattning mycket snabb och mottaglig via mail. Tack vare att 

campus är litet är allt mer eller mindre öppet. Jacob beskriver hur han kan gå över till det 

internationella huset och se om hon är där, samt att om hon inte är alltför upptagen hjälper till 

direkt. Boey påpekar att även de har en koordinator som de kontaktar genom mail eller 

Whatsapp (en meddelandetjänst). Chingyi inflikar med att han svarar mycket snabbt på både 

mail och Whatsapp och att han även har ett kontor som gör det möjligt att hitta honom 

personligen i stort sett när som helst.  

 

När det kommer till den personliga kontakten vid deltagarnas hemuniversitet har samtliga 

lyckats med att föra en bra kommunikationsstrategi som behandlar utlandsstudier. Budskapen 

har utformats för att anpassas till mottagarna på ett bra sätt, vilket stärker LKMs (Shannon & 

Weaver 1963) tes om kommunikation. I sin artikel skriver Brown et al. (2009) om hur viktigt 

det är att universitetspersonalen ser till att tillmötesgå studenternas informationsbehov, vilket 

samtliga deltagares hemuniversitet verkar ha gjort. Exempelvis beskrev Jacob hur han kunde 
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gå till sin koordinators kontor och be om hjälp. Den öppna miljön som råder vid hans 

hemuniversitet bidrar till denna nära kontakt mellan studenter och universitetspersonal, vilket 

enligt Brown et al. (2009) är mycket viktigt. Chingyi och Boeys erfarenhet tyder också på att 

det råder en öppen miljö vid deras hemuniversitet då även de kan kontakta personalen via 

Whatsapp när som helst.  

 

4.7 Upplevelser av den svenska universitetskommunikationen 

Det som sedan diskuterades var hur de upplevt kommunikationen vid SH och om de har haft 

mycket kontakt med internationella handläggare och koordinatorer. I grupp ett började Tyska 

Laura med att berätta att hon inte har särskilt mycket kontakt med dem, men vet hur hon kan 

kontakta dem om hon har frågor. Spanska Laura instämmer och de båda håller med om att de 

svarar snabbt. Hon lägger även till att hon har haft specifika frågor om kurserna och har fått 

mycket bra hjälp via mailkontakt. Tapani nämnde att den första personen han kontaktade när 

han anlände var den internationella handläggaren. Även Erinç instämmer och medger att hon 

skickar mycket mail till den internationella handläggaren, men att hon inte har någon face-to-

face kontakt. I grupp två beskrev Chingyi, Boey och Yuri att de under den allra första veckan, 

orienteringsveckan, samlade all information som ansågs nödvändigt vid det tillfället. Yuri 

uttrycker att han vid eventuella problem eller frågor först skulle vända sig till andra studenter 

och att om han inte kunde få hjälp där skulle han gå till Kompassen. Jacob, som inte deltog i 

orienteringsveckan, beskriver att kommunikationen med koordinatorn har varit mycket bra 

och att han har pratat med men också blivit hjälpt mycket av den internationella koordinatorn 

som är ansvarig för hans region. Förutom de schemalagda tiderna som koordinatorn är på 

kontoret beskriver Jacob att möjligheten också finns att skicka iväg ett mail och på så sätt 

stämma möte. Boey håller med Jacob om att de är mycket hjälpsamma och beskriver ett 

tillfälle då hon och Chingyi glömde att anmäla sig till tentamen. När de frågade om hjälp fick 

de ett nummer som de ringde och personen hjälpte till så att de registrerades för tentamen. 

Yuri beskriver att även om han inte hade några särskilda problem eller frågor så har han fått 

ett gott intryck av koordinatorn när de talades vid. 

 

När det kommer till att hålla kontakt med de utländska studenterna har SH levt upp till de 

behov som anses behöver uppfyllas för ett bättre samspel mellan studerande och personal. 

Precis som vid deltagarnas hemuniversitet, har SH skapat en öppen miljö där studenterna kan 

kommunicera med universitetspersonalen på ett sätt som bidrar till att de får värdefull 

information. Även här har Brown et als (2009) resonemang om att universitetspersonal bör 
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vara mer lyhörda till studenters kommunikationsbehov, applicerats i SHs 

kommunikationslinje. Tapani, den finska freemoverstudenten, har till skillnad från de andra 

utländska studenterna som läser via utbytesprogram inte fått hjälp från sitt hemuniversitet då 

han sökte utbildningen på egen hand. Av den anledningen har han andra förutsättningar, det 

vill säga att han har ett större informationsbehov, särskilt från SHs håll, eftersom hans 

hemuniversitet inte har möjligheten att ge den information som behövs för studenter som vill 

studera vid SH.     

 

Moderatorerna gick sedan över till icke-personlig kommunikation som hemsidan och tryckt 

information i form av broschyrer. I grupp ett återgav tyska Laura att hon använde hemsidan i 

början för att se hur mycket poäng de olika kurserna gav samt för att gå igenom kursplanen. 

Spanska Laura använde också hemsidan för att läsa om kurserna för att bestämma sig om 

vilka kurser hon skulle välja. Tyska Laura berättar om att hon i efterhand fick reda på att hon 

kunde ha valt andra kurser från olika program förutom de som var speciellt ämnade för 

utbytesstudenter. I grupp två berättade Yuri att han delvis läste den broschyr som gavs till 

dem under den allra första veckan och uttrycker att hemsidan är bra - en bra blandning av 

mängden information på engelska. Det enda som Yuri observerat, och som även de andra 

deltagarna har lagt märke till, som inte är helt på engelska är själva intranätet. Vid ett tillfälle 

var han tvungen att byta lösenord för att kunna logga in på intranätet och var tvungen att fråga 

en person som kunde svenska. Han berättar däremot att han tycker att de tjänster som skolan 

erbjuder är bra, såsom receptionen, MediaCenter (ett tekniskt center för IT-relaterade frågor) 

och Kompassen. Varje gång man kommer till skolan så finns det något som är öppet där man 

kan få hjälp.  

 

Även tyska Laura i grupp ett påpekade detta och beskrev att när man loggar in på intranätet så 

är allt på svenska och att det sedan finns en engelsk version för utbytesstudenter som man kan 

klicka sig in på. Även sidan för betygen är på svenska, vilket samtliga studenter anser vara 

problematiskt. Det är dock bara en del av allt och hon känner att man måste veta precis vart 

man ska klicka för att kunna ta sig igenom eftersom endast vissa steg är på engelska. Erinç 

instämmer och har samma problem medan Tapani, som faktiskt pratar svenska, inte har 

upplevt samma problem. Däremot berättar han att han har hört precis samma sak som de 

andra deltagarna berättat när han har pratat med andra studenter.  
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”Utan ett svenskt personnummer blir livet som utbytesstudent lite 

svårare.” – Tapani 

 

När det kommer till hemsidan beskriver Yuri att det finns bra information om kurserna, vilket 

han använde sig av innan han kom till Sverige. Jacob uttrycker en form av orolighet eftersom 

han inte vet vilken broschyr som det pratas om, men att när det kommer till hemsidan säger 

han att den är ganska tillgänglig, att han gillar designen samt att informationen är bra. Det 

enda klagomål Jacob framförde var att hemsidan ger ett ganska ostrukturerat intryck då det är 

mycket information och allt på ett språk som man inte förstår. Chingyi tycker att 

informationen på hemsidan är ganska användbar och redogör för hur de innan de kom till 

Sverige bland annat var tvungna att hitta kurser. Sedan berättar hon hur hemsidan ger bra 

information om kostnader för en utbytesstudent, vilket de kunde använda för sin 

finansieringsöversikt.  

 

Som Moogan (2011) nämnde i sin artikel spelar hemsidan en viktig roll för studenter när det 

kommer till att hitta information om bland annat kurser. Enligt tyska Lauras uppfattning har 

det dock skett en miss i kommunikationen från SHs sida då hon hade kunnat välja andra 

kurser än de som presenterades för henne. Till skillnad från de resultat som Moogan (2011) 

kommit fram till i sin studie om att potentiella studenter inte har samma möjlighet att komma 

åt nödvändig information som nu innevarande studenter stämmer inte överens med hur det ser 

ut vid SH. Den information som tyska Laura inte tog del av var sådan information som hon 

som potentiell student kunde fått tag på, men på grund av den bristande kommunikationen 

kring kursutbudet meddelades detta inte till henne förrän det var för sent och hon redan hade 

valt kurser för terminen. Samtliga deltagare har haft en positiv upplevelse när det kommer till 

den personliga kommunikationen vid sina hemuniversitet. Vid SH har denna personliga 

kommunikation inte vara lika frekvent förekommande, främst på grund av att de blev 

försedda med den mest nödvändiga informationen i form av broschyrer och foldrar, alltså 

tryckt information, under orienteringsveckan.  

 

När det kommer till sociala medier anser samtliga deltagare i grupp ett att Facebook har en 

central roll. Däremot anser de inte att själva högskolans Facebook-sida är särskilt intressant 

för dem, utan snarare ESN Södertörn som anordnar aktiviteter och resor för utbytesstudenter. 

Utöver hemsidan och sociala medier beskriver tyska Laura att studenterna fick en folder med 

bland annat en guide om hur man använder sitt studentkort i biblioteket, allmänna riktlinjer 
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och hur campus är uppbyggt. Även i grupp två var tre av fyra deltagare medvetna om att SH 

är aktiv på sociala medier som Instagram och Facebook. Jacob visste inte att universitetet 

hade en närvaro på dessa medier över huvud taget, Chingyi och Boey var medvetna om att de 

var aktiva på både Instagram och Facebook och Yuri var medveten om att de var aktiva på 

Facebook. En följdfråga angående om de följer SH på dessa sociala medier ställdes och Boey 

berättar att hon för tillfället gör det, men att hon inte kommer göra det när hon åker tillbaka 

till Hongkong. Samtliga deltagare säger att de inte använder dessa medier för att hitta 

information och som slutliga ord är deltagarna överens om att den första veckan var bra för att 

få information samt att systemet för kommunikation har fungerat bra. Även här märks det att 

sociala medier inte har uppmärksammats så mycket av deltagarna även om de är medvetna 

om att SH finns där. Sociala medier ses enligt deltagarna inte som en informationskälla, då de 

inte använder sig av de för att hitta information. Som Constantinides & Stagno (2011) 

nämnde är sociala medier är ett relativt nytt område för kommunikation inom 

universitetsvärlden, och har inte så stor påverkan men blir mer och mer intressant för 

universitet som kompletterande kommunikationskanal till de traditionella kanalerna. Brown et 

al. (2009) tar upp tryckt material som en viktig del av kommunikationen samt att det är en av 

de viktigaste kommunikationskanalerna. Precis som deltagarna nämnde var den tryckta 

informationen mycket informativ. 
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5. Diskussion och slutsatser  

 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion samt vilka slutsatser som kan dras genom de 

resultat som studien genererat som svarar på syftet och problemformuleringen. Till sist ges 

förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Diskussion  

Den rådande internationaliseringen av den högre utbildningen fortsätter och detta ställer höga 

krav på de svenska universiteten och högskolorna när det kommer till kommunikation som 

riktar sig mot utländska studenter. Konkurrensen är hård, inte bara på nationell nivå och i 

dagsläget är det bara ett svenskt universitet som finns med bland de 90 mest internationella 

universiteten - KTH. För att de svenska universiteten ska kunna konkurrera med andra 

universitet världen runt krävs det att de utvecklar en fungerande kommunikationsstrategi som 

förenklar informationshanteringen för utländska studenter.  

 

De klassiska kommunikationskanalerna såsom hemsidor och tryckt material i form av 

broschyrer klassificeras som viktiga verktyg för en bra kommunikationsstrategi. Sociala 

medier som en relevant kommunikationskanal har däremot inte uppfattats av studenterna, 

vilket tyder på att de upplever universitetets sociala medier som en irrelevant 

kommunikationskälla. Som beskrevs i teoriavsnittet har de sociala medierna inte helt 

etablerats inom universitetsvärlden som kommunikationsmedel. De utländska studenterna har 

då svårt att uppfatta hur kommunikationen via de sociala medierna ska kunna hjälpa dem, 

också eftersom sociala medier i dagsläget inte ses som en informationskälla från de utländska 

studenternas sida, utan används endast för aktiviteter utanför universitetet. Sociala medier har 

en potential att bli en viktig kommunikationskanal i framtiden, men som det ser ut idag har 

den inte utnyttjats till sin fulla potential samt att deltagarna inte insett hur de skulle kunna 

användas för att kommunicera med universitetet.   

 

5.2 Slutsatser  

Denna studie var ämnad att få förståelse för hur utländska studenter uppfattar den 

kommunikation de får från universiteten och högskolorna inför och under utlandsstudier med 

hänsyn till olika kulturella skillnader. Som studien visat har samtliga studenter gett uttryck för 

att den kommunikation de fått inför och under utlandsstudierna har varit till god hjälp.  
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Nyckelord har tagits fram för vad de utländska studenterna anser vara “tillfredsställande”. 

Dessa är: 

 effektiv (snabba svar)  

 informativ (hjälpsamma svar) 

 klara riktlinjer för vem som ska kontaktas om hjälp behövs (detta på grund av att olika 

situationer/frågor kräver olika insatser) 

 

Samtliga utländska studenter har uttryckt en god upplevelse för den icke-personliga 

kommunikation som skett genom tryckt material i form av foldrar, broschyrer etcetera. I dessa 

fås information som täcker det mest praktiska som hjälper studenterna både innan och under 

utlandsstudierna. Även den personliga kommunikationen i form av mailkontakt med lärare, 

internationella handläggare och koordinatorer har uppfattats som mycket effektiv och 

informativ. Dock har en brist med kommunikationen observerats och detta är att mer hänsyn 

bör tas till vilket språk som används vid kommunikationen med tanke på att det inte är en 

självklarhet att utländska studenter har svenska språkkunskaper. De kulturella 

referensramarna inom både national- och organisationskulturen hos de olika utländska 

studenterna har varierat från person till person genom att de har placerats olika inom 

nationalkulturdimensionerna och etnocentrism. Trots dessa olika skillnader samt erfarenheter 

och förväntningar har samtliga i överlag upplevt att kommunikationen på den svenska 

högskolan tillfredsställt deras kommunikationsbehov. 

 

5.3 Vidare forskning 

Denna studie är avgränsad till att endast genomföra fokusgrupper vid Södertörns Högskola. 

För att få en bredare förståelse för hur de svenska universiteten och högskolornas 

kommunikation upplevs av utländska studenter hade det varit intressant att jämföra flera 

svenska universitet och/eller högskolor med varandra för att se om det finns likheter och/eller 

skillnader i kommunikationen till utländska studenter. Södertörns Högskola är relativt liten i 

jämförelse med andra svenska universitet och högskolor, vilket skulle kunna ha en påverkan 

på hur kommunikationen ser ut.  

  

En etnografisk studie hade varit användbar för att undersöka verkliga beteenden hos 

deltagare. Deltagarna kan påstå att de beter sig på ett visst sätt i olika situationer men 

verkligheten kan vara någon annan. Genom att studera deltagare i deras naturliga miljö kan 

beteenden som deltagarna eventuellt själva inte är medvetna om urskiljas.  
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