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Abstract 

 

Authors: Ida Bernhardsson and Ilda Luzha 

 

Title: “A bridge between two worlds “- a qualitative study about the relationship 

between international and local student within the Buddy program. 

 

The Linnaeus University in Växjö attracts hundreds of international students from all over 

the world on a yearly basis. Previous research have investigated international students’ 

experiences during their studies abroad. However, there is a lack of research examining 

the aspects of both international- and local students. There is a Buddy program at the 

Linnaeus University that aims to promote a relationship between local- and international 

students, which opens up a research gap. Therefore, the main purpose with the study is to 

investigate the relationship between international and local students, and if there is an 

elevated level of interaction between the students that voluntarily are active in the Buddy 

program. The purspose is also to investigate how the participants experience the Buddy 

program’s work towards promoting a relationship between them. The study follows a 

qualitative approach for collecting empirical material. A total of twelve semi-structured 

interviews were conducted, six with local students and six with international students. 

The empirical material was analyzed with the help of Norbert Elias and John L. Scotson's 

Theory of Established and Outsiders as well as previous research within the field. The 

results of this study indicate that there is a division between international and local 

students even if they voluntarily have chosen to participate in the program that aims to 

promote a relationship between them. The relationship between the groups lies within the 

norms and social cohesion, where the groups established and outsider change depending 

on the context. The results also show that the students have negative experiences of their 

participation in the Buddy program as both international- and local students experience 

some kind of exclusion.  

  

Keywords: International students, local students, Buddy program, Relationship, 

Division. 
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Ett stort tack till alla som visat intresse att delta i studien och till alla informanter som 

ställde upp på intervjuer. Tack för att vi fick ta del av era upplevelser och berättelse, det 

hade inte varit möjligt att slutföra vår studie utan er. Ett tack till vår handledare för den 

hjälp hon har bidragit med, och slutligen ett stort tack till koordinatorn på 

Linnéstudenterna för ett gott samarbete. 
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1. Inledning 

Varje år kommer mellan 800–900 internationella studenter till Linnéuniversitetet i 

Växjö.1 Som studenter själva möter vi ständigt internationella studenter där vi hört 

berättelser om hur det är att vara en internationell student. Detta har fångat vårt intresse 

för vad som sker när de internationella studenter möter de befintliga studenterna på 

Linnéuniversitetet. När det kommer till tidigare studier har en del olika forskare undersökt 

internationella studenters erfarenheter av utlandsstudier (Lising 2001; Sakurai m.fl 2009; 

Lameez & Tredoux 2010; Rienties & Nolan 2014; Montgomery & Mcdowell 2008; 

Leong 2015). Däremot har vi inte hittat studier som har undersökt både internationella 

och lokala studenter, till exempel hur lokala studenter förhåller sig till internationella 

studenter. 

 

Vid Linnéuniversitetet i Växjö finns det en verksamhet som kallas för 

Buddyprogrammet2. Buddyprogrammet drivs av Linnéuniversitetets studentkår 

Linnéstudenterna och riktar sig till internationella och lokala studenter. Deltagandet i 

verksamheten är frivilligt (Linnestudenterna 2017). På verksamhetens webbsida beskrivs 

syftet med programmet; “Verksamheten främjar integration mellan svenska och 

utländska studenter och bidrar till att studenterna får en bättre start i sitt nya hemland” 

(Linnéstudenterna 2017). Dock har programmet ingen definition på vad som menas med 

integration. Däremot kan relationen mellan deltagarna i verksamheten vara intressant att 

undersöka för att försöka förstå hur en relation som skapas frivilligt ser ut. 

 

Höstterminen3 år 2017 valde 394 internationella studenter och 139 lokala studenter från 

Linnéuniversitet att delta i Buddyprogrammet.4 I denna studie är en internationell student 

någon som är en Erasmusstudent, det innebär att man genom universiteten gör en 

utbytestermin. Den internationella studenten kan även vara free-mover som innebär att 

studenten inte har hjälp från sitt hemuniversitet, studenten ansvarar själv för 

utbytesprocessen. En lokal student är i denna studie någon som har ett svenskt eller 

                                                 
1 Möte med koordinator inom Buddyprogrammet, november 2017 
2 Buddyprogrammet kommer genomgående i studien för variation även att benämnas: programmet, 

verksamheten eller Buddyverksamheten. 
3 De som deltagit i Buddyprogrammet höstterminen 2017 kan ha deltagit under andra terminer 

 
4 Möte med koordinator inom Buddyprogrammet, november 2017 
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utländskt ursprung, men som har bott största delen av sitt liv i Sverige samt studerar med 

Linnéuniversitet som hemuniversitet. Enligt verksamheten är syftet med att vara Buddy 

att en lokal student fungerar som en hjälpande hand till den internationella studenten 

(Linnéstudenterna 2017). Lokala studenten kan till exempel visa den internationella 

studenten runt på universitetet. Dock har lokala studenters deltagande i 

Buddyprogrammet minskat mellan åren 2013 och 2017. Detta har lett till att 

verksamheten behövt rekrytera andra studenter till Buddyprogrammet. Idag kan även 

internationella studenter, som studerat mer än en termin vid Linnèuniversitetet, ansöka 

om att bli Buddy. Utöver de 139 lokala studenter som nämns ovan är det 77 internationella 

studenter som är Buddy år 2017.5 

 

Eftersom det redan är ett lågt deltagande bland lokala studenter kan det vara ett tecken på 

att programmet inte ”fungerar” då det blir svårare att uppnå syftet med verksamheten. 

Från början var även tanken att en lokal student matchas ihop med en internationell 

student, men en ytterligare effekt av att få lokala studenter deltar har lett till att 

studenterna kan vara Buddy åt mer än bara en internationell student.6 På grund av att både 

lokala och internationella studenter kan bli Buddy gör vi i denna studien skillnad mellan 

en lokal och en internationell student som är Buddy. Deltagandet i programmet är som 

tidigare nämnt frivilligt därför är det intressant att undersöka vad som händer när dessa 

grupper möts och hur relationen ser ut mellan två grupper som frivilligt valt att interagera 

med varandra. Det Buddyprogrammet gör är att matcha ihop olika studenter som deltar, 

det vill säga verksamheten är inte en fysisk mötesplats där studenterna kan träffas. Därför 

är det även aktuellt att undersöka huruvida deltagarna inom verksamheten upplever att 

Buddyprogrammet främjar relationen mellan dem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Möte med koordinator inom Buddyprogrammet, november 2017 

 
6 Möte med koordinator inom Buddyprogrammet, november 2017 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är huvudsakligen att undersöka hur relationen mellan 

internationella och lokala studenter inom Buddyprogrammet ser ut samt förklara varför 

relationen ser ut som den gör. Genom att förstå relationen mellan dessa två grupper är vår 

ambition att förklara relationer som skapas friviligt. Slutligen vill vi även bidra med 

kunskap om studenternas upplevelse av Buddyprogrammet som ledarna inom 

verksamheten kan ta del av för att utveckla sitt arbete gentemot studenterna och 

verksamheten.  

 

Frågeställningar:   

- Hur ser relationen ut mellan lokala och internationella studenter inom 

Buddyprogrammet och hur kan vi förstå den? 

- Hur upplever studenterna att Buddyprogrammet främjar relationen mellan dem? 

1.2 Bakgrund 

Nedan presenteras mer information om Buddyprogrammet. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av hur man kan ansöka om att bli eller få en Buddy. Därefter presenteras 

vilka samarbeten verksamheten har och hur de arbetar. Avslutningsvis presenteras vilken 

information om verksamheten som är tillgänglig för de som vill medverka. 

1.2.1 Buddyprogrammet 

Som tidigare nämnt är deltagandet i verksamheten frivilligt, det vill säga att de 

internationella studenterna kan välja om de vill ha en Buddy och de lokala studenterna 

kan välja att bli en Buddy. För att bli Buddy fyller den lokala studenten en ansökan via 

en webbaserad blankett. (Linnéstudenterna 2017, se bilaga 1). De internationella 

studenterna får istället en förfrågan via mail om de vill delta i verksamheten, men ansöker 

på samma sätt via en webbaserad blankett (Linnéstudenterna 2017, se bilaga 2). Efter att 

ansökningar kommit in gör Buddyprogrammet, via ett dataprogram, olika matchningar 

mellan lokala och internationella studenter. Därefter får de lokala studenterna 

kontaktinformation till de internationella studenterna och uppmanas att ta kontakten med 

dem. 

 

Verksamheten är, som tidigare nämnt, inte en fysisk mötesplats där studenterna kan 

träffas och umgås, utan det är endast en verksamhet som matchar ihop studenterna. Dock 
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har Buddyverksamheten ett samarbete med Växjö International Students (VIS) som är en 

studentorganisation i Växjö. VIS innefattar Erasmus student network (ESN) som vänder 

sig till internationella studenter under sin tid på Linnéuniversitetet (VIS/ESN 2017). VIS 

är inte enbart till för internationella studenter, utan är även öppen för lokala studenter som 

önskar att delta i aktiviteter eller lösa medlemskap i föreningen. Inom VIS finns det olika 

utskott, Buddy Committee, som är ett av dess utskott som marknadsför 

Buddyprogrammet och anordnar evenemang som till exempel Meet and Greet, där 

studenter möts, umgås och skapar nya nätverk (VIS/ESN 2017). 

 

På Linnéstudenternas hemsida kan finns information om vad syftet med 

Buddyprogrammet är. Där kan studenterna ta del av en svensk och en engelsk version. 

För de som vill bli en Buddy finns det en Buddyguide på den svenska versionen. I 

Buddyguiden kan studenterna läsa om vad det innebär att vara en Buddy, där 

rekommenderar verksamheten bland annat att man som Buddy ska kunna introducera de 

internationella studenterna till studentlivet och livet i Växjö. Det rekommenderas även att 

det är bra om den lokala studenten som är Buddy finns tillgänglig när den internationella 

studenten har anlänt till Linnéuniversitetet, men enligt verksamheten är detta inte ett krav 

för att bli Buddy. (Linnéstudenterna 2017). Däremot finns det ingen Buddyguide som de 

internationella studenterna kan ta del av på samma sätt som de lokala kan. På den engelska 

versionen fokuseras det mer på att informera om vad syftet med verksamheten är. Det står 

endast en mening om vad det betyder att ha en Buddy på den engelska versionen; “Having 

a Buddy/mentor means that someone is waiting for you here, someone who wants to get 

to know you” (Linnéstudenterna 2017). 

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras en del av den tidigare forskning som har bedrivits inom det aktuella 

ämnesområdet. I kapitlet redogörs en del av den tidigare forskningen i olika teman som 

är tänkt att underlätta för läsaren. 

 
2.1 Svårigheter internationella studenter möter vid utlandsstudier 

En del av den tidigare forskning som har bedrivits inom det aktuella området undersöker 

frågor som behandlar de internationella studenternas bemötande av ny kultur och 

anpassning vid utlandsstudier. Det som visas av flera forskare är att det finns svårigheter 
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för internationella studenter att integrera sig (Gu m.fl. 2009:10; Coles & Swami 2012:88; 

Leong 2015:466; Glass & Westmont 2014:110; Sawir m.fl. 2008:157; Montgomery & 

Mcdowell 2008:455). Qing Gu m.fl. (2009) professor inom samhällsvetenskapliga 

fakulteten undersöker i sin studie internationella studenters erfarenheter vid fyra olika 

brittiska universitet. Hon undersöker deras personliga utveckling vad gäller mognad, men 

även deras interkulturella anpassning vid en annan utbildningsmiljö och annan kultur 

samt samhälle (Gu m.fl. 2009:7). Studien visar att internationella studenterna genomgår 

olika utmaningar såsom akademiska och sociala utmaningar när de gör utlandsstudier (Gu 

m.fl. 2009:10; Coles & Swami 2012:88; Leong 2015:466; Glass & Westmont 2014:110; 

Sawir m.fl. 2008:157; Montgomery & Mcdowell 2008:455). Forskningsresultaten visar 

även på ett komplext skiftande mellan språkkunskaper, social integration, personlig 

utveckling och akademisk utveckling som påverkar internationella studenters 

interkulturella anpassning (Gu m.fl. 2009: 14; Coles & Swami 2012: 97; Leong 2015:465; 

Glass & Westmont 2014:110). 

 

I en annan studie undersöker Pamela Leong (2015) professor i sociologi vid Salem State 

University internationella studenter erfarenheter vid ett amerikanskt universitet och vilka 

faktorer som underlättar eller hindrar de akademiska och sociala erfarenheter de 

internationella studenterna upplever, precis som Gu m.fl. (2009). Dock undersöker Leong 

(2015) även om studenternas erfarenheter varierar beroende på vilket land studenterna 

kommer ifrån. Hon fokuserar på asiatiska studenter där hon inte bara analyserar effekterna 

av språk och kulturella hinder, men jämför också annat som studenter stöter på såsom 

vänskapsformation och dating-upplevelser (Leong 2015:461). Studien visar att asiatiska 

studenter har svårare att anpassa sig än andra internationella studenter både när det 

kommer till det akademiska och det sociala livet (Leong 2015:461; Sawir 2008:152; 

Rosenthal m.fl. 2007:71; Rienties & Nolan 2014:168; Gu m.fl. 2009:12). Detta menar 

Leong (2015) beror bland annat på de språkliga och kulturella barriärer som finns. 

Asiatiska studenter kan även bli isolerade både individuellt, men också som en grupp. I 

vissa fall kan det gå så långt som självsegregation, vilket betyder att internationella 

studenter medvetet drar sig tillbaka och umgås endast med studenter från sitt 

ursprungsland. Detta kan även leda till ensamhet och ångest (Leong 2015:468; Lising 

2001:88; Sawir m.fl. 2008:177). 
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Erlenawati Sawir (2008) är en forskare i sociologi vid University of Melbourne som 

inriktar sig på interkulturell kommunikation, globalisering och internationell utbildning. 

Sawir m. fl. (2008) visar i sin studie att internationella studenter går igenom någon form 

av ensamhet, precis som Leong (2015) menar när hon pratar om självsegregation. Sawir 

m.fl. (2008) kommer dock fram till att de internationella studenterna upplever tre typer 

av ensamhet. Personlig ensamhet, det vill säga förlorad kontakt med familjen, social 

ensamhet, som innebär förlorad nätverkskontakt, och kulturell ensamhet, det vill säga 

frånvaro av den föredragna kulturella och/eller språkliga miljön (Sawir m.fl. 

2008:148).  Detta kan kopplas till tolkningen av varför självsegregering förekommer. 

 
2.2 Uppdelningar mellan internationella och lokala studenter 

En del tidigare forskning visar även hur segregation eller uppdelningar uppstår bland 

internationella och lokala studenter (Lising 2001:65; Sakurai m.fl. 2009:73; Lameez & 

Tredoux 2010:380; Rienties & Nolan 2014:167; Montgomery & Mcdowell 2008:455). 

Anthony Lising (2001) docent vid Standford University lyfter fram begreppet 

Balkanization, som innebär att studenter på campus tenderar att gruppera sig utifrån 

nationalitet (Lising 2001:65; Sakurai m.fl. 2009:73; Lameez & Tredoux 2010:380; 

Rienties & Nolan 2014:167; Montgomery & Mcdowell 2008:455). I sin studie undersöker 

han olika typer av vänskapsgrupper bland studenter och hur dessa grupper, utöver den 

vanliga vänskapskretsen, engagerar sig i att träffa andra studenter med annan 

nationstillhörighet än sin egen (Lising 2001:64). Resultatet visar att de flesta studenterna 

har blandade nationaliteter i sitt umgänge, men att studenterna har en majoritet av vänner 

som tillhör samma nationalitet som dem själva (Lising 2001:87; Sakurai m.fl. 2009:75; 

Lameez & Tredoux 2010:368; Rienties & Nolan 2014:178; Montgomery & Mcdowell 

2008:456). Studenterna tenderar även att bli medvetna om uppdelningen och accepterar 

denna form av Balkanization vilket enligt Lising (2001) innebär att mångfalden 

försvinner och att det även kan leda till självsegregation (Lising 2001:70), precis som 

Leong (2015) hävdar. 

 

Chris R. Glass professor i ledarskap med inriktning på social psykologi vid Old Dominion 

University och Christina M. Westmont doktorand vid Old Dominion University (2014) 

visar i sin studie att en orsak som kan göra att lokala och internationella studenter har 

svårt för interaktion är, både genom att lokala studenter från början är insatta i normer 

och värderingar, men även genom att språket blir ett hinder för interaktionen mellan 



7 

 

grupperna. De internationella studenter som kan hantera värdlandets språk eller göra sig 

förstådda genom exempelvis att tala flytande engelska har större interaktion med lokala 

studenter än de internationella studenter som talar sitt modersmål. Vilket gör att 

studenterna har svårt att skapa en kontakt (Glass & Westmont 2014:107; Leong 2015:461; 

Rosenthal m.fl. 2007:72). Lising (2001) diskuterar även vilka möjligheter som finns för 

att förbättra uppdelningen eller Balkanization. Han menar att förbättringen ligger i att 

informera studenterna om att ha blandade nationaliteter i sina umgängen. Administratörer 

måste främst se till att informationen kommuniceras effektivt till studenter genom bland 

annat orienteringsprogram, campustidning om de finns det eller andra medier (Lising, 

2001:80). 

2.3 Studenternas möjligheter att mötas 

En annan aspekt som en del av den tidigare forskningen berör är vilka möjligheter det 

finns för de internationella studenterna att mötas. Gu m.fl. (2009) lyfter fram att vara 

boende på campus, som i sin tur visar sig ha betydelse när det kommer till studenternas 

möjligheter att interagera med varandra. Han menar att campus är en unik miljö som 

skapar en “bubbla” där studenter lever, studerar, socialiseras och i vissa fall arbetar (Gu 

m.fl. 2009:17; Fasth & Olofsson 2013:67; Leong 2015:460). 

 

På liknande sätt skriver Rebecca Coles forskningsassistent vid University of Westminster 

inom sociokulturell anpassning och Viren Swami lektor i psykologi med specialitet i 

interpersonell attraktion vid University of Westminster. De lyfter fram 

universitetsstrukturer där de bland annat tar upp studenters boendesituationer på campus, 

men också om kursutbud, föreläsningar, studentorganisationer med flera. De menar att 

dessa är mötesplatser som kan ge en möjlighet till integrations - och anpassningsstöd i de 

tidiga stadierna för internationella studenterna (Coles & Swami 2012:88; Gu m.fl. 

2009:11; Leong 2015:471; Lising 2001:88). 

 

Lising (2001) menar också att studenter vid ett mångkulturellt universitet har många 

möjligheter att interagera med studenter från olika länder, till exempel genom 

studentorganisationer, studiegrupper, kurser eller campus-sponsrade evenemang, precis 

som Coles & Swami. Dock visar Lising (2001) i sin studie att studenterna kan även 

avskräckas från att utnyttja dessa möjligheter, då det kan förekomma en psykologisk 

dimension att lämna sin “comfort-zone” och sin grupptillhörighet för dessa aktiviteter 
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(Lising 2001:81; Sawir m.fl. 2008:150). Tidigare forskning visar även att relationer som 

byggs upp genom påtvingade interaktioner, såsom vid föreläsningar eller grupparbeten, 

tenderar inte att utvecklas och upprätthållas utanför dessa strukturer (Coles & Swami 

2012:95; Gu m.fl. 2009:12; Glass & Westmont 2014:108). 

 

Även tidsaspekten, det vill säga hur länge de internationella studenterna har studerat vid 

universitet, är en faktor som den tidigare forskningen berör. Gu m.fl. (2009) menar att 

tidsfaktorn har en påverkan på hur internationella studenter väljer att interagera med de 

lokala studenterna (Gu m. fl. 2009:13; Coles & Swami 2012:87). Coles och Swami (2012) 

visar även hur en del internationella studenterna lättare anpassar sig efter en längre tid på 

universitetet, medan för andra är det tvärtom. Dock menar författaren att behovet av 

kontakt med andra studenter är centralt för anpassningsprocessen, men att det tar tid att 

utveckla (Coles & Swami 2012:87). 

 
2.4 Sammanfattning och kunskapslucka 

Den tidigare forskningen påpekar att det finns en problematik för internationella studenter 

att interagera med lokala studenter när de anländer till ett nytt universitet. Dock belyser 

forskningen främst vilka sociala utmaningar studenterna upplever. Just 

anpassningsprocessen bland de internationella studenterna framhävs främst då 

forskningen visar på att internationella studenters utmaningar och svårigheter kan bland 

annat leda till självsegregering. Vi har således tagit det i beaktande vid konstruktionen av 

intervjuguiden för att inte gå miste om en aspekt som möjligtvis kan beröra relationen 

mellan studenterna. Forskningen tar inte endast upp språk som en faktor, men även social 

integration då de undersökt vänskapsformation och vänskapsgrupper, vilket är något vi 

också gör i denna studie. Det framkommer även att studenterna tenderar att gruppera sig 

utifrån grupptillhörighet vilket leder till en uppdelning mellan dem. Dock berör den 

tidigare forskningen främst internationella studenters upplevelser. Vi har inte kunnat hitta 

studier som även undersöker lokala studenters upplevelser och hur de förhåller sig till de 

internationella studenterna. Genom att undersöka detta kan vi få både internationella och 

lokala studenters perspektiv representerade som i sin tur kan bidra till den befintliga 

forskningen.  

 

Det framgår att den tidigare forskningen belyser de internationella studenters möjligheter 

att mötas där till exempel campus lyfts fram som en möjlighet, men även kurser m.m. 
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Detta har vi också tagit i beaktandet genom att titta på vilka mötesplatser de 

internationella och lokala studenterna befinner sig i. Dock kunde vi inte finna studier som 

undersöker program eller verksamheter likt Buddyprogrammet vilket vi anser är något 

denna studie kan bidra med. Det var även en brist på liknande studier som har gjorts i 

Sverige, vi kan således med denna studie bidra med en svensk studie till området. Kort 

sagt syftar den tidigare forskningen som presenteras till att ge en överblick över 

internationella studenters upplevelser under sina utlandsstudier. Den tidigare forskning 

ska främst bidra med hjälp vid analys av materialet i denna studie. 

 

3. Teori 

Nedan presenteras den teori som kommer användas i föreliggande studie. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av teorin och hur teorin kommer användas. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av de teoretiska begreppen i teorin Etablerade och Outsiders och hur 

begreppen kommer att användas i denna studie. 

3.1 Etablerade och Outsiders 

Norbert Elias och John L. Scotsons (svensk utgåva 1999) ursprungliga syfte var att 

undersöka ungdomsbrottslighet i en förort, men undersökningen bidrog istället till att se 

olika uppdelningar mellan grupper som fanns i förortens olika stadsdelar. I förortens 

stadsdelar fann de att människorna var uppdelade i tre grupper, en grupp med medelklass 

och två grupper av arbetarklass (Elias & Scotson 1999:9). I studien var fokuset främst på 

de två grupperna av arbetarklass. Individerna som har bott i förorten en längre tid eller 

genom flera generationer utgjorde en grupp, dessa benämnde Elias och Scotson för de 

etablerade. De individer som precis flyttat in, nykomlingar, utgjorde den andra gruppen 

och dessa benämndes för outsiders (Elias & Scotson 1999:10). 

 

Teorin Etablerade och Outsiders visar en unik figuration eller social relation mellan 

grupperna etablerade och outsiders, de visar hur den etablerade gruppen ansåg sig vara 

överlägsna outsidersgruppen och att gruppmedlemmarna i den etablerade gruppen såg 

outsiders som ”oförmögna att följa dessa [den etablerade gruppens] normer och 

restriktioner” (Elias & Scotson, 1999:36). Följden av att outsidersgruppen flyttade in i 

området blev alltså en konflikt och en maktkamp mellan grupperna. De etablerade 

utövade gruppens makt genom det författarna kallar för moralisk stigmatisering, i form 

av skvaller. Genom skvaller blev hela outisdersgruppen moralisk stigmatiserad (Elias & 
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Scotson 1999:22). Dock menar författarna att en sådan figuration är något som grupperna 

bildar tillsammans och kan endast uppstå om grupperna är beroende av varandra. Det de 

menar är att om man till exempel bosätter sig i ett bostadsområde kan man inte undvika 

att dras in i relationerna som redan existerar där. Man kommer förr eller senare påverkas 

av spänningarna som finns mellan etablerade och outsiders (Elias & Scotson 1999:151ff). 

 

Det mest intressanta mellan grupperna etablerade och outsider var att det inte fanns 

skillnader i termer av etnisk tillhörighet, inkomst eller utbildningsnivå som förklarade 

den unika figurationen. Det enda som skilde grupperna åt var tid, de etablerade som 

tidigare nämnt hade bott i bostadsområdet en längre tid än outsidersgruppen. Det teorin 

beskriver är fenomenet om hur individer resonerar kring ”vi och dem” till exempel hur 

en grupp etablerade individer tillskriver en annan grupp individer egenskaper som sänker 

deras självkänsla och gör de till outsiders. Det gör att den etablerade gruppen ökar sin 

makt och självkänsla som även leder till att de upprätthåller sin position som etablerad 

(Elias & Scotson 1999:26). Genom att den etablerade gruppen värnar om sina traditioner 

och sociala normer uppstår en rädsla och motvilja mot den utmanande gruppen med 

outsiders, vilket ger en stark grupp som stänger ute den gruppen med outsiders (Elias & 

Scotson 1999:90). Gruppen outsiders har en sämre sammanhållning och inga upprättade 

värderingar eller normer på samma sätt som gruppen etablerade har, vilket i sin tur 

resulterade i oenighet gällande normer och värderingar (Elias & Scotson 1999:101). Elias 

och Scotson ser även tidsaspekten som en tänkbar del i skapandet av och stärkandet av 

normer, traditioner och diverse ritualer till konstruerandet av etablerad eller outsider 

(Elias & Scotson 1999:145). Författarna visar även hur den moraliska differentieringen 

är universalistiskt anspråk som kan förekomma inom varje maktförhållande som till 

exempel mellan män och kvinnor eller rika och fattiga (Elias & Scotson 1999:157). 

 

Teorin Etablerade och Outsiders (1999) används främst på grund av dess universella 

förklaringsmodell, vilket bidrar till att den tar mycket plats i studien. Vi kommer således 

undersöka om de internationella och lokala studenterna är del av en liknande figuration 

och om de inte är det försöka förklara varför och hur figurationen skiljer sig i denna studie. 

Detta då det finns en möjlighet att komplettera denna teori. En föreställning i denna studie 

är att de internationella studenterna har en lägre grad av social sammanhållning än de 

lokala studenterna eftersom de inte delar samma nationstillhörighet eller att de 

internationella studenterna inte vet vilka rådande normer och värderingar som finns. I 
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kontrast från de som Elias och Scotsons (1999) undersöker finns det en skillnad i 

nationstillhörighet mellan grupperna i föreliggande studie. Elias och Scotson (1999) 

menar att etniska skillnader fungerar endast som indirekta olikheter som kan stärka de 

redan existerande maktskillnader som finns mellan grupper (Elias & Scotson 1999:214–

217). Därför kommer det i denna studie tas hänsyn till skillnaderna mellan lokala och 

internationella studenter. 

 

I analysen kommer de teoretiska begreppen etablerad, outsider och moralisk 

differentiering att användas. Att vara etablerad menas att gruppen vet om rådande 

normer, att det finns en sammanhållning inom gruppen och att de också dela värderingar 

och normer inom gruppen (Elias och Scotson 1999:26). Att vara outsider menas att 

normer och värderingar inom gruppen inte är delade, att sammanhållningen inom gruppen 

inte finns och att gruppen inte är medveten om rådande normer (Elias & Scotson 

1999:25). Begreppen etablerade och outsiders kommer att användas för att se om en 

liknande figuration finns bland de lokala och internationella studenterna. Moralisk 

differentiering7 innebär att “inom varje grupp finns en moralisk hierarki och att några 

uppträder mera moralisk och korrekt än andra, följer normer, lagar och regler i större 

utsträckning, beter sig enligt kraven på kultur och ordning” (Elias & Scotson 1999: iv). 

Med begreppet moralisk differentiering kan man förklara hur grupperna pratar om 

varandra för att tillskriva varandra egenskaper som stärker den egna positionen i 

statusordningen (Elias & Scotson 1999: v). Gruppen i sig kan genom skvaller och 

tillskrivning av vissa egenskaper få en märkning som alla inom den gruppen blir 

förknippade med (Elias & Scotson 1999: iv). Begreppet moralisk stigmatisering används 

för att undersöka hur lokala och internationella förhåller sig till varandra och om det 

förekommer en moralisk stigmatisering mellan grupperna.  

 

  

                                                 
7 Moralisk differentiering och moralisk stigmatisering kommer i studien användas synonymt. 
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4. Metod 

I kapitlet redogörs en beskrivning av den valda metoden, det valda urvalet och studiens 

tillvägagångssätt som även behandlar de metodologiska övervägande som har gjorts i 

studien. Avslutningsvis diskuteras vilka forskningsetiska övervägande som har tagits 

hänsyn till under studiens gång. 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod då 

semistrukturereade intervjuer bygger på att ställa öppna frågor med möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar och att kunna identifiera detaljer. Frågorna 

i föreliggande studie formuleras på ett så öppet sätt som möjligt för att minska 

intervjuarens inflytande på informanternas svar (Ahrne & Svensson 2015:24; Trots 

2005:11, se även bilaga 3 för intervjuguide). Den valda metoden är även passad för 

forskningsstudier av liknande natur då syftet var att undersöka relationen mellan 

studenterna och utifrån deras värld och deras erfarenheter komma fenomenet närmre 

(Kvale & Brinkmann 2015:17). Med semistrukturerade intervjuer vill vi att informanterna 

själva får berätta sina upplevelser då det informanterna upplever som verklighet blir deras 

verklighet, och detta kan påverka informanternas handligar (Ebaugh, 1988:32). Vi 

försökte leda informanterna till ämnet dels med hjälp av förutbestämda frågor och dels 

genom att låta informanterna fritt utveckla sina svar och sina perosnliga åsikter relaterad 

till ämnet med hjälp av följdfrågor (Trots 2005:84). Denna typ av metod gör det även 

möjligt att följa upp intressanta avvikelser som upptäcks under intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann 2014:66; Eliassion 2013:27ff). 

 

Eftersom vi valt att tala med studenterna direkt är det deras upplevelser och erfarenheter 

vi ville höra. Hade vi istället intervjuat ledare eller koordinatorer som arbetar med 

programmet hade viktiga aspekter gått förlorade. Det skulle inte ha gett oss ett konkret 

svar på våra frågeställningar eftersom ledarna eller koordinatorerna inte befinner sig i 

samma situation eller upplever relationen och Buddyprogrammet på samma sätt som 

studenterna själva gör (Trost 2005:114). Vi behövde prata med studenterna som befann 

sig i situationerna där relationen mellan internationella och lokala studenter ägde rum.  
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Kvalitativ metod fungerade även bra i anknytning till vald teori eftersom teorin grundas 

i hur individer handlar och pratar för att tillskriva grupper över- eller underordning. Vilket 

lämpade sig att söka efter berättelser och upplevelser av studenterna. I studien har vi valt 

att undersöka studenter som deltar i Buddyprogrammet under höstterminen 2017. 

Fördelen med denna avgränsning var att dessa studenter kunde bidra med aktuell 

information (Trost 2005:111). Vi valde att inte inkludera studenter som har varit aktiva i 

verksamheten andra terminer då deras berättelser och upplevelser med tiden kunde ha 

förändrats och delar kunde ha glömts bort (Trost 2005:111ff). Därför anser vi att studenter 

som är aktiva i programmet under tiden vår studie genomförs kan bistå oss med relevant 

och aktuell information. 

 

4.1.1 Urval 

Vi har med hjälp av koordinator från Linnéstudenterna skickat ett mail till samtliga 

deltagare i Buddyprogrammet. Utifrån de som visat intresse har ett strategiskt urval 

använts som innebär att informanterna strategiskt väljs ut genom specifika egenskaper 

som överensstämmer med studien och studiens syfte (Trost 2005:118). En nackdel med 

strategiska urval är att de inte är representativa för en hel population, men genom att 

analytiskt behandla empiri och relatera det till teoretiska aspekter kan man komma fram 

till relevanta slutsatser för vår studie (Esiasson m.fl. 2013: 159). I föreliggande studie har 

därför tolv informanter intervjuats, där hälften var lokala studenter och hälften var 

internationella studenter. Ett annat mål med det strategiska urvalet var att inom gruppen 

lokala studenter välja ut sex lokala informanter där hälften varit Buddy i en termin och 

hälften varit Buddy i mer än en termin. Inom gruppen internationella studenter var målet 

att ha tre informanter som haft Buddy i en termin och tre som har haft en Buddy i mer än 

en termin. Detta för att kunna jämföra studenternas berättelser och ha möjligheten att 

undersöka om det finns likheter eller olikheter mellan studenter som studerat varierande 

lång tid vid Linnéuniversitet (Trost 2005:115).  

 

Det slutgiltiga urvalet blev tolv informanter där hälften var lokala studenter och hälften 

var internationella studenter. Dock uppnåddes inte målet med att ha en jämn fördelning 

av samtliga informanter som har studerat vid Linnéuniversitetet varierande lång tid. Bland 

de lokala informanterna uppnåddes detta målet, men bland de internationella studenterna 

blev det slutliga urvalet en internationell student som har haft en Buddy i mer än en termin 

och fem internationella studenter som har haft en Buddy i en termin. Detta påverkade 
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möjligheten att se skillnader mellan studenter som har studerat vid Linnéuniversitet i 

varierande lång tid. 

 

Med urvalet av informanter fanns även ett mål att enbart ha internationella studenter som 

har en Buddy, men i det slutliga urvalet inkluderades även två internationella studenter 

som själva var Buddy. Anledningar till att urvalet inte var helt komplett var på grund av 

oklara uppgifter i sekundärdatat och uteblivna svar på mail från gruppen av internationella 

studenter. Detta skulle kunna undvikits om mer tid tagits till att göra en mer noggrann 

kontroll av vilken roll de internationella studenterna hade innan informanterna valts ut, 

och genom att möjligtvis ha ett samtal innan en intervju bokades in. Dock har dessa 

informanter ändå inkluderats i studien då informanternas berättelser och upplevelser 

ansågs vara relevanta för studien. Ett annat strategiskt urval som gjordes var att få 

internationella studenter från olika länder då det kan hjälpa oss att se om relationen och 

upplevelser skilde sig åt beroende på vilket land personen kom ifrån. 

 

4.2 Insamlandet av empiri och material 

Inledningsvis kontaktades en koordinator på studentkåren Linnéstudenterna till ett möte 

för ett samtal kring vår studie och ett eventuellt samarbete. Genom kontakten på 

Linnéstudenterna fick vi tillgång till sekundärdata som var ett kvantitativt material (Trost 

2005:16). Materialet visade vilka lokala studenter som är Buddy och vilka internationella 

studenter som har en Buddy under höstterminen år 2017. Sekundärdatat innefattade även 

mer information om studenterna, exempelvis vilken ålder studenterna har, vilket kön de 

har och vad de studerar. Informationen som fanns i sekundärdatat kom från 

ansökningsblanketten som studenterna fyllde i för att få en Buddy eller bli en Buddy. 

Genom kontakten med koordinatorn på Linnéstudenterna blev vi muntligt lovade ett 

kontinuerligt samarbete under studiens gång samt att få hjälp med att distribuera 

information angående föreliggande studie till lämpliga informanter. Informanterna blev 

således först kontaktade via mail av kontaktpersonen från Linnéstudenterna med en 

förfrågan om intresse för deltagande i studien samt mailadress till oss som de uppmanades 

att använda för att delta. 

 

Det första steget var att konstruera en semistrukturerad intervjuguide. Detta gjordes 

genom att fördjupa oss i den tidigare forskning som har gjorts inom det aktuella 

ämnesområdet. För att få information som var relevant för våra frågeställningar 
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konstruerades teman och frågor med hjälp av tidigare forskning och den valda teorin 

Etablerade och Outsiders (Trost 2005:112). Intervjuguiden konstruerades efter tre 

följande teman: Bakgrund, Relationen mellan studenterna och Buddyprogrammet. 

Teman Bakgrund och Relationen mellan studenterna skulle ge oss en övergripande bild 

på vilka studenterna i de båda grupperna är,  studenternas sociala nätverk och umgänge 

samt bilderna de har av varandra, vilket syftar till att besvara studiens första 

frågeställning. För att besvara studiens andra frågeställning konstruerades även temat 

Buddyprogrammet för att komma åt studenternas upplevelser av verksamheten och vilka 

mötesplatser som studenterna använder sig av (se bilaga 4 och 5). Dessa teman 

konstruerades i relation till Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders som 

förklara varför grupperna ser ut som dem gör. Även tidigare forskning har tagits i 

beaktande vid konsturktionen av dessa teman som till exempel betydelsen av 

mötesplatsen och svårigheter som studenterna kan möta. Den intervjuguide som 

konstruerades till internationella studenter skrevs på engelska och den för lokala skrevs 

på svenska där frågorna som ställdes varierade lite. Anledningen till att frågorna i 

intervjuguiden varierade var för att intervjuerna skulle rikta sig till de olika 

befattningarna, som Buddy eller internationell student. 

 

Med en preliminärt konstruerad intervjuguide gjordes två pilotintervjuer, en för varje 

intervjuguide (Trost 2005:57). Personerna som deltog i pilotintervjuerna deltog inte i 

senare intervjuer, men de två personerna hade erfarenhet av Buddyverksamheten och 

kunde bistå med tänkbara svar under pilotintervjunerna. Tanken med pilotintervjuerna 

var att testa om frågorna var korrekt formulerade, att ta reda på hur lång tid en intervju 

kunde ta, att få kommentarer på intervjuns konstruktion och hur den upplevdes medverka 

i (ibid). Efter pilotintervjuerna bearbetades intervjuguiden ytterligare utifrån 

kommentarer och åsikter från både den som deltog och vi som intervjuade, därmed 

gjordes justeringar i intervjuguiden där det behövdes. 

 

Efter justeringarna påbörjades de intervjuerna som skulle användas till studien. Två tänkta 

informanter fick under veckan som intervjuerna genomfördes förhinder och de ändrades 

till två andra informanter. De informanter som deltog istället blev även de utvalda efter 

vårt strategiska urval och fyllde den del som uteblivna informanter hade haft. Inga 

deltagande informanter var matchade med varandra, som Buddy och internationell 

student. De deltog enskilt utan sammankoppling med sin Buddy eller internationella 
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student. Intervjuerna utfördes enskilt och spelades in. Tiden på intervjuerna varierade 

mellan 20–40 minuter per intervju. Inför samtliga intervjuer bokades grupprum i 

universitetsbiblioteket för att ostört och enskilt kunna utföra intervjuerna. Vi valde att 

genomföra intervjuerna på universitetsbiblioteket eftersom det var en neutral plats för 

både informanterna och den som intervjuade (Trost 2005:44). Under intervjuerna försökte 

båda uppsatsförfattare medverka. En av uppsatsförfattarna höll i intervjun och den andre 

noterade frågor som denne ansåg behövde utvecklas, frågorna togs upp i slutet av 

intervjun. Detta gjordes för att fånga upp intressanta svar från informanten som den ena 

uppsatsförfattaren kan ha missat (Trost 2005:46). I slutet av varje intervju erbjöds 

informanten att lägga till kommentarer och åsikter som denne ansåg vi missat eller 

uppkommit under intervjuns gång (Trost 2005:125). 

 
4.2.1 Analys av materialet 

Efter att samtliga tolv intervjuer var genomförda lyssnades intervjuerna igenom och 

transkriberades. De transkriberade intervjuerna kodades om till fiktiva namn och skrevs 

ut. Därefter sorterades materialet och sammanställdes i två kategorier där det 

huvudsakliga innehållet speglade; Relationen mellan studenterna och Upplevelse av 

Buddyprogrammet. Materialet lästes igenom flertal gånger och betydelsefulla teman och 

citat plockades ut till varje kategori (Marshall & Rossman, 2016:217). I vår kodning av 

materialet har vi utgått från teorin Etablerade och Outsiders som har fungerat som en 

vägledning snarare än bestämd mall för analysen av materialet. Vår teoretiska 

utgångspunkt gav oss generella teman att söka efter som till exempel hur grupperna 

organiserar sig. Andra specifika teman var inte utvalda utan vi hade teorin i bakhuvudet 

när vi skulle analysera empirin. Vi försökte uppmärksamma sådana mönster som fanns, 

exempelvis om vi kunde upptäcka om det förekommer någon form av moralisk 

stigmatisering i vårt empiriska material. Vi använde även aspekter från den tidigare 

forskning som till exempel svårigheter för relationen mellan studenterna. Dock har vi 

varit öppna för nya mönster som inte tydligt kunde kopplas till teorin och de teoretiska 

begreppen eller den tidigare forskningen. På så sätt kunde vi se skillnader och likheter i 

vår empiri som till exempel att moralisk stigmatisering inte förekommer på samma sätt i 

denna studien. 

 

De teman som utformandes hade i syfte att besvara studiens frågeställningar, däremot lät 

vi även teman konstrueras utifrån återkommande mönster i intervjuerna. För att kunna 

besvara frågeställningarna delades empirin i två kategorier där första kategorin syftade 
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att svara på studiens första fråga, det vill säga relationen mellan studenterna inom 

programmet. Teman som till exempel syftet med deltagande berörde studenternas 

frivilliga deltagande eller temat bilderna av varandra syftade till att fånga upp hur 

studenterna upplevde varandra. När det kommer till studiens andra frågeställning rörande 

studenternas upplevelse av hur Buddyprogrammet främjar relationen mellan dem 

tematiseraters utifrån positiva och negativa upplevelser för att även kunna nå vår ambition 

att ge förslag till verksamhetens ledare. 

 

4.3 Etik 

I föreliggande studie har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska riktlinjer (2002) för 

etiska överväganden tagits hänsyn till under studiens gång; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Efter att informanterna visat intresse om att medverka i studien skickades ett mail till 

samtliga informanter med information om studiens syfte, hur materialet kommer 

behandlas konfidentiellt, att informationen enbart används i studien samt att det är 

frivilligt att medverka och att informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande i 

studien. Detta enligt informationskravet. (Vetenskapsrådet 2002:7). När intervjuer 

genomfördes fick de återigen höra om studiens syfte och att de när som helst kan ta 

tillbaka sin medverkan. Detta enligt det rådande samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2002:9).  

 

För att uppnå konfidentialitetskravet har informanterna garanterats att det material som 

samlas in vid både samarbetet med ledare inom verksamheten och intervjuerna kommer 

att behandlas konfidentiellt. Informanterna informerades även att de i studien inte 

kommer kunna identifieras. Därför har informanterna i föreliggande studie getts fiktiva 

namn (Vetenskapsrådet 2002:12). Under intervjuerna placerades även informanten i 

möjligaste grad med ryggen mot dörren, glasväggar eller fönster. Detta för att 

informanterna inte ska uppleva sig exponerade under intervjun och även för att garantera 

deras anonymitet gentemot andra studenter som passerar förbi. Tanken var att vi skulle 

se ut som vanliga studenter som gör ett grupparbete tillsammans. Informanterna blev även 

upplysta om vad materialet vi samlade in genom intervjuerna skulle användas till både 

genom mailkontakt och även innan intervjun startade. Detta enligt nyttjandekravet. 
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5. Empiri och Analys 

Empirin kommer att presenteras i två kategorier vilka behandlar studiens två 

frågeställningar, det vill säga hur relationen mellan internationella och lokala studenter 

inom Buddyprogrammet ser ut och hur studenterna upplever att Buddyprogrammet 

främjar relationen mellan dem. För att besvara studiens första frågeställning kommer ett 

avsnitt som behandlar relationen mellan studenterna att presenteras. Vidare presenteras 

ett avsnitt om hur studenterna upplever Buddyprogrammet för att kunna besvara studiens 

andra frågeställning. Inom dessa två kategorier har empirin tematiserats med rubriker som 

återspeglar materialet. Empirin som presenteras kommer att analyseras med den valda 

teorin, de valda teoretiska begreppen samt tidigare forskning. Varje avsnitt inleds med en 

redovisning av empirin och avslutas med en analys av empirin. Först presenteras vilka 

informanterna är. 

5.1 Informanterna 

Sammanlagt intervjuades tolv studenter där hälften av dem var internationella studenter 

och hälften av dem var lokala studenter. Av dem sex internationella informanterna 

kommer en från Nordamerika, en från Europa, och fyra från Asien. Av de fyra från Asien 

kommer en från Indien och tre från Mellanöstern. Fyra av sex studenter har haft sin Buddy 

i mindre än en termin. En student har haft sin Buddy mer än ett år och en student har 

aldrig haft någon Buddy. Bland de lokala informanterna har fyra av dem någon form av 

utländsk bakgrund, antingen har informanterna föräldrar som kommer från ett annat land 

än Sverige eller så är informanterna själva födda och uppvuxna en del av sitt liv i ett annat 

land än Sverige. Hälften av informanterna har varit Buddy i en termin och hälften har 

varit Buddy i mer än en termin. I föreliggande studie har samtliga informanter getts fiktiva 

namn för att bevara deltagarnas anonymitet. För att det ska vara tydligt att förstå vilka 

informanterna är när de i studien nämns har de som är Buddy benämnts med (B) och de 

som är internationella studenter benämns med (I). De internationella studenterna som är 

Buddy benämns (BI). Informanterna presenteras nedan.  

 

Buddy (B): Nicole (B), Jimmy (B), Sebastian (B), Maria (B), Alma (B) och Bianca (B) 

Internationell student (I): James (I), Velda (I), Shamir *(BI), Zeinab (I), Aadi *(BI) och 

Alexander(I). *Shamir och Aadi är internationella studenter som är Buddy (BI), Aadi hamnade 

fel i systemet och skulle egentligen ha en Buddy. Shamir har aldrig haft en Buddy, deltar på grund 

av brist på Buddy. 
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5.2 Relationen mellan studenterna 

Nedan presenteras empiri om varför studenterna har valt att vara med i programmet 

eftersom syftet i studien är att belysa hur relationer som skapas frivilligt ser ut. Därefter 

presenteras empiri som tydligare belyser hur relationen ser ut mellan grupperna som till 

exempel hur de upplever varandra, vilka de umgås med och vad det finns för svårigheter 

som påverkar relationen mellan studenterna.  

 

5.2.1 Syfte med deltagandet 

Bland de lokala studenterna valde samtliga att delta i Buddyprogrammet för att de tycker 

det är kul att träffa nya människor, nya kulturer och hjälpa nya studenter att orientera sig 

på Linnéuniversitetet och i Växjö. Dock var ett återkommande mönster i intervjuerna med 

de lokala studenterna att de valde att delta i verksamheten för att på något sätt öva språk, 

antingen sin engelska eller något annat språk som de kan. På frågan varför valde du att 

delta i Buddyprogrammet svarar Jimmy (B): 

Jag valde att vara med för att jag alltid gillat att resa och träffa nya människor. Då tänkte 

jag att man kanske inte behöver resa för att träffa nya människor för nu är de ju här 

/…/man vill ju öva på sin engelska, för när man umgås med svenska studenter så pratar 

man inte engelska och med de internationella måste man ju det. 

Jimmy (B) berättar hur han tycker det är kul att träffa internationella studenter som kommer till 

Linnéuniversitet, han ser det även som en övning att träna upp sin engelska. Att på något sätt 

öva språk stämmer också in på Alma (B) som har utländsk bakgrund, hon såg chansen att hålla 

uppe sitt andraspråk. Nicole (B) svarar på frågan varför valde du att delta på följande sätt: ”Jag 

valde att vara med för det verkade kul, det är alltid kul med kulturer. Jag läser ju också ett 

samhälleligt program som handlar om internationalisering och kulturer så jag kände att det var 

bara naturligt att testa på det”. Ett mönster i relation till detta är att man i de andra intervjuerna 

ser att hälften av de lokala studenterna studerar ett program likt Nicole (B) där man på något 

sätt studerar människan och samhället. Resterande av de lokala informanterna studerar dock 

annat, men ett mönster som framkommer mellan de tre informanterna är att de har en utländsk 

bakgrund. När det kommer till de internationella studenterna visar empirin att majoriteten av de 

internationella informanternas syfte med deltagande är att lära känna lokala och svenska 

studenter. Dock visar studien att de internationella informanterna har större intresse än de lokala 

studenterna. Aadi (BI) svarar på frågan om varför han valde att delta: 
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I came here with the hope to get to meet Swedish people and learn Swedish culture, but 

still I get to know more people in Church then I do at the university or through the Buddy 

program. 

Aadis (BI) upplevelser av att ha ett intresse för att lära känna lokala och svenska studenter, men 

misslyckas är ett mönster i intervjuerna bland de internationella studenterna. Även Zeinab (I), 

Alexander (I), Velda (I) och James (I) menar att de deltog i programmet för att träffa lokala 

studenter, men att det är svårt att få kontakt och lära känna dem. Däremot menar Velda (I) att 

trots att hon valde att delta i Buddyprogrammet för att träffa lokala studenter, klarade hon sig 

själv. Informanten hittade sin egen grupp som består av andra internationella studenter med 

samma nationstillhörighet som henne, det vill säga internationella studenter från Europa. Detta 

kommer belysas mer nedan. Däremot fanns inget mönster som visade att studenternas 

utbildning var kopplade till deltagandet, det framkom mest att informanterna vill möta lokala 

studenter.  

 
5.2.2 Uppdelning mellan studenterna 

Studien visar att samtliga lokala och internationella informanter anser att det finns en 

uppdelning mellan internationella och lokala studenter vid Linnéuniversitetet, här pratar 

samtliga informanter generellt om alla studenter som ingår i dessa två grupper, även de som 

inte ingår i Buddyprogrammet. Informanterna menar att detta påverkar även de relationer som 

skapas även inom Buddyprogrammet. Båda grupperna upplever att den andra gruppen håller 

sig till den gruppen man tillhör. Alma (B) berättar: 

Jag tycker att de internationella studenterna håller sig för sig själva och de lokala håller sig 

för sig själva. Sen är det inte så för alla men det är mycket så. När man kommer till ett nytt 

land känner man sig osäker och då söker man sig till andra som är i samma sits, så det är 

naturligt för dem att söka sig till andra utbytesstudenter trots Buddyprogrammet /.../ Jag har 

fått uppfattningen att det är ”vi” och ”dem” tänk. Att dem känner sig att här är vi och där 

är dem.  

Alma (B) berättar att hon upplever att uppdelningen mellan grupperna utgår från ett “vi” och 

“dem” tänk, trots att det inte alltid är så menar hon att det är naturligt att man grupperar sig 

utifrån ett “vi” och “dem”. Att man grupperar sig naturligt är något även Sebastian (B), Bianca 

(B), Maria (B) och Nicole (B) berättar om. ”De internationella studenterna hittar lättare till 

andra internationella studenter eftersom de är i samma situation” säger Maria (B).  

De internationella studenterna grupperar sig naturligt, även om man blandar internationella 

och lokala hittar de säkert till varandra ändå. Då tänker jag att de språkmässigt och 
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kulturmässigt förstår varandra bättre, de blir som en egen familj samtidigt som de vill ha 

input från Sverige eftersom de har kommit hit” -Bianca (B) 

Detta svaret visar att man på ett eller annat sätt är medveten om att studenterna grupperar sig 

naturlig, vilket även förekommer i tidigare forskning (Lising 2007). När det kommer till de 

internationella informanterna visar studien att samtliga anser att det finns en uppdelning, men 

till skillnad från de lokala studenterna fokuserar de flesta internationella studenterna på att 

främst berätta om hur svårt det är att få kontakt med svenska studenter. Zeinab (I) uttrycker sig: 

”It’s so funny that you come to meet Swedish people but like everyone I meet is international/.../ 

it is hard to come in contact with the locals”. Att det är svårt att få kontakt med lokala eller 

svenska studenter berättar även James (I), Shamir (BI), Alexander (I), Velda (I) och Aadi (I), 

vilket även tidigare forskning pekar på (Glass & Westmont 2014). 

So, the first contact was not easy with the locals, but I mean maybe It would be easier 

when I would search the contact as well, but I have my group and I have the internationals, 

so we are always in this kind of group so it’s like a bubble, the international bubble. I 

think all of us would appreciate it when we would mix more with the locals, but I think 

we are fine with our bubble too. -Velda (I) 

Velda (I) berättar hur den första kontakten med lokala studenter inte är lätt, men att det däremot 

kan bero på att hon själv inte har sökt efter kontakten. Detta eftersom hon har skapat sin 

internationella grupp och är nöjd med den. Det är endast Velda (I) bland de internationella 

studenterna som upplever uppdelningen på detta sättet och denna upplevelsen visar att 

informanten på något sätt accepterar att det finns en uppdelning mellan de internationella och 

lokala studenterna. Detta stämmer även in på Sebastian (B), Nicole (B) och Jimmy (B). ”Jag 

tycker att det är okej att det finns en uppdelning, det kommer ganska naturligt så länge ingen 

far illa av det så är det väl inget problem” säger Nicole (B). Att man accepterar uppdelning 

bland lokala och internationella studenter är något som även framkommer i tidigare forskning 

(Lising 2007; Leong 2015).  

Ett annat mönster som framkommer i intervjuerna är att uppdelningen inte bara är mellan 

internationella och lokala studenter utan även inom gruppen internationella studenter. Maria 

(B) säger: ”Jag känner att internationella drar sig till sin egen nationalitet vilket kan göra det 

svårt för dem att träffa andra, men de väljer ju det själva”. Detta svaret pekar på att studenterna 

inte endast grupperar sig utifrån gruppen internationella och lokala studenter, utan de 

internationella studenterna grupperar sig även utifrån nationstillhörighet. Att man grupperar sig 

efter nationstillhörighet berättar även mer än hälften av de internationella studenterna: ”Mostly 
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those Asians countries like China, Japan and South Korea, they want to stick to their own 

nationality” säger Shamir (BI). Detta säger även James (I), Zeinab (I) och Alexander (I), 

däremot menar de att detta förekommer även bland folk från Europa, till exempel att tyskar och 

fransmän oftast grupperar sig tillsammans. Empirin visar även att uppdelningen som samtliga 

informanter pratar om återspeglas i vilka informanterna umgås med. Bland de internationella 

studenterna umgås alla främst med andra internationella studenter. Alla har någon gång kommit 

i kontakt med lokala studenter, antingen i skolan, på fritiden eller genom Buddyprogrammet. 

Dock är det endast två som upplever att de umgås blandat mellan lokala och internationella 

studenter, men det är ändå främst internationella studenterna som ingår i deras vänskapskrets: 

”I mean I have met a few local students and I have like two friends that are local, but still my 

group of friends are mostly internationals” säger James (I). Bland de lokala studenterna umgås 

samtliga informanter främst med andra lokala studenter, men hälften av de lokala informanterna 

säger att de umgås även med internationella studenter.  

Jag hänger mest med svenska vänner men alltså min familj är väldigt utländsk anpassade. Vi 

är lite konstiga, inte helt vanliga svenskar så jag har inga problem med att umgås med 

internationella, dessutom gick jag första året med internationella -Bianca (B) 

Svaret pekar på att det är konstigt och inte vanligt att svenskar umgås med individer med annan 

härkomst och att Bianca (B) och hennes familj är ett undantag. Detta berör till viss mån hur 

man ser på lokala/svenskar och internationella studenter, vilket kommer belysas mer i nästa 

avsnitt. Att gå i skolan eller i samma klass som internationella studenter är också något som 

stämmer in på Jimmy (B) och Maria (B). Jimmy (B) säger: ”Jag går ett internationellt program, 

så det kan hända att man umgås lite med internationella. Men på fritiden umgås jag mest med 

svenska studenter”. Trots att man går ett internationellt program visar studien att de lokala 

studenterna tenderar att ändå umgås med andra lokala studenter. På liknande sätt pratar de 

internationella studenterna om hur de har lokala studenter i klassen, men att man ändå inte 

umgås med varandra eller får kontakt med varandra. 

I don’t know like it’s very hard to get in contact with swedes because I have like some 

Swedish students in my class and they are nice but like they don’t hang out with us -James 

(I)  

Det stämmer även in på Alexander (I) och Velda (I). Att lokala och internationella studenter går 

i samma klass och måste samarbeta till exempel genom grupparbeten, men ändå inte umgås 

med varandra utöver dessa samarbeten framkommer även i tidigare forskning (Coles & Swami 

2012). När det kommer till Buddyprogrammet och huruvida man umgås med sin Buddy eller 
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den man är Buddy för visar empirin ett liknande mönster. Detta kommer belysas mer i avsnittet 

där vi presenterar upplevelserna av Buddyprogrammet.  

 
5.2.3 Bilden av varandra 

Ett mönster som är återkommande i intervjuerna är att informanterna berättar om hur man ser 

och upplever varandra, det vill säga vad informanterna har uppmärksammat om relationen 

mellan dem. Studien visar att det första de internationella informanterna reagerar på i relation 

till de lokala studenterna är att inte bara lokala studenter, men även svenskar generellt är väldigt 

tillbakadragna. Detta är ett mönster bland samtliga intervjuer där Alexander (I), Aadi (BI), 

Zeinab (I), Shamir (BI) och James (I) alla använder ordet distanserade. Zeinab (I) säger: ”I have 

noticed in such a short time that Swedish or local students are you know very distant from us, 

they don’t like or want to interact”. Aadi (BI) uttalar sig på ett liknande sätt: 

What I have learned is that Swedish culture is a little controversial. They are very laid back 

and they won’t do the initiative to take contact first, you will have to put a lot of effort. So, 

there’s a culturalchock for me.  

Aadi (BI) berättar hur man måste anstränga sig väldigt mycket för att kunna ta kontakt med 

lokala studenter då han menar att de inte tar första initiativet. Två internationella studenter 

jämför även Sverige och svenskt beteende med andra länder: 

In the United States it’s more common to go up to someone in a café and be like “Hi man, 

what’s up” and the conversation just keeps going. It's like that you get to know someone. 

Here if you even say hi to someone, their facial expression is like they are offended or 

something. I don’t know maybe we are more warm and chill about talking to new people 

than here -James (I) 

James (I) berättar hur de i USA är mer välkomnande och tycker inte det är konstigt att något 

går upp och säger hej till en främling. På liknande sätt berättar Aadi (BI) som har gjort 

utlandsstudier i Europa innan han kom till Linnéuniversitetet: 

Swedish culture is Swedish culture, we can’t change that. That’s the beauty of it. How shall 

we change the culture, I mean, I enjoy the culture instead. Like if I would go to France I 

would enjoy the French culture. That’s why you come here for /.../ Because I’m a guest I’m 

not an immigrant, but still I feel that they treat you different here than where I studied last 

time. 

Aadi (BI) berättar att människorna där han studerade tidigare är mycket mer välkomnande än 

Sverige, men också att man kan känna sig som en immigrant när man kommer till Sverige. 
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Detta tycker han är synd eftersom hans syfte var att uppleva Sverige och svensk kultur. Ett annat 

fenomen som samtliga internationella studenter har reagerat på under deras vistelse vid 

Linnéuniveristetet är att lokala studenter inte hälsar på sina bekanta, Velda (I) säger “you can't 

just walk up to them and be like hi”. Informanterna upplever även att de kan umgås med en 

lokal student vid ett tillfälle och komma bra överens, men när de ses igen hälsar inte den lokala 

studenten på dem:  

There was this time were I met a local student through a friend and we sat at a café and talked, 

like deep discussions about everything and after that like he doesn’t greet the second day. 

It’s like we never knew each other, so that’s a weird behaviour for me -Shamir (BI)  

Att de lokala studenterna är tillbakadragna och distanserade är ett mönster i samtliga intervjuer. 

Även bland de lokala studenterna uttrycker majoriteten att det är väldigt vanligt att svenska 

studenter inte är lika öppna som de internationella studenterna. Sebastian (I) säger: ”Vi svenskar 

är ganska duktiga på att dra upp kragen och titta i backen och inte umgås med varandra. Så jag 

vet inte om det är ett kulturellt problem för svenskar i helhet”. Detta påstår även Maria (B), 

Alma (B), Bianca (B) och Jimmy (B). 

Det här som kommer från jantelagen, det är ganska speciellt för norden, kanske till och med 

Sverige bara. Man lever så mycket av sitt liv inåt istället för ute på gatorna och med 

människor, det vet jag att flera tycker det är jobbigt här. Det tycker jag själv är jobbigt ibland 

-Bianca (B) 

Bianca (B) såväl som de övriga informanterna har till stor utsträckning samma bild av hur det 

är att vara svensk. Att svenskar är tillbakadragna, distanserade och blyga är något samtliga berör 

på ett eller annat sätt. Dock påpekar majoriteten av de lokala informanterna, främst de med 

utländsk bakgrund, att de själva är mer vana vid kultur och att det inte påverkar dem i samma 

grad som det kan påverka andra lokala studenter som inte är vana vid internationella personer. 

Nicole (B) säger även: ”Det kan även bero på hur länge man har varit Buddy också, typ jag har 

varit Buddy i flera terminer så jag är rätt van vid att träffa människor från andra länder/…/ jag 

förstår kultur på ett annat sätt”. Studien visar däremot att de lokala studenterna upplever att man 

bemöter de internationella studenterna på olika sätt beroende på vilket land studenterna kommer 

ifrån: ”Jag upplever att det beror på vilket land man är ifrån. Jag hörde att de inte blir lika bra 

bemötande när de säger att de är från Bangladesh eller Pakistan” säger Maria (B). Detta stämmer 

även in hos Jimmy (B), Bianca (B) och Alma (B). 

Det beror på vilket land man är ifrån, jag har träffat några danska studenter men det är ju typ 

samma sak. Tyska samma sak. Vi har ju haft ett kulturutbyte historiskt och vi har ju kulturella 
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band. Men de japanska är det nog mest. Vår utbildningskultur är även annorlunda, här är det 

mer relax medan i Japan är det mer striktare skolgång och det är därför dem toppar 

självmordsstatistiken. Det är nog svårt för dem att släppa taget om böckerna här - Alma (B) 

Det är “lättast” att bemöta studenter från Tyskland tycker Bianca (B) och Jimmy (B): ”Jag har 

haft buddies från Tyskland och Österrike men det är ju så likt Sverige, jag kommer bra överens 

med dem” säger Jimmy (B). Hälften av de lokala studenterna tycker att det är främst individer 

från asiatiska länder såsom Kina, Japan eller Korea som är svårare att bemöta och skapa en 

relation med. 

Jag menar att de internationella studenterna inte kan passa tid och de kanske inte heller förstår 

våran öppenhet med sexuellreproduktiv hälsa, att man ex får kondomer när man beställer 

vatten på vissa klubbar. För i vissa länder har de mer kontrollerat och när man köper 

kondomer, som är något så pass naturligt. Tror det är Sydkorea. Men kanske just våran 

avslappnade kultur, att det är fokus på ”worklife balance” till skillnad från Japan och 

Sydkorea, där de har mer tryck på utbildning. Så det är väl typ normerna som skiljer sig. -

Nicole (B) 

Alma (B) har även mött internationella studenter som uttrycker avsky mot Sverige och svenskar, 

hon har hört uttryck som “jag gillar inte Sverige, jag hatar alla svenskar”. Informanten Sebastian 

(B) menar att det även beror på de internationella studenternas språkkunskaper, han berättar: 

Jag känner generellt sett att jag pratar bättre engelska än de jag är Buddy för, så jag känner 

att jag slipper skämmas och slipper känna mig i underläge så ja.. jag anser att det är ett perfekt 

tillfälle att träna sin engelska.  

Svaret visar att informanten på ett eller annat sätt ser sig själv som bättre än de internationella 

studenterna när det kommer till språkkunskaper. Språkets betydelse är något återkommande 

även i samtliga informanters uttalande vilket kommer belysas mer nedan. 

 

5.2.4 Självsegregering och språkets betydelse 

Resultatet visar även att de internationella studenterna upplever att distanseringen från de 

lokala studenterna har påverkat dem att agera på liknande sätt. Majoriteten av de 

internationella studenterna berättar hur de tar efter och själva distanserar sig från de lokala 

studenterna: “I think I’m distance as well, because I have the feeling…I mean, it sounds 

weird but it affects me, when they act like that I start to act like that and what is the 

purpose” säger Shamir (BI). Alexander (I) som har studerat vid Linnéuniversitetet i några 

terminer förklarar hur de lokala studenternas distansering har påverkat honom att agera 
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på liknande sätt. Han berättar även hur det främst i början av sin tid vid Linnéuniversitetet 

påverkade honom: 

I felt all alone, it was very hard at first. I hated it here and everything about Sweden /…/ I 

started to isolate myself and it was so bad that my family had to come to visit me. -Alexander 

(I) 

Alexander (I) är inte den enda som har haft denna upplevelse. James (I) som har studerat vid 

Linnéuniversitetet i endast en termin upplevde att han, likt Alexander, isolerade sig: ”It was 

very bad, I isolated myself /…/ but now that I made some friends I started to get out of my own 

bubble”. Att internationella studenter isolerar sig som Leong (2015) menat självsegregering 

framkommer även i tidigare forskning (Leong 2015; Sawir 2008). De andra internationella 

informanterna upplevde inte isolation på samma sätt som Alexander (I) och James (I), men de 

upplevde att de började agera utifrån de lokala studenternas beteende, Zeinab (I) säger: ”You 

really start to act the same because it just is like that here”. Kulturkrock är ett ord som de flesta 

informanterna använder för att uttrycka sin ovana för svensk kultur som skiljer sig mot deras 

egen. För att komma över dessa kulturkrockar har Aadi (I) och Alexander (I) köpt böcker om 

Sverige, svensk kultur och svenska värderingar. Att läsa och utbilda sig upplever båda har hjälpt 

dem att komma över kulturkrocken. Alexander (I) säger: ”I bought some books about Swedish 

culture, norms and values. So, reading and educating myself helped me a lot to overcome the 

cultural chock”. James (I) däremot uttrycker att han försökte hålla en låg profil i början i mötet 

med de lokala studenterna för att undvika missförstånd och konflikter. Detta stämmer även in 

på Aadi och båda säger att de nu efter en tid i Sverige hittat strategier för att komma lokala 

studenter närmare och “bryta isen”: 

The longer I have been here the more I have learned that it’s possible, you just have to be 

more saddle about it and in some situations in like activities or things I got..you have to have 

your strategies -James (I) 

Studien visar att de tre informanterna Aadi (BI), Alexander (I) och James (I) har försökt att 

komma på olika strategier för att överkomma kulturkrockar och försöka komma in i samhället. 

Två av de har även vänner som är lokala studenter. Dock visar studien att de internationella 

studenterna ändå umgås mest med andra internationella studenter. Till skillnad från dessa 

internationella studenterna som har upplevt svårigheter med att skapa en relation till de lokala 

studenterna och komma in i det nya studentlivet på universitetet upplever Velda (I) att hon inte 

haft några problem med att komma in i samhället. Hon säger: ”It’s not a shock or something, I 
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think there is not a huge difference”. Hon har inte några lokala vänner men hon upplever inte 

Sveriges samhälle skilja sig från det samhället hon kommer ifrån.  

Ett annat återkommande mönster i intervjuerna när det kommer till svårigheter är att 

informanterna upplever kommunikation eller språk som en faktor till uppdelningen. Majoriteten 

av informanterna upplever att kommunicera med varandra kan vara ett hinder. Jimmy (B) och 

Sebastian (B) säger att det finns internationella studenter som inte har bra språkkunskaper i 

engelska vilket gör det svårt att konversera. Jimmy (B) uttrycker: 

Vissa är jättekassa på engelska, vi har några fransmän i klassen de är ju helt värdelösa, man 

skrattar ju lite åt dem. En svenska tolvåring hade ju pratat bättre/.../ problemet är att det inte 

går att föra en konversation med dem. 

Sebastian (B) menar däremot att det även finns osäkerhet i att prata engelska bland andra lokala 

studenter som kan påverka relationen mellan grupperna. ”Om man till exempel inte gillar att 

prata engelska, det har hänt någon gång att jag har fått höra min kompis säga, du får prata med 

honom jag vill inte prata engelska”. Detta stämmer även in på Maria (B) och Alma (B): ”Det 

finns de som inte är jättebekväma med att prata engelska bland svenska studenter” säger Alma 

(B). Dock berättar Sebastian även om hur det kan vara liknande för de internationella 

studenterna då han berättar: ”Min Buddy tyckte till exempel att det var skönt att kunna prata på 

sitt eget språk med någon som pratar samma språk och slippa översätta allt man har i huvudet 

till ett främmande språk, svenska då”. När det kommer till de internationella studenterna och 

språkets betydelse anser majoriteten av de internationella informanterna att de lokala 

studenterna oftast pratar svenska om det finns andra svenskar i sällskapet: ”It’s very hard to like 

understand what they are talking about because they tend to speak swedish when other locals 

are around, and then they be like sorry we forgot, but still it’s a little bit difficult” säger 

Alexander (I). Detta stämmer in även på Zeinab (I), James (I), Velda (I) och Shamir (BI). 

 
5.2.5 Analys relationen mellan studenterna 

I empirin som presenteras ovan framkommer det att samtliga informanters syfte med 

deltagandet i Buddyprogrammet är att man är intresserad av att lära känna nya människor 

från andra länder. Ett mönster hos de lokala informanterna är även att på något sätt öva 

språk. Detta visar att studenterna inom Buddyprogrammet på något sätt är ömsesidigt 

beroende av varandra vilket kan förstås med hjälp av Elias som menar att förhållandet 

mellan två grupper måste vara ömsesidigt beroende av varandra för att en figuration ska 

existera (Elias & Scotson 1999:27-34). Det ömsesidiga beroende kan även vara att 

studenterna går i samma klass och har grupparbeten med varandra som tvingar de att 
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samarbeta. För det andra menar Elias att det måste finnas någon form av maktförhållande 

mellan grupperna (ibid). Att det finns någon form av maktförhållande där den etablerade 

gruppen använder sig av moralisk stigmatisering för att bevara sin överlägsna ställning 

framkommer inte i denna studie. Dock visar studien att trots det frivilliga deltagandet i 

verksamheten finns det en uppdelning mellan de internationella och lokala studenterna. 

De främsta förklaringarna till uppdelningen är att studenterna tenderar att gruppera sig 

efter gruppstillhörighet eller nationstillhörighet och att de internationella studenterna har 

svårigheter med att få kontakt med de lokala studenterna. Detta framkommer även i den 

tidigare forskningen (Lising 2001; Sakurai m.fl. 2009; Lameez & Tredoux 2010). 

Uppdelningen kan däremot också förstås med hjälp av begreppen etablerade och outsiders 

då de internationella studenterna kommer till en ny plats där de inte känner till rådande 

normer eller värderingar. Dock bör detta gälla även de lokala studenter som är nya på 

Linnéuniversitetet, men i vår studie skiljer sig figurationen från figurationen i Elias studie 

då det finns en nationell skillnad mellan grupperna. Detta kan förklara varför nya lokala 

studenter har större möjligheter att integrera sig med andra lokala studenter då de känner 

till rådande normer i Sverige, medan de internationella studenternas möjligheter är 

begränsade.  

 

Studien visar även att informanterna har bilder av varandra som kan vara kopplade till 

uppdelningen. Informanterna pratar om varandra på olika sätt, majoriteten av 

internationella informanterna tycker att de lokala studenterna är distanserade. I Elias och 

Scotsons studie framkommer det att “den etablerade gruppen håller sig för sig själv, om 

möjligt undviker kontakter och i alla fall begränsar dem till det nödvändiga” (Olofsson 

1999: viii). Empirin visar att de internationella studenterna upplever de lokala studenterna 

på liknande sätt. Däremot visar studien hur de lokala informanterna pratar om de 

internationella studenterna i form av härkomst där de lokala informanterna upplever att 

vissa internationella studenter inte förstår svenska normer. Detta kan till viss mån förstås 

med hjälp av begreppet moralisk stigmatisering då man kan tolka informanternas 

uttalanden som ett sätt att lägga ”skulden” på den andra gruppen när det kommer till vad 

uppdelningen beror på. Dock visar denna studie att det förekommer att grupperna umgås 

med varandra, vilket är en skillnad från figurationen som Elias studerar, då den etablerade 

gruppen och outisdersgruppen strikt hålls isär. Ytterligare kan vi se att liknande moralisk 

stigmatisering enligt Etablerade och Outsiders inte framkommer i denna studie. Detta kan 

dock hjälpa oss att förstå moralisk stigmatisering på ett annat sätt. Studien visar att 
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informanterna kan ha bilder eller förväntningar om varandra som styr hur man upplever 

den andra gruppen till exempel när informanterna pratar om hur man bemöter 

internationella studenter på olika sätt beroende på härkomst. Detta kan innebära att 

förväntningarna på att vissa internationella studenter inte kan förstå svenska rådande 

normer kan leda till att man väljer att dra sig från att umgås med dem. 

 

Studien visar däremot att de lokala studenterna även håller med de internationella 

studenterna när det kommer till hur man ser på lokala eller svenska studenter. Man kan 

förstå detta om man tar hänsyn till att de lokala studenterna i relation till oss kanske vill 

visa att de är mer integrerade än andra svenskar eftersom deras roll som Buddy eller deras 

utbildningar pekar på att de på ett eller annat sätt ”ska ha” mer förståelse för 

internationella personer. Det kan därför tolkas som att de lokala studenterna försöker hålla 

sig till den rollen framför oss intervjuare eftersom studien ändå visar att de lokala 

studenterna främst umgås med andra lokala studenter. En annan förklaring kan vara att 

hälften av de lokala studenterna som intervjuades har utländsk bakgrund. De kan ha mer 

gemenskap med eller förståelse för internationella studenter och detta i sin tur kan förklara 

varför de är så uppmärksamma på svenskars beteende. Dock visar empirin att även de 

lokala studenterna med utländsk bakgrund främst umgås med lokala studenter. Detta kan 

förstås med hjälp av Elias som menar att segregation mellan etablerade och outsiders 

beror på graden av social sammanhållning (Elias & Scotson 1999:25). Något som pekar 

på att de internationella studenterna möjligtvis har en sämre känsla av samhörighet är att 

de inte delar samma nationstillhörighet som de lokala studenterna, de kan i denna kontext 

betraktas som gruppen outsiders. De lokala studenterna kan däremot ha en högre grad av 

social sammanhållning då de känner till rådande normer. Även de lokala studenterna med 

utländsk bakgrund umgås främst med andra lokala studenter som ovan nämnt. Detta visar 

att de lokala studenterna med utländsk bakgrund har också en bättre sammanhållning än 

de internationella studenterna eftersom de känner till rådande normer, de har till exempel 

språket gemensamt och på så sätt tillhör de den ”etablerade” gruppen (Elias & Scotson 

1999:25). 

 

Att språket är gemensamt för de lokala studenterna och har betydelse för 

relationen  framkommer även i studien. Kommunikation och språkets betydelse är en 

faktor samtliga informanter menar påverkar relationen och uppdelningen. Antigen 

språkförbristning bland de lokala studenterna eller osäkerhet att prata engelska bland både 
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lokala och internationella studenter. Drar man en parallell till tidigare forskning (se till 

exempel Gu m.fl. 2009; Leong 2015) är det väldigt återkommande att språk är en viktig 

faktor, vilket återspeglas även i denna studie. 

 

Empirin visar även hur vissa internationella studenter har känt någon form av isolation 

eller ensamhet, vilket framkommer som vanligt i den tidigare forskning (Leong 2015; 

Sawir 2008). Leong (2015) påpekar att asiatiska studenter har svårast med att anpassa sig 

och det är bland de självsegregering uppstår, dock visar denna studie att isolation och 

självsegregering kan även förekomma bland internationella studenter från andra länder. 

Vi ser Alexander (I) från Mellanöstern och James (I) från USA ha liknande upplevelser. 

Dock påpekar informanterna att deras självsegregering berodde på att de lokala 

studenterna var väldigt distanserade, vilket ledde till att de agera på liknande sätt. 

Självsegregering i denna studie kan således tolkas i relation till Sverige och lokala 

studenter, det vill säga att självsegregering kan samspela med de människor och den 

rådande “kulturen” i samhället. Dock visar tidigare forskning från andra länder som till 

exempel USA och Storbritannien (Leong 2015; Gu m.fl. 2009) liknande resultat där 

internationella studenter upplever de lokala studenterna som tillbakadragna, vilket tyder 

på att självsegregering inte endast beror på det som informanterna själva berättar, 

svenskars distansering. En tolkning är att de internationella studenterna som upplever en 

självsegregering kan vara kopplade till att de till en början inte har skapat några relationer 

alls då en informant påpekar att han kom ur sin “bubbla” när han skapade en 

vänskapskrets. Dock har denna studie inte tillräckligt med belägg för att komma vidare i 

analysen. 

 

Studien visar att uppdelningen även återspeglas i informanternas umgänge eller 

vänskapskrets då samtliga informanter främst umgås med personer som ingår i samma 

grupptillhörighet eller nationstillhörighet. Detta framkommer även i tidigare forskning. 

Hur grupperna umgås med varandra kan förklaras med hjälp av Lising (2001), det vill 

säga att det inte bara är så att internationella studenter umgås med internationella 

studenter. De internationella studenterna som grupperar sig utifrån nationstillhörighet kan 

ha en gemenskap och en god sammanhållning vilket får oss att förstå figurationen 

etablerade och outsider på ett annat sätt. Det sker möjligtvis en växling där det istället är 

internationella studenter som delar nationstillhörighet som då bildar någon form av 
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“etablerad” grupp. Vår tolkning är att Velda (I) gör detta när hon väljer att umgås med en 

grupp individer som har samma nationalitet som hon själv. 

 

Lising (2001) menar även att studenterna tenderar att bli medvetna om uppdelningen och 

accepterar denna form av uppdelning, detta återspeglar sig i empirin där främst de lokala 

studenterna visar att de accepterar uppdelningen eftersom de menar att den förekommer 

naturligt. Att acceptera uppdelningen innebär enligt Lising (2001) och Leong (2015) att 

mångfalden försvinner och att det kan leda till självsegregation bland studenterna. Det 

betyder att studenterna medvetet drar sig till den nationalitet de själva tillhör och utesluter 

individer från andra nationaliteter (Lising 2001:70; Leong 2001:459). Studien visar att 

det är just detta som kan ske mellan de lokala och internationella studenterna då det i 

empirin är tydligt att informanterna är medvetna om uppdelningen, men att de ändå umgås 

med den gruppen de tillhör. Här kan vi förstå segregation på ett annat sätt då studenterna 

accepterar uppdelningen och inte upplever varandra som ett hot till skillnad från 

figurationen i Etablerade och Outsiders. 

 

Studien visar dock att relationen mellan internationella och lokala studenter ligger främst 

i de rådande normer. Även om vi plockar bort de nationella skillnaderna hade det ändå 

varit så att de lokala studenterna kan de rådande normerna eftersom de internationella 

studenterna ändå är “nykomlingar”. Om man däremot återkopplar till de informanterna 

som upplevde självsegregation berättar de hur det främst upplevdes i början av deras 

vistelse i Sverige och att de efter ett tag lyckades komma ur sin “bubbla” och även skapa 

vänskapsrelationer med lokala studenter. I relation till detta visar studien att tid kan vara 

en faktor till hur relationen ser ut. Internationella studenter som har studerat vid 

Linnéuniversitetet en längre tid kan möjligtvis lära sig vilka de rådande normerna är och 

lyckats etablera sig. Den internationella studenten Shamir (IB) som blivit Buddy är ett 

annat exempel på detta. Studien visar även att informanterna använder sig av olika 

strategier för att komma in i samhället som exempelvis böcker om svensk kultur eller att 

i relation till de lokala studenterna avvakta och känna efter hur man “ska” bete sig. Dock 

har vi på grund av vårt urval inte så mycket belägg för att analysera vidare. Hur länge de 

internationella studenterna har studerat vid Linnéuniversitet och de sociala strategierna 

som de använder kan däremot vara något att titta närmare på. 
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5.3 Upplevelse av Buddyprogrammet 

Nedan presenteras resultat som behandlar internationella och lokala studenters upplevelser av 

att delta i Buddyprogrammet. Inledningsvis presenteras studenternas relation till sin Buddy, 

därefter presenteras positiva och negativa upplevelser, evenemang och studenternas medverkan 

på de arrangerade evenemang samt förväntningar som studenterna har på Buddyverksamheten. 

 
5.3.1 Relationen mellan Buddies 

När det kommer till hur man upplever Buddyprogrammet och huruvida man umgås med sin 

Buddy eller den man är Buddy för visar empirin ett liknande mönster som föregående avsnitt. 

Av de sex internationella informanterna är det Shamir (BI) och Alexander (I) som umgås 

regelbundet med sina Buddies på fritiden. Aadi (BI), Velda (I), James (I) och Zeinab (I) umgås 

inte alls med sin Buddy och det är dels på grund av att Buddyn inte har tid och dels för att de 

har för lite/dålig kontakt eller har tappat kontakten helt med sin Buddy.  

I have met my Buddy like once but not more than that /…/ they don't have time because 

everyone is busy with their own stuff - James (I)  

Bland de lokala informanterna upplever två informanter Maria (B) och Nicole (B) att de umgås 

med den de är Buddy för. Nicole (B) säger: ”jag har hört att vissa inte ens träffat sina Buddys 

alls, vilket är väldigt synd. Jag känner att jag umgås med de jag är Buddy för så mycket jag kan 

i alla fall”. Detta stämmer in även på Maria (B) som ifrågasätter de som deltar i programmet 

genom att säga: ”Varför är de ens med om de inte tänker träffa de internationella studenterna 

de är Buddy för”. Bland resterande lokala studenter försöker de flesta att umgås med de 

internationella studenterna, men det är sällan eller aldrig. Detta menar informanterna beror på 

hur mycket tid de har. 

 
5.3.2 Negativa upplevelser 

I studien framkom det att samtliga informanter har både positiv och negativa upplevelser av 

Buddyverksamheten. Informanterna upplever att verksamheten är ett bra initiativ för att få 

internationella och lokala studenter att komma i kontakt med varandra. ”Det är som en bro 

mellan två världar” säger Bianca (B). Samtliga informanter tycker även att VIS är till mycket 

hjälp, dock berättar majoriteten av informanterna främst om sina negativa upplevelser och 

menar att det finns delar inom verksamheten som kan förbättras. Enligt informanterna syns inte 

verksamheten tillräckligt då det finns många andra verksamheter och organisationer som 
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studenterna kan engagera sig i. När det gäller VIS evenemang säger majoriteten av samtliga 

informanter att det främst är internationella studenter som deltar. 

Det är bara utbytesstudenter, nästan inga svenskar och det är synd. Jag tror det hade blivit 

roligare för alla. Då får utbytesstudenterna lite fler svenska influenser och jag tror det blir 

lättare att integrera sig i det svenska samhället. Det finns så mycket annat man kan delta i 

också. Det är så stort utbud, man kan inte göra allt, man måste välja det man verkligen tycker 

är roligt. -Jimmy (B) 

 

Jimmy (B) berättar hur det är främst internationella studenter som deltar i VIS 

evenemang, vilket han tycker är synd. Han tror att det beror på att utbudet av 

organisationer, föreningar och grupper på campus är stort och det därför är ett lågt 

deltagande av lokala studenter. Att det främst är internationella studenterna som deltar i 

VIS evenemangen stämmer även in på samtliga av informanterna, både för de 

internationella och lokala studenterna. Alexander (I) säger: “In every event is mostly 

international students, I see maybe one or two Swedish local students”.  

 

Dock visar studien att majoriteten lokala informanter tycker att Buddyprogrammets 

marknadsföring inte är tillräckligt bra. Detta stämmer in på Jimmy (B), Alma (B), Bianca 

(B) och Maria (B). Bland dessa informanter framkommer det också att det är svårt att 

finna information om vad det innebär att vara Buddy och att hitta information om 

Buddyverksamheten. Alma (B) säger att hon först hörde talas om Buddyprogrammet 

genom hennes syster som tidigare studerat på Linnéuniversitetet och att hon anser att 

Buddyverksamheten marknadsför sig för dåligt, detta stämmer även in på Bianca (B). 

Det var främst genom min syster jag hörde om programmet /.../ Men jag tycker inte att 

Buddyprogrammet marknadsför sig tillräckligt, jag tycker inte att de berättar vad dem gör. 

Alltså när man är buddy, vad erbjuds då? För att man ska lära känna sin buddy mer, finns det 

aktiviteter eller föreläsningar? -Alma (B) 

Majoriteten av de lokala informanterna tycker även att programmet jobbar mer mot att få de 

internationella studenterna att dra sig till de lokala studenterna och inte tvärtom. Maria (B), 

Bianca (B), Alma (B), Jimmy (B) och Nicole (B) berättar hur de upplever att verksamheten 

främst riktar sig mot internationella studenter: ”Ja, alltså jag vet inte, jag upplever inte att 

programmet försöker att nå lokala studenter, även om de kanske gör det så verkar det inte funka 

i alla fall för mig” säger Maria (B).  
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5.3.3 Nollning och exkludering 

I samband med att de lokala studenterna berättar om deras upplevelser av 

Buddyprogrammet   pratar hälften av de lokala informanterna om nollning. Nollning är ett 

evenemang med aktiviteter som riktas till nya lokala studenter vid Linnéuniversitet, de lär känna 

varandra och studenter som redan studerat på universitetet. Det är också en introduktion till 

studentlivet på Linnéuniversitetet och studenterna lär sig hitta på området (Linnéstudenterna 

2017). De lokala informanterna menar att nollningen leder till en uppdelning bland annat genom 

att de internationella studenterna inte får delta på nollningen. Nicole (B) berättar hur hon 

upplever att många kontakter knyts i samband med nollningen. Hon säger: ”De internationella 

studenterna är aldrig med på nollningen och då tror jag redan där att de exkluderas /…/ det är 

där alla de sociala grupperna formas”. Att de internationella studenterna exkluderas stämmer 

även in på Jimmy (B) och Almas (B) upplevelser. 

De internationella är ju aldrig med på nollningen och de exkluderas från det svenska 

campuslivet. Men sen tror jag att det är svårt för vissa är dåliga på engelska, vissa är ju 

jättekassa /…/ så det är lite självförvållat från deras sida tycker jag och från våran sida 

eftersom de inte är med på nollningen så hamnar de utanför. Så det är synd för det var där 

man träffade de flesta -Jimmy (B) 

Ett annat återkommande mönster är att samtliga internationella informanter samt hälften av de 

lokala informanterna anser att det inte finns tillräckligt med information på engelska när det 

kommer till olika nationer eller organisationer. De lokala studenterna upplever att det inte finns 

en möjlighet för de internationella studenterna att vara delaktiga i andra organisationer än VIS 

eftersom informationen om andra nationer oftast är på svenska. Sebastian (B) säger: ”De får 

inte någon riktig chans eftersom allt är på svenska och det är inte riktig så att de har hunnit lära 

sig språket eller något så snabbt”. Detta berättar även Nicole (B) och Jimmy (B). Samtliga 

internationella studenter förklarar också hur all information är på svenska vilket försvårar det 

ytterligare för dem. Shamir (BI) säger: ”Everything is in swedish and I mean how are we 

supposed to know anything around here”. Detta menar även resterande internationella 

informanter. Zeinab (I) berättar till exempel hur hon önskade att hon lärde sig svenska innan 

hon började studera vid Linnéuniversitetet. 

 

5.3.4 Studenternas förslag till åtgärder 

Studien visar att informanterna tycker att Buddyprogrammet kan göra mer för att hjälpa 

internationella och lokala studenter att umgås med varandra. Samtliga informanter visar 
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ett stort intresse till att föreslå olika åtgärder som Buddyverksamheten borde applicera i 

verksamheten för att öka relationsfrämjandet. Flera informanter tycker att verksamheten 

skulle kunna göra ett samarbete med Linnéuniversitetet och införa ett 

integrationsprogram eller hålla föreläsningar som berör svensk kultur, svenska 

värderingar eller normer som finns i Sverige, Växjö och på Campus. Aadi (I) berättar om 

hur han tycker att införandet av ett kulturprogram skulle vara en lösning för att försöka 

minska uppdelning mellan studenterna: 

As a foreigner I feel like we should have like a trainee programme for Swedish culture. 

Because not many people are very aware or smart enough to understand and navigate 

between cultures. 

Som tidigare nämnt upplevde Alexander (I) en kulturkrock när han kom till Sverige och 

uttryckte sig ha uppskattat en introduktion till svensk kultur när han först kom till universitetet. 

Alexander (I) berättar att han försökte minska den kulturkrocken genom att resa runt i Sverige 

och köpte böcker om svensk kultur för att lättare komma in i det svenska samhället: 

In the beginning I tried to travel during the weekends to see other provins. That also helped 

me to get through the cultural shock. I also studied the language. I bought some books about 

Swedish culture, norms and values. So, reading and education myself helped me a lot to 

overcome the cultural shock. -Alexander (I) 

Detta stämmer även in på Zeinab (I), James (B), Alma (B), Bianca (B), Jimmy (B) och Maria 

(B) som också anser att det bör finnas en kurs som introducerar svensk kultur: 

Det skulle kunna finnas mer information, kanske kurser som de kan gå där man kan förklara 

svenska värderingar eller svenska kultur, svenska traditioner, vad som är viktig och hur man 

ska bete sig. -Alma (B) 

Hälften av de lokala informanterna tycker även att Buddyprogrammet kan samarbeta mer 

mellan nationer vid Linnéuniversitetet eller om intresset finns samarbeta med föreningar utanför 

campusområdet för att försöka minska uppdelningen som informanterna pratar om. 

 
5.3.5 Studenternas förväntningar på Buddyprogrammet 

Ett oväntat mönster som framkommer i intervjuerna är att informanterna har olika förväntningar 

på Buddyprogrammet. De lokala informanterna hade inte några förväntningar på verksamheten 

eller på vad de skulle få ut av att delta i verksamheten. Majoriteten av de lokala informanterna 

nämnde också att det var svårt att hitta tid för att träffa eller delta på aktiviteter med den eller 

dem de är Buddy för. 
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Jag hade inte riktigt några förväntningar. Det verkade väldigt mycket vad man gjorde det till, 

och så är det ju också. Nä, jag hade inte så jättehöga förväntningar/…/ sen är det ju så att 

man har mycket att göra och inte alltid har tid- Nicole (B) 

Att man inte har höga förväntningar på sitt deltagande i verksamheten framkommer även hos 

Bianca (B), Alma (B), Jimmy (B) och Sebastian (B): ”Egentligen så hade jag inte ens några 

förväntningar på Buddyprogrammet” säger Alma (B). När det kommer till vilka förväntningar 

de internationella informanterna visar studien att majoriteten har höga förväntningar på 

Buddyprogrammet. Zeinab (I) berättar hur den informationen hon fått angav att genom sitt 

deltagande skulle verksamheten hjälpa internationella och lokala studenter att integrera med 

varandra. Denna informanten trodde att hennes Buddy skulle introducera och bjuda in henne 

till gemensamma aktiviteter, men hon blev aldrig inbjuden. 

I imagined I would be more involved in activities that local people do, maybe get invited 

to some things. Because when I signed up for Buddy program I got information that said 

so. I mean I’m new here, I can’t invite the other persons or something. I imagined it would 

be like that but I didn’t get any request from my Buddy. 

Detta stämmer även in på Aadi (BI), Alexander (I), James (I) och Velda (I). Informanten Velda 

(I) berättar hur hon hade förväntningar på att genom sitt deltagande i verksamheten skulle 

hennes Buddy introducera henne till campuslivet och andra lokala studenter, men eftersom 

hennes Buddy inte var tillgänglig när Velda (I) först anlände fick hon själv försöka ta kontakt 

med andra studenter. Dock menar denna informanten att hon klarar sig själv då hon fann sin 

egna grupp som kommer från samma land som hon själv. Informanten säger: 

At the beginning I don’t know my Buddy she was pretty busy. I was a little bit sad about that 

because I thought she would give me more information and we would meet quicker or 

something /.../ I was on my own and had to find my own friends. But now I have my girls 

crew, so we are mainly girls from the same country but that was a coincidence, it just 

happened -Velda (I) 

Velda (I) upplevde att hon och hennes Buddy inte träffades tillräckligt fort, vilket hon hade 

förväntat sig. Hon hittade istället den gruppen tjejer från samma land som hon själv kom ifrån. 

 
5.3.6 Analys av studenternas upplevelse av Buddyprogrammet 

I empirin som presenteras ovan framkommer det att man inte umgås med sin Buddy, detta kan 

vara relaterad till studentgruppen som de lokala och internationella studenter ingår i, vilket 

behandlades i föregående avsnitt. Det framgår att det finns vissa där studenten inte ens träffat 
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sin Buddy vilket kan förklaras i relation till bilden buddyn har av den internationella studenten 

då härkomst kan vara en faktor. Dock har vi inte belägg för att analysera vidare då man inte kan 

hävda att det är därför de inte umgås och dels att vi inte haft ett fokus på relationen till buddyn 

i denna studie.  

Studien visar däremot att informanterna har positiva upplevelser av verksamheten då de 

upplever att det är ett bra initiativ att Buddyprogrammet finns för att föra samman 

internationella och lokala studenter. Dock visar studien att informanterna främst har negativa 

upplevelserna när de deltagit i verksamheten. En av dem är att internationella studenter inte 

bjuds in att delta på nollningen. Med hjälp av Etablerade och Outsiders kan vi förstå nollningen 

som ett sätt för lokala studenter att utföra “gamla” traditioner på Linnéuniversitetet (Elias & 

Scotson, 1999:36). Genom anordnandet av nollning och att de lokala studenterna har möjlighet 

att delta i ett flertal organisationer och nationer finns det mycket för lokala studenter att bli 

verksamma i under deras studietid, medan det är mer begränsat tillträde för de internationella 

studenterna. Genom denna segregering redan för början delas studenterna upp i grupper där 

vissa studenter är välkomna och andra inte. Detta kan förstås med hjälp av Etablerade och 

Outsiders då lokala studenter genom nollningen introduceras in i en etablerad grupp, där de får 

lära känna studenter som redan studerat vid universitetet ett antal år. Däremot har de 

internationella studenterna inte samma möjlighet att få kontakter som redan är etablerade på 

universitetet. De lokala studenterna har alltså möjligheten att lära sig Linnéuniversitetets 

campus normer och värderingar när det gäller studentlivet som fester och pubar, men även i 

form av att skapa kontakter med studenter som de annars inte haft någon anknytning till. Detta 

kan parallellt jämföras med att informanterna, både internationella och lokala, ansåg att det inte 

fanns tillräckligt med information på engelska bland andra organisationer än VIS, vilket också 

kan förklaras med hjälp av Elias som en form av exkludering och begränsning för de 

internationella studenterna (Elias & Scotson 1999:143–144).  

Dock visar studien att lokala studenterna upplever att det inte finns information om 

Buddyprogrammet och att verksamheten främst riktar och marknadsför sig mot de 

internationella studenterna, vilket också kan förstås som en form av exkludering. Genom att det 

i studien inte framkommer att Buddyprogrammet riktar sig lika mycket mot de lokala 

studenterna kan det i denna kontext vara de lokala studenterna som blir exkluderade. Detta i sin 

tur kan förklara varför studenterna har olika förväntningar på verksamheten då de lokala 

studenterna inte upplever att de är den primära gruppen. Det kan också förklara varför de lokala 

studenterna inte har mycket tid att lägga på att möta de internationella studenterna. En annan 
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tolkning av studenternas förväntningar är att informationen om Buddyprogrammet som 

presenteras på Linnéstudenternas hemsida har påverkat samtliga deltagares förväntningar. Om 

man gör en koppling till den informationen som är tillgänglig för lokala och internationella 

studenter att ta del av om verksamheten, finns det en intressant skillnad i vad som skrivs. För 

de internationella studenterna står det på hemsidan “Having a buddy/mentor means that 

someone is waiting for you here, someone who wants to get to know you”. För de lokala 

studenterna står det på hemsidan “När studenten har anlänt är det bra om du finns tillgänglig 

(men det är inget krav för att bli buddy)”. Informationen på hemsidan om att delta i 

Buddyverksamheten kan möjligtvis ge olika versioner om vad en Buddy är till för och vilket 

engagemang som kan förväntas av studenten. Detta kan tolkas vara en anledning till att 

studenterna har olika förväntningar när de deltar i verksamheten. 

Studien visar även att efter Buddyprogrammet har matchat ihop studenterna övergår det istället 

till samarbetet med VIS. Efter kontaktuppgifterna delats ut är det alltså upp till studenterna 

själva att träffas, vilket studien visar inte leder till att studenterna umgås. Det kan vi se då det 

finns en överrepresenterad grupp på dessa evenemang. VIS som delvis är konstruerade för att 

erbjuda internationella och lokala studenter som deltar i Buddyverksamheten en mötesplats är 

gruppen internationella studenter överrepresenterad. Detta visar att organisationens syfte delvis 

går förlorad. Eftersom studien visar att många lokala studenter upplever att VIS och 

Buddyprogrammet främst riktar sig mot de internationella studenterna, kan det förklara varför 

gruppen lokala studenter inte deltar lika mycket som internationella studenter. Man kan återigen 

förstå detta genom Etablerade och Outsiders och se hur figurationen gör en växling där 

internationella studenter har VIS som en mötesplats och kan bli sedda som den etablerade 

gruppen och där de har gemensamma normer och värderingar (Elias & Scotson 1999:90). Vilket 

i denna kontext gör lokala studenter till outsiders på VIS evenemang, vilket på ett annat sätt kan 

förklara bristen på lokala studenter på VIS evenemang. I studien ser vi en fem-stegs process 

som konstruerats utifrån vår tolkning av empirin. Nedan illustrerar vi denna process: 

(1) Får information om Buddyverksamheten, (2) Skapar olika förväntningar, (3) Ansöker om 

deltagande i Buddyverksamheten, (4) Buddyprogrammet matchar ihop studenterna, (5) 

Buddyverksamheten övergår till VIS. 

Efter det femte steget i processen visar studien att relationen mellan de internationella och lokala 

studenterna leder till en uppdelning som senare blir allt större genom att studenterna söker sig 

till den grupp de tillhör, antingen gruppen lokala eller gruppen internationella studenter. Detta 

gör det ännu viktigare att titta på vilka åtgärder studenterna föreslår till Buddyverksamheten. 
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Studien visar att information om Sverige, svensk kultur, svenska normer och värderingar har 

hjälp vissa studenter att lättare anpassa sig till samhället och andra lokala studenter. Ett förslag 

till verksamheter är att undersöka detta närmare för att kunna bedöma om det är av vikt att 

investera i ett sådant program. När det kommer till vilka som deltar i Buddyprogrammet visar 

studien även att det främst är lokala studenter med samhälleliga utbildningar eller med utländsk 

bakgrund som söker sig till programmet. Ett annat förslag är således att Buddyverksamheten 

bör se över hur och mot vem de riktar sig till för att komma åt de studenter som studerar andra 

inriktningar än samhälleliga program. 

 

6. Slutsatser 

Ett centralt resultat i föreliggande studie är att det förekommer en uppdelning mellan 

internationella och lokala studenter inom Buddyprogrammet, trots att studenterna frivilligt valt 

att delta i verksamheten. Detta kunde förstås genom Elias och Scotsons teori då studien visar 

att informanterna kan påverkas av vilken bild man har av varandra. De lokala studenterna 

upplevs vara distanserade och de internationella studenterna upplevs kunna förstå svenska 

normer på olika sätt beroende på härkomst. Detta kunde till viss mån förstås med hjälp av 

begreppet moralisk stigmatisering då studenterna pratar kring ett “vi och dem”. Samtidigt visar 

studien hur de lokala informanterna, på liknande sätt som de internationella informanterna, har 

en bild av den lokala gruppen som distanserade. Detta kan tolkas vara sammankopplat till att 

vissa av de lokala studenterna har utländsk bakgrund, men också att studenterna möjligtvis 

försöker framhäva sig som en person med mer förståelse för internationella personer, vilket i 

sin tur kan bero på studenternas samhälleliga utbildning eller deras roll som Buddy. Det 

förekommer således inte någon form av maktförhållande mellan grupperna, där det tydligt finns 

en etablerad grupp som använder sig av moralisk stigmatisering för att bevara sin överlägsna 

ställning. Begreppet moralisk stigmatisering kan istället förstås genom informanternas 

förväntningar och bilder av varandra då dessa möjligtvis kan påverka relationen mellan dem, 

bland annat genom att informanterna tenderar att gruppera sig efter grupptillhörighet och 

nationstillhörighet. Det finns även andra förklaringar som kan påverka relationen mellan 

grupperna, till exempel att de internationella studenterna upplever olika slags svårigheter för att 

umgås med varandra, till stor del rör det sig om begränsningar genom språk, men i vissa fall 

förekommer det även självsegregering och isolering. Även att vissa informanter accepterar att 

det finns en uppdelning kan möjligtvis leda till att uppdelningen upprätthålls.  
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Ett annat centralt resultat är att relationen mellan studenterna ligger främst i normer och social 

sammanhållning, vilket stärker föreställningen som presenteras i teorikapitlet. Detta ser vi till 

exempel när informanterna pratar om nollningen som med hjälp av Elias och Scotsons teori om 

etablerade och outsiders kunde förstås som ett sätt för de lokala studenterna att utföra ”gamla” 

traditioner vid Linnéuniversitetet. Detta i sin tur leder till att de internationella studenter är 

begränsade i sitt deltagande, som till stor del även ligger i den språkliga exkluderingen där flera 

av informanterna upplever att det inte finns information på engelska om andra organisationer 

än VIS. Däremot är ett framträdande resultatet i studien att figurationen etablerade och outsiders 

gör en växling beroende på vilken kontext man utgår ifrån. Exempelvis framkom det att de 

lokala studenterna blir den etablerade gruppen i vissa sammanhang såsom nollningen eller att 

de lokala studenterna känner till de rådande normerna i Sverige. I andra sammanhang är det de 

internationella studenterna som gruppera sig efter nationstillhörighet där det kan finnas en 

gemenskap som gör att gruppen har en god social sammanhållning, vilket i denna kontext gör 

de internationella studenterna till en etablerad grupp. Vi kan även se hur Buddyprogrammet och 

VIS evenemang tenderar att enbart locka internationella studenter som leder till att en grupp 

blir överrepresenterad på VIS evenemang. Genom teorin etablerade och outsiders kunde detta 

förstås som ett sätt för de internationella studenter att ha VIS som en mötesplats där de är sedda 

som den etablerade gruppen och där de har gemensamma normer och värderingar. Den 

huvudsakliga slutsatsen i studien är alltså att figurationen etablerade eller outsiders växlar 

beroende på vilken kontext studenterna befinner sig i. 

I relation till studiens ambition att bidra med kunskap till Buddyprogrammets ledare 

identifierades en möjlig process, övergången från Buddyprogrammet till samarbetet med VIS 

leder till att en grupp blir överrepresenterad vid VIS evenemangen. Grupperingarna blir därefter 

allt större genom att studenterna söker sig till den grupp de tillhör, antingen gruppen lokala eller 

gruppen internationella studenter. Studien visar även hur de lokala studenterna möjligtvis 

exkluderas av verksamheten då informanterna upplevde att programmet främst riktar sig mot 

internationella studenterna och att det inte fanns tillräckligt med information om verksamheten 

att hämta. Detta i sin tur kunde möjligtvis förklara det oväntade resultatet att studentgrupperna 

inom verksamheten har olika förväntningar på deras medverkan i Buddyprogrammet. En annan 

tolkning är att studenternas förväntningar påverkas av den information som verksamheten har 

gjort tillgängling då det ges olika information om vad som förväntas av studenterna. Detta kan 

verksamheten ta hänsyn till för att utveckla Buddyverksamheten. Samtliga informanters 

föreslag till åtgärder för att förbättra verksamheten kan också bli relevant för 

verksamhetsledare. Åtgärder som föreslås är bland annat integrationsprogram, samarbeten med 
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andra föreningar och organisationer samt föreläsningar i svensk kultur, svenska normer och 

värderingar. Buddyverksamheten bör även se över hur och mot vem de riktar sig för att komma 

åt de studenter som studerar andra inriktningar än samhälleliga program. 

 

7. Diskussion 

I inledningen beskriver vi att vår avsikt är att undersöka relationen mellan internationella och 

lokala studenter inom Buddyprogrammet och hur studenterna upplever att verksamheten 

främjar relationen mellan dem. Detta har vi gjort genom att samla in kvalitativ data som 

behandlar hur studenterna upplever relationen mellan lokala och internationella studenter och 

upplevelse av Buddyprogrammet. Detta ledde till att vi kunde ge svar till de två 

frågeställningarna. Från början var det även tänkt att se om informanternas svar skiljde sig åt 

beroende på hur länge informanterna har studerat vid Linnéuniversitetet. Dock uppkom en 

svårighet med att hitta informanter som studerat vid Linnéuniversitet varierande lång tid. Vi 

lyckades uppnå en variation när det kommer till tidsaspekten bland de lokala informanterna, 

men när det gällde de internationella studenterna hade majoriteten studerat vid 

Linnéuniversitetet endast en termin. Detta innebär att vi kanske behövde den informationen för 

att kunna komma vidare i analysen och därmed kunna analysera om de internationella 

studenterna kan etablera sig över tid. På grund av att urvalet av de internationella studenterna 

inte blev fullständigt hade vi inte belägg för att göra det. Att fokusera på tidsaspekten kunde 

också vara problematiskt då vi inkluderade både internationella och lokala studenter. Istället 

hade en studie som enbart studerat en av grupperna gett mer valida och tydligare resultat 

eftersom studien skulle kunna inkludera fler studenter från samma grupp och ha en större 

varitation med studenter som studerat på Linnéuniversitet olika lång tid. 

När det kommer till val av metod anser vi att kvalitativa data var rätt val för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Vi hade dock i efterhand kunnat komplettera med enkäter för att utveckla 

empirin om studenternas förväntningar. Då hade vi istället kunnat nå ut till fler studenter som 

deltar i programmet och ställa frågor om vilka förväntningar studenterna har med sitt deltagande 

i verksamheten. Detta hade möjligtvis kunnat bidra med information om det är ett 

förekommande resultat bland fler studenter inom programmet. Då hade vi kunnat bygga upp 

våra argumentation kring våra tolkningar om studenternas förväntningar. Genom en enkät hade 

vi även kunnat fråga studenterna om sina erfarenheter av Buddyprogrammet och vilka åtgärder 

studenterna har för att se om det är av vikt för Buddyprogrammet att genom sitt samarbete med 

Linnéuniversitetet ha en föreläsning om svenska normer för de internationella studenterna. 
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Under studiens genomförande har vi även haft en kontaktperson på Linnéstudenterna som 

bidragit med en mängd bra och givande information. Mer information om Buddyprogrammets 

och VIS samarbete hade dock kunnat bidra med en tydligare bild av VIS engagemangen för 

verksamheten då Buddyprogrammet inte har en egen fysisk mötesplats där studenterna kan 

umgås. Detta hade kunnat gjorts genom att ha ett möte med organisationen VIS och 

Linnestudenterna tillsammans, som eventuellt hade kunnat ge oss den informationen. 

 

7.1 Vidare forskning 

Eftersom det i tidigare forskning och i vår studie framträder att internationella och lokala 

studenter tenderar att umgås i åtskilda grupper kan det vara intressant att ytterligare undersöka 

vad det är som ligger bakom denna uppdelningen. Ett vidare förslag till framtida studier är att 

fokusera på tidsaspekten och undersöka en större grupp med internationella studenter som 

studerat vid universitetet under en varierande lång tid. Detta för att möjligtvis undersöka om de 

internationella studenterna efter en längre tid på universietet kan etablera sig. I detta avseende 

hade det varit intressant att undersöka vad som händer med den ”gamla” gruppen internationella 

studenter om en ny grupp med internationella studenter börjar studera vid Linnéuniversitetet. 

I relation till Buddyprogrammet framkommer det även i  denna studie att studenterna har olika 

förväntningar på verksamheten, vilket hade kunnat var något att undersöka ytterligare för 

försöka förstå vad det beror på. Att närmare undersöka deltagarnas förslag till åtgärder är också 

något kan vara relavat för verksamheten för att till exempel bedöma om det är av vikt att börja 

hålla föreläsningar om Sverige och svenska normer.   
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Länk till ansökningsblanketten för att bli Buddy 

http://buddyprogram.net/buddyprogram/index2.html 

 

Bilaga 2: 

Länk till ansökningsblanketten för att få en Buddy 

http://buddyprogram.net/buddyprogram/index.html 

 

Bilaga  3: 

Mail skickat till studenter i Buddyprogrammet 

Hej, 

Vi är två studenter som läser vid sociologiprogrammet och vi skriver en C-uppsats om 

lokala och internationella studenter vid Linnéuniversitetet, vi vill gärna inkludera dig. 

Vill du vara med i en studie där du får dela med dig av dina erfarenheter och åsikter om 

hur det är att vara buddy? Att delta är frivilligt och dina svar kommer behandlas 

konfidentiellt. 

Vill du medverka eller har du frågor? Hör av dig till: 

Ida Bernhardsson, XX eller Ilda Luzha, XX 

 

Vänliga hälsningar 

Ida&Ilda 

 

Hello, 

We are two sociology students, and we are writing our thesis about the local and 

international students here at Linnaeus university. We would like to hear your story! Do 

http://buddyprogram.net/buddyprogram/index2.html
http://buddyprogram.net/buddyprogram/index.html
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you want to participate in a study that is based on the experiences and opinions of being 

a buddy? Participation in the study is voluntary and all the information will be kept 

confidential 

If you want to participate or if you have questions, please contact: 

Ida Bernhardsson, XX or Ilda Luzha, XX 

We are looking forward to hear from you. 

With kind regards 

Ida&Ilda 

 

Bilaga 4: 

Intervjuguide - Lokala studenter  

Bakgrund 

- Hur gammal är du? 

- Har du någon utländsk bakgrund? 

- Utbildning?  

- Bor du på campus? 

                   -Om nej- Var bor du? Varför just där? 

                   -Om ja, -Vad tycker du om att bo på campus? 

-Anser du att det påverkar ditt studentliv? 

                   -Om ja- Hur då? -Om nej- Varför inte? 

 

Sociala nätverk 

-Vilka brukar du umgås mest med, svenska/lokala studenter, internationella studenter 

eller mixat? (i skolan, på fritiden?) 

 

Umgås du med den du är Buddy för ( i skolan, på fritiden)? 
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 -Om nej, varför inte? 

 -Om ja, vad brukar ni göra? 

-Har ni gemensamma vänner? 

-Tycker du att det finns en uppdelning mellan svenska och internationella studenter? -

Om ja: 

                      - Beskriv hur du ser/upplever detta. 

                      -Vad anser du vara en åtgärd för att uppdelningen ska minska? 

-Hur tycker du det borde vara? 

-Hur upplever du dig bli bemött av internationella studenter? 

-Hur upplever du att du bemöter internationella studenter? 

               -Hur upplever du att andra lokala studenter bemöter internationell studenter? 

-Har du lärt känna fler internationella studenter genom Buddyprogrammet? 

 

 Mötesplatser 

-Var brukar du gå när du vill träffa andra studenter? 

-Hur kom du i kontakt med dessa mötesplatser? 

-Berätta vilka andra mötesplatser du känner till. 

-Brukar du gå dit? Om nej- Varför går du inte dit? 

-Vilka typer av aktiviteter på campus brukar du delta i? 

-Går du och den du är Buddy för på gemensamma aktiviteter? 

-Vilka brukar befinna sig på på dessa aktiviteter? Internationella/Lokala? 

 

Buddyprogrammet 

-Hur anser du att Buddyprogrammet arbetar med integration för internationella 

studenter? 

-Hur kom du i kontakt med Buddyprogrammet? 
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                   -Varför valde du att delta i Buddyprogrammet? 

                   -Hur upplever du Buddyprogrammet? 

 -Är du aktiv i studentföreningar? -Om ja: 

                  -Vilken/Vilka? 

                  -Hur länge har du varit aktiv? 

 -Har du själv gjort eller ska göra utlandsstudier? 

 -Vad tror du är lätt resp. svårt för internationella studenter att lära sig när de kommer 

till Sverige? 

-Har du upplevt en situation där du och den du är Buddy för har missförstått varandra? -

Vad hände då? 

-Kommer du fortsätta vara Buddy? Varför? 

 

Bilaga 5: 

Interview Guide - International Students 

Background: 

-How old are you? 

-Education?  

-Do you live on Campus? 

-If not, where do you live? and why are you living there? 

-If yes, what do you think of that? 

-Do you think your accommodation affect your student-life 

-if yes, how? 

-If no, why not? 

 

Social network: 
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-With who are you spending most of your time with? International students, local 

students or a mix of both? (In school, spare time).  

-Do you hang out with each other (during your spare time or in school)? 

-If no, why not? 

-If yes, what are you usually doing then? 

-Do you and your Buddy have mutual friends? 

-Do you think there is a split between the international and local students? 

-Describe how. 

-How do you think it should be? 

-How do you experience the local students acting towards you? why? 

-How do you experience yourself acting towards the local students? 

-How do you experience other international students acting towards local 

students? 

 -Have you get to know more local students through the Buddy program? 

- Have you get to know more international students thru the Buddy program? 

 

Meeting areas: 

-Where do you go if you want to spend time with other students? (local or international 

students) 

-How did you find these meeting areas? 

-What other meeting points you know of. 

-Do you usually go there? 

-Why don’t you go there? 

-What type of activities do you usually participate in? 

-How often do you participate in these activities? 
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- What people are usually participating in those activities? Internationals/locals 

 

Buddy Program 

-What do you think of the Buddy program’s work regarding the integration of the 

international students? 

-How or from who did you get to know about the Buddy program? 

                  -Why did you choose to participate? 

                  -How do you experience the Buddy program? 

-Are you in the board or active in any student organisations? 

-Which ones? 

-Since when? How long have you been a part of it? 

 -Have you been studying abroad before? 

 -How do you experience the local students adapting to new cultures? 

 -What do you think of the way the other international students adapt to the Swedish 

culture? How do they adapt to it? 

-Have you and your Buddy experienced any situation where the two of you 

misunderstood each other? If so, what happened? 

 


