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1 Inledning 
Jag har valt att göra en studie i kulturella möten och titta på vad som händer då en grupp 

musiklärarstudenter besöker byn Kafountine i Senegal. Anledningen till att jag ville studera 

kulturmöten var dels för att bredda mitt perspektiv på tillvaron och på grund av att det nu för 

tiden i hög grad är aktuellt med att folk från olika ställen i världen möts på ett eller annat sätt. 

För att kunna genomföra en bra studie och få ett intressant resultat åkte jag till Senegal 

tillsammans med en grupp musikstudenter där jag observerade studenternas möte och 

internationalisering med den främmande kulturen.  

 

1.1 Syfte och problemformulering  
Syftet med arbetet är att studera en grupp studenter i deras möte med en ny kultur och se vad 

som händer med gruppen under resan. Jag har också valt att titta på hur mötet med den 

främmande kulturen tar sin prägel, vilka skillnader som finns och vilka problem som kan 

uppstå vid mötet. I min observation har jag studerat vad för slags olika situationer och 

speciella företeelser som kan inträffa i den nya kulturen. I början på vistelsen upptäckte jag att 

musikstudenterna var mycket sammanhållna som grupp, därför tyckte jag det blev intressant 

att titta på om gruppens goda sammanhållning var viktigare att bevara under hela resan än att 

som individ bryta sig loss och uppleva den nya kulturen maximalt. Den stora anledningen till 

att det uppstod möten var på grund av att musiken under hela tiden var angelägen och gjorde 

det möjligt till att kommunicera med folk utan att försöka prata ett språk som man inte 

behärskar. Även om jag inte har riktat in mig på att studera musiken mer ingående så har den 

varit ytterst viktig i arbetet. Den har bidragit både till gruppens sammanhållning och till 

individernas behov av att söka nya bekantskaper. Min problemformulering är följande: 

 

 Hur upplever studenterna kulturmötets betydelse och situationer? 

 Vad händer med studenterna under vistelsen? 

 

1.2 Avgränsningar  
Jag avgränsar mig i min studie till att endast studera den utvalda grupp av musikstudenter som 

jag åker iväg med till en främmande kultur. Jag vill undersöka deras förväntningar, 

upplevelser, uppträdande, reaktioner, tankar och skildra vad som händer med gruppen vid 

mötet. Jag har valt att inte studera den främmande kulturen mer ingående än att bara nämna 

den då jag förklarar musikstudenternas upplevelse vid mötet. 
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1.3 Bakgrund till resan 

Själva resan är den andra i sitt slag. 2006 var första året som musikstudenter kunde välja att 

åka till Senegal och ha kurser. Året dess för innan skedde det en pilotresa då två 

musikstudenter, två bildstudenter och deras lärare åkte till Senegal och var där i två veckor för 

att ta reda på om det var möjligt att hålla kurser på platsen, vilket det visade sig vara. Efter 

resan bestämde studenterna ihop med lärarna hur studieresan skulle ta sin form för kommande 

studenter. Det beslöts att studenter under fem veckor skulle framföra konserter i Senegal, 

presentera svensk musik för barn och ungdomar på de skolor man besöker. Studenterna ska 

komma i kontakt med den västafrikanska kulturen, i huvudsak musik i form av trumspel, dans 

och sång. Det ingår också att åka ut på skolorna och undervisa så gott man kan, till exempel i 

gitarrspel och engelska. Som avslutning på vistelsen ska de genomföra en konsert tillsammans 

med traktens musiker. Det finns även bildstudenter med på resan som också har upplagda 

sysselsättningar, men dessa ingår inte i min studie.  

 

Under vistelsen i Senegal bor studenterna utanför byn Kafountine på Hotel Le Bendoula som 

också fungerar som kursgård för djembetrumma och afrikansk dans. På årets resa var det 

sammanlagt med ungefär drygt tjugo personer, inräknat lärare och anhöriga som följt med 

några av studenterna.  
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2 Metod 
Arbetet är gjort med en kvalitativ undersökningsmetod. Detta eftersom det föreföll att 

resultatet skulle bli mer intressant och djupgående än om jag istället hade delat ut enkäter till 

studenterna. Jag valde att använda mig av denna undersökningsmetod eftersom jag ansåg att 

min studie skulle bli bättre än om jag använt en annan metod. Jag riktade in mig på att 

intervjua tre av sex personer från den aktuella gruppen Sen observerade jag gruppen som 

helhet för att få en bredd till de tre intervjupersonernas uppgifter. Intervjun med 

gruppmedlemmarnas lärare som varit med på resan i år och tidigare år har också skett före 

och efter resan. Intervjuerna med läraren är i huvudsak för att få information om resan rent 

historiskt sett, men också för att få dennes uppfattning om studenterna som grupp. Skillnaden 

på den undersökningsmetod som valts, kvalitativ och en kvantitativ undersökning är att 

kvalitet anspelar på karaktären och på egenskapen av något. Kvantitet syftar istället på till 

exempel hur många människor som anser något. (Kvale, 1997 s 67).  
 

För att förtydliga ytterligare vad som skiljer kvalitativ och kvantitativ forskning åt tar jag 

hjälp av Jan Krag Jacobsen som beskriver i boken ”Intervju, Konsten att lyssna och fråga” ett 

mål med en intervjuundersökning för att få information om nynazistiska rörelser. Eftersom 

sådana rörelser inte har märkbart många anhängare utgör de därför inte heller någon viktig 

företeelse gällande omfattning eller kvantitet. Istället är de betydelsefulla i kraft av sina 

kvalitativa egenskaper. Karaktären av de innehavande egenskaperna som gruppen består av är 

i längden de som kommer att avgöra om rörelsen kan utvecklas till en massrörelse och då 

även få en kvantitativ betydelse. (Krag Jacobsen, 1993 s 19,20).  

 

Som fältforskare är det viktigt enligt Lundberg och Ternhag (2002), (båda är docenter i 

musikvetenskap och forskare inom musiketnologi) att vara medveten om sin förändring som 

forskare som kan ske i samband med arbetet. Forskaren förändras som person av mötet med 

den nya kulturen, även forskningsfrågorna förändras. Man ska följa det som händer i 

verkligheten men också det som händer i ens eget medvetande, det kallas för reflexivt 

fältarbete. Vad som innefattar detta är att det insamlade materialet bör innehålla både yttre 

registreringar som till exempel intervjuer och fotografier, liksom fältarbetarens egna 

reflektioner. (Lundberg & Ternhag, 2002 s 39-40, 42).  
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Lundberg & Ternhag (2002) tar också upp att det är viktigt med planering innan själva 

fältstudien och att fundera över problemformuleringen angående arbetet. Man bör titta på teori 

som har med det utvalda ämnet att göra, på så sätt kan man begränsa sin insamling av material 

till det som är relevant och viktigt. Fältarbetaren bör på fältet både delta och observera, vilket 

i sin tur skapar en erfarenhet som är bland det viktigaste i själva tolkningsprocessen. 

Fältarbetaren bör alltid ha med sig hjälpmedel som gör att denne får med sig all den 

information som kan bringa nytta. Skrivblock, kamera, inspelningsutrustning är bra 

hjälpmedel för dokumentationen. Tillbaka i hemmiljön ska allt insamlat material 

systematiseras och sedan bearbetas. (Lundberg & Ternhag, 2002 s 44-46).  

 

2.1 Urval  
Intervjupersonerna är slumpvist utvalda och antalet utvalda är hälften av gruppen som helhet. 

Anledningen till att jag valde att endast intervjua hälften av gruppen berodde mycket på att 

jag vid första intervjutillfället gjorde en gruppintervju och tyckte därför att det skulle ha blivit 

för många personer att hantera eftersom det var första gången jag gjorde något sådant. Den 

andra hälften valde jag att endast observera tillsammans med de intervjuade. Gruppen som jag 

studerade bestod av sex medlemmar varav endast en av dem var man. På grund av detta vill 

jag inte gå in på vilken könsfördelning mina intervjupersoner bestod av eftersom det då hade 

avslöjat för mycket om personerna som vill vara anonyma.   
 

2.2 Genomförande 
Intervjuerna utgör grunden för min studie och de är valda att utföras på ett halvstrukturerat 

tillvägagångssätt. Det innebär enligt Kvale att utgångspunkten är satt från ett antal bestämda 

frågor som det ändå finns möjlighet att förändra, i till exempel ordningsföljd och form. Detta 

har justerats så som ansetts vara lämpligast, till exempel att följa upp den intervjuades svar på 

ett passande sätt. ( Kvale, 1997 s 117).  

 

Intervjufrågorna som jag använde mig av fungerade som ingång för skapandet av en 

diskussion och min formulering till de intervjuade förhöll sig inte alls ordagrant utifrån de 

frågor jag skrivit ner. De nedskrivna frågorna fungerade mer som stödjepunkter och 

hjälpmedel till att behålla kontrollen över intervjun. De är i sig inte det viktigaste i 

intervjuerna, istället försökte jag utforma dem på ett sätt som satte igång samtal och det är 

dessa samtal om tankar, förväntningar, känslor och upplevelser med mera som är det 
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viktigaste. Jag anser att intervjuerna fungerat bra och det var inte några större problem med att 

ställa följdfrågor på svaren.   

 

De tre slumpvis utvalda studenterna är intervjuade i grupp innan resan eftersom jag ansåg att 

resultatet skulle bli mer intressant ifall det uppstod en diskussion kring svaren på frågorna. 

Intervjuerna med samma personer efter resan valde jag att göra enskilt eftersom jag ville få en 

djupare dialog med var och en av dem. Jag tyckte också att det var intressant att prova olika 

sätt att intervjua på. Svaren jag fick ut av den första intervjun med studenterna i grupp 

använde jag mig av i frågorna till de enskilda intervjuerna efter resan. I intervjuerna med 

studenterna efter resan försökte jag att mjuka upp dem genom att i början ställa enkla frågor 

som kanske inte var så intressanta som de lite tyngre, som handlade om gruppens förändring. I 

intervjun med läraren innan resan hade jag målet med frågorna att få information om 

historiken bakom resan och vad den gick ut på. I intervjun med läraren efter resan utgick 

frågorna ifrån hur läraren uppfattat studentgruppen och studenternas upplevelser.  

 

Det var intressant att prova på både gruppintervju och enskild, men hade jag fått göra om det 

skulle jag ha valt bort gruppintervjun och istället gjort enskilda intervjuer även innan resan. 

Det hade varit lättare att få struktur på svaren då och jag tror materialet hade blivit bättre. 

Kanske hade studien sett helt annorlunda ut. Om jag skulle ha gjort om arbetet från början 

hade jag valt att intervjua alla i studentgruppen, då hade jag antagligen fått ett bättre underlag 

till studien.  

 

Undersökningen bygger också på observation och deltagande som jag använt parallellt med 

intervjumaterialet i undersökningen. Jag förde dagbok och tog fotografier under hela 

vistelsen, vilket var nödvändigt för att kunna komma ihåg viktigt saker och händelser som 

annars hade uteblivit. Att föra dagbok och titta igenom sina bilder var ett bra sätt att reflektera 

över den gångna dagens händelser och upplevelser. Efter min fältstudie har jag sammanställt 

och bearbetat det insamlade materialet. Jag kom fram till resultatet via min tolkning och från 

mina reflektioner av materialet. Jag försökte innan resan att följa Lundberg & Ternhags 

instruktioner på planering av fältstudien och problemformuleringen så gott jag kunde. Jag 

studerade också böcker om kulturella möten för att få en liten försmak på hur det kunde se ut.  
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2.3 Etik 
Enligt Kvale (1997) är det ytterst viktigt i ett forskningsarbete att reflektera över de etiska 

frågorna. De personer som ingår i undersökningen ska få den information som utgör 

undersökningens allmänna syfte. Fördelar eller risker som kan bli aktuella för personerna 

under forskningsarbetet ska för dem vara kända. Personerna som undersöks ska deltar med fri 

vilja och har sin fulla rätt att när som helst dra sig ur undersökningen. Det som står ovan 

kallas för informerat samtycke. Forskningen ska vara konfidentiell, på så vis att privat 

information som urskiljer undersökningspersonerna inte ska redovisas och därmed förbli 

hemlig. Om forskaren i efterhand vill publicera information som kan avslöja vilka 

undersökningspersoner som deltagit måste forskaren ha ett godkännande från dem först. 

(Kvale, 1997 s 107,109). I undersökningen har hänsyn tagits till det som står ovan och mina 

informanter har gett medtycke till användandet av intervjumaterialet.  
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3 Tidigare forskning 
Jag har med omsorg valt ut sådan tidigare forskning som är relevant för min studie. Innan min 

fältstudie hittade jag litteratur som var en bra inledning till forskningsområdet och efter 

fältstudien, då jag fått fler idéer till arbetets utformning letade jag fram mer litteratur för att 

kunna utveckla uppsatsen. I det kommande kapitlet kommer jag ta hjälp av tidigare forskning 

för att ge en inblick på hur möten mellan olika kulturer kan utmärka sig. De exempel från 

tidigare litteratur som jag tar upp är relevant för det som jag själv sett och upplevt under 

vistelsen i Senegal. Litteratur som jag använt mig av följer i texten nedan: 

 

3.1 Vad är ett kulturellt möte? 
Sociologen Jonas Stier (2004), beskriver kulturmöten som en social situation i vilken 

individer och grupper eller samhällen samspelar med en kultur. I ett sådant synsätt innefattar 

det den egna, men också andras kulturer. De kulturella mötena kan vara avgränsade eller 

sträcka sig över en lång tid, de kan också kännas igen av att vara tvångsmässiga eller 

frivilliga. Ett möte behöver inte betyda att man möter något främmande, det kan också vara 

mötet med något annorlunda. Mötena skapar en form av reaktion från individen, gruppen eller 

samhället, vilket leder till att de får avsiktliga eller oavsiktliga resultat. (Stier 2004 s 25-26). 

 

3.2 Olikt uppträdande 
Enligt Richard D Lewis (1996), (som håller i kurser om interkulturell träning), finns det och 

kommer alltid att finnas förutsatta olikheter mellan människor från olika platser i världen. 

Därför kan man aldrig ta för givet att utan problem kunna förstå varandra fullt ut. Skillnader 

mellan olika kulturer behöver inte vara något negativt, i stället kan utforskningen om det 

exotiska leda till en djupare förståelse för omvärlden och andra människor. Det finns ett antal 

grundläggande begrepp som människor från olika kulturer har gemensamt, men betraktelsen 

utav dessa sker med olika perspektiv och utgångslägen. Detta kan leda till att människors 

uppträdanden i en kultur kan verka irrationell för andra människor inom en annan kultur. Att 

människor beter sig olika i olika kulturer är inget de kan rå för eftersom beteendet är en del av 

kulturen. (Lewis 1996 s 8).  
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3.2.1 Olika beteenden 

Många saker vi gör, gör vi helt omedvetet och många av dessa saker är kulturellt betingat. 

Som till exempel att man som svensk håller avståndet 60-80 centimeter från den personen 

man pratar med. Det kan med andra ord vara svårt för en person att beskriva sin egen kultur 

korrekt och fullständigt eftersom mycket av den sker omedvetet. ( Gillis Herlitz 2007 s 10-

11). Herlitz är antropolog och etnolog med erfarenhet av främmande kulturer.  

Människor som befinner sig i sin hemmiljö vet enligt Birgit Öberg (1997), (som studerat 

interkulturell kommunikation) vad som är tillåtet där, vad som är rätt och fel och vad som är 

förbjudet. Kommer man istället till en främmande kultur kan saker och ting te sig helt 

annorlunda. Som nykomling till kulturen upplever man kanske den som hotfull, irrationell 

eller oorganiserad. Inom varje människa finns det kulturella mönster vilka fungerar som en 

förutbestämd drivkraft för vårt handlande. Det utmynnar i ett rutinmässigt beteende där man 

utför saker automatiskt utan att behöva reflektera över det. Då en människa kommer till en ny 

kultur kan det vara svårt för denna att ändra sina vardagsrutiner. Man kan bli upprörd för 

bagateller som uteblir, bara för att det råkar vara grundstommen i ens egen vardag. 

Toleransnivån till förändringar är olika för människor, dels som personer men också som 

grupp. Medan vissa lätt tar till sig den främmande kulturen med bland annat språk och 

klädsel, behåller andra sin individualitet var de än befinner sig. En van resenär som kanske 

bott i ett avlägset land en längre tid och där haft bra kontakt med lokalbefolkningen, övar där 

sin förmåga att skifta från olika kulturella beteenden. (Öberg 1997 s 7, 37, 76-80).  

 

3.3 Tid  
Att vara punktlig och passa tider är något som en svensk tar för givet. I Sverige schemalägger 

vi allt i vår vardag. Vi avbryter arbete, samtal och till exempel diskussioner när den 

schemalagda tiden är ute. Detta system fungerar endast om alla som deltar också följer det. 

Att till exempel komma för sent till en bestämd tid eller att skolka betraktas som ouppfostrat 

och hänsynslöst. I Sverige bygger vi upp våra liv runtomkring tiden, i andra kulturer är tiden 

något mer oväsentligt. I vissa andra kulturer kan man låta folk vänta utan att det anses som 

dålig stil, i Sverige uppfattas det istället som oförskämt. Människor från vissa afrikanska 

länder utgår ifrån att det är händelsen som står i centrum, alltså inte matematiska begrepp eller 

årtal. För dessa människor som är traditionellt bundna finns inte framtiden i praktiken, på så 

vis att de händelser som kommer i framtiden inte ägt rum än, de har inte fullbordats och kan 

därför inte utgöra tid. (Öberg 1997 s 74-75, 181-182).  
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Stier (2004), delar upp tidsbeteendet i två kategorier; monokronisk respektive polykronisk 

tidsuppfattning. I Norden bland annat, präglas man av den monokroniska tidsuppfattningen, 

vilket innebär att man ser på tiden som en rak linje som rör sig från punkt a till punkt b. Tiden 

anses också ha ett värde i sig själv. I det monokromiska tidsperspektivet föredrar människorna 

oftast att göra en sak i taget. Den polykroniska tidsuppfattningen infinner sig bland annat i 

vissa afrikanska kulturer där de ser tiden som något mindre fullständigt och mätbart. I sådana 

kulturer betraktas uppgjorda scheman som en mindre prioritet i jämförelse med att någon får 

avsluta en aktivitet denne håller på med. Folk i sådana kulturer ser vanligtvis tidens flöde som 

ett cykliskt förlopp, ungefär på samma sätt som inom det gamla svenska bondesamhället, att 

tillexempel årstider kommer, går och återkommer. (Stier 2004 s 55-56) 

 

3.4 Påträngande närhet  
För en svensk kan det kännas påträngande att sitta i samma soffa nära någon som inte står en 

väldigt nära. En afrikan visar däremot på detta sätt vänlighet, förtroende och ett broderligt 

samarbete. Det finns oskrivna regler för hur man får röra vid en annan person. Överskrider 

man dessa regler för beröring eller ryggar tillbaka när någon försöker röra vid en, kan detta 

uppfattas som förolämpande. ( Öberg 1997 s 91, 195).  

 

Enligt Herlitz (2007) är det för svenskar ovant att röra vid varandra, särskilt för män. Det är 

inte alls konstigt om två kvinnor går och håller varandra i armkrok, skulle två män gå och 

hålla varandra i händerna skulle det för allmänheten uppfattas som homosexualitet. I Afrika 

däremot är det inte ovanligt att två män går hand i hand. En del människor upplever en stark 

obehagskänsla om någon de pratar med tar på dem under tiden. I en undersökning som 

gjordes i städer runt om i världen då man undrade hur många gånger på en timme två 

arbetskollegor rörde vid varandra, visade det sig att i San Juan och Puerto Rico kunde två 

arbetskollegor under en lunchtimme röra vid varandra 200 gånger i genomsnitt. En sådan 

situation skulle för en svensk vara helt olidlig. (Herlitz 2007 s 147, 166-167).  

 

Kommer man till en ny kultur och man ser annorlunda ut och inte pratar språket kan man få 

känslan av utsatthet, att man är försvarslös och uppfattar ibland situationer som hotfulla även 

fast de inte är det. (Öberg 1997 s 216). 
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3.5 Kommunikation  
Som människa är det lätt att man lämnar meddelanden som man själv inte är medveten om, 

hur man handlar i vissa situationer, hur man klär sig eller hur man utformar sitt språk. Detta 

kan leda till reaktioner som man själv inte har en aning om. Det är ofta att man sänder ut 

signaler som inte är verbala i sitt sätt att uppträda inför andra. Medlemmar av samma kultur 

delar för det mesta uppfattningen om vad ett visst handlande kan ge för betydelse. Risken för 

tolkningsfel ökar markant i kommunikationen mellan människor med olika kulturbakgrunder. 

Av vissa forskare anses det att de icke-verbala signalerna är viktigare än de verbala vid en 

kommunikation. För att förtydliga det vi menar när vi pratar med en person måste vi använda 

icke-verbala medel, i form av gestikulerande. Vi använder oss också av det icke-verbala när vi 

reagerar på något som sägs. (Herlitz 2007 s 116-118, 143-144).  

 

Herlitz (2007) tar även upp förvirring i kommunikationen gällande när västerlänningar till 

exempel frågar efter vägen till hotellet i vissa länder och personen de frågar svarat mycket 

vänligt och artigt vilken väg det är. Sedan visar det sig att det var helt fel beskrivning och att 

personen som så vänligen förklarade vägen inte hade en aning. Detta beror på att det i vissa 

kulturer betraktas som oartigt att svara nej. Följaktligen svarar de hellre med ett positivt ja- 

svar även om de inte förstått frågan. I sådana situationer är det bättre att istället för att fråga 

om man är på rätt väg till ett ställe, formulera om frågan så att den inte blir ledande för den 

utfrågade. (Herlitz 2007 s 156).  

 

Enligt Stier (2004), utgör ickeverbal kommunikation cirka två tredjedelar av en situation där 

två personer kommunicerar med varandra. Ickeverbal kommunikation utgör en stor betydelse 

i samspelet mellan människor. Det är därför viktigt att uppmärksamma denna viktiga 

beståndsdel vid kulturella möten, framför allt när det handlar om möten mellan två personer. 

(Stier 2004 s 44).  

 

3.6 Grupper, vi och dem 
Enligt Stier (2004), försiggår det i grupper en social kontroll, socialt samspel och en social 

påverkan. Det kan tänkas vara så att grupperna är kulturens huvudsakliga källor. I grupperna 

förmedlas kulturen, den vidmakthålls och försvaras. Individer får i en grupp försäkran om en 

identitet i samma veva som denne får en känsla av trygghet och tillhörighet. Samtidigt gör 
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umgänget i gruppen att individerna uppfattar sig själva som agerande till en gemensam enhet. 

(Stier 2004 s 93).  

 

Att bevara gränser mellan den egna gruppen och andra grupper är något som existerar i alla 

kulturer och etniska grupper. Etniska och kulturella grupper kan jämföras med sociala 

vattenledare, på så vis att de avgränsar mellan den egna gruppen och andra grupper. 

Förhållningssättet blir då att det existerar en ”vi-grupp” och en ”de-grupp”. Man värdera den 

grupp man själv tillhör högre än den man inte tillhör. I gruppen skapas det en upplevelse av 

att vara ett ”vi” i relation till ”de”, helt enkelt en vi-känsla. Inom själva gruppen varierar 

omfattningen av kommunikation. I en grupp med få medlemmar är det större chans att alla i 

gruppen kommunicerar med varandra, i en grupp med högre antal personer blir sannolikheten 

till att alla kommunicera med alla mindre. (Stier 2004 s 95-96, 100). 
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4 Resultat av intervjuer 
I det här kapitlet redogör jag för resultatet av intervjumaterialet från studenterna före och efter 

resan och för intervjun med läraren efter resan. Allt som står nedan är enbart från de intervjuer 

som gjorts, jag väntar med mina åsikter fram till kapitel 5. 

 

4.1 Förväntningar och tankar inför resan  
Innan resan anser studenterna att meningen med resan är att det ska uppstå möten, ett utbyte 

mellan svensk kultur och den kultur de åker till. De studerande reser för att bredda sina 

perspektiv, som lärarstudenter får de då uppleva skillnaden mellan den svenska 

skolundervisningen och den undervisning som den nya kulturen har att erbjuda. Studenterna 

tror att deras möten med befolkningen i byn kommer bli spontana och oplanerade. Även fast 

de själva har en tanke om vad de vill göra under vistelsen tror de att det kommer bli många 

som en av dem kallar det ”här och nu- möten”. De tror att de kommer kunna fånga 

ögonblicken mer ingående än vad de kan i Sverige. En av studenterna tror och har en bild av 

att folket i den andra kulturen är mer spontana än svenskar och att man mer får ta del i vad 

som händer. En annan av studenterna har aningar om att senegaleserna kommer att sätta mer 

prägel på mötet än vad de själva kommer att göra eftersom senegaleserna är i sin hemmiljö 

där de känner sig trygga. Samma student tror också att invånarna där kommer vara mer öppna 

och avslappnande till mötet än vad studenterna som främlingar kan vara. Studenten anser att 

det är lättare för dem än för oss att ta initiativ till att söka kontakt. En av studenterna tror att 

de inte kommer få ut så mycket av besöket i början, eftersom allt kommer att vara nytt och det 

istället tar ett par veckor innan de får ut någonting av mötet. Samma student tror att de första 

veckorna blir ett turistmöte mellan oss och invånarna. Även om det blir ett turistmöte i början 

tror studenterna ändå att den första tiden i byn kommer att bli mycket intressant eftersom de 

då fortfarande är kvar i det svenska tankesättet. Påverkan kanske blir störst den första tiden. 

Under vistelsens gång smälter de in mer i miljön och anpassar sig till det nya samhället.  
 

En av studenterna ville bli bättre på att spela djembetrumma. Denne säger också att man får ta 

det som det kommer eftersom de inte vet hur det är där. ”Det enda vi säkert vet är att vi ska 

ner och delta i kurser som innefattar undervisning i djembetrumma och afrikansk dans, samt 

att åka ut på olika skolor och presentera oss som blivande musiklärare.” Studenten har känslan 

av att man får anpassa sig efter situationen en dag i taget. I största allmänhet tycker 

studenterna att det är svårt att veta vad de kommer att sysselsätta sig med, de har en liten bild 
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av det men tycker det är svårt eftersom de får ett helt nytt tankesätt väl på plats. Det som är 

schemalagt har de en uppfattning om hur det kommer att gå till, resterande tid som ligger 

utanför schemat tror de kommer utforma sig på ett spontant sätt. En av studenterna tror att när 

de varit där ett tag kommer de som grupp att dela upp sig, till exempel att två av dem går till 

en av skolorna och undervisar medan de andra gör något annat. Studenten tror inte att de 

kommer att orka vara tillsammans som grupp hela tiden. En annan student instämmer och 

jämför med när sex personer reser på charter i en vecka. Även då, efter ett par dagar har det 

uppstått splittringar inom gruppen. Studenterna tror att språket kommer bli det största 

problemet för vistelsen. Långa konversationer blir därför svårt. De studerande anser att det 

kommer bli mycket kroppsspråk vid konversationer. Även dansen och musiken tror de 

kommer bli medel de kan använda sig av för att kommunicera med folk.  

 

Till frågan om vad ett kulturmöte är svarar en student ”utbyte”. Denne anser att till och med 

när vi sitter här i rummet tillsammans sker det ett kulturellt utbyte, eftersom vi kommer från 

olika ställen i Sverige. En annan säger att ett kulturellt möte också består av ett utbyte av 

upplevelser. Den tredje säger att det antagligen kommer bli ett utbyte i form av hur vi agerar 

och beter oss som svenskar. En student säger att denne åker till Senegal för att få distans till 

vardagslivet i Sverige. Det handlar om att få komma ut i världen, lära sig nya saker och sen 

reflektera över upplevelserna. En annan säger att denne först och främst åker iväg för att 

utveckla sin musikalitet. Denna student gör resan helt för sin egen skull, inte för någon 

annans. Samma student påstår sig inte åka iväg för att byta kultur eller för att bli brun. 

Kulturutbytet anser denne medföljer automatiskt liksom solbrännan. En annan student ställer 

sig frågande till att den andre åker på en sådan resa utan att ha i syfte att utbyta 

kulturupplevelser. Studenten som ställer sig frågande avser att göra resan inte bara för sin 

egen skull, utan också för att bli en bättre lärare och kunna ge av sina upplevelser. Det uppstår 

en diskussion där de är lite oense. En av dem tycker det är konstigt att den andre åker iväg 

endast för sin egen skull. Denna som tycker detta säger sig åka ner för att ta emot och ge av 

sin egen kultur. Denna student som vid ett tidigare tillfälle bott utomlands förtydligar sin vilja 

om att lära sig under resans gång, ta tillvara på kulturutbytena och ha som erfarenhet.  

 

4.2 Intervju med läraren efter resan 

Läraren beskriver de flesta av studenterna som positiva, utåtriktade och nyfikna. Det var 

endast ett par stycken som i början drog sig tillbaka lite, vilket läraren tror berodde på att de 
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kände sig lite osäkra. Utav sex studenter var fyra av dem oerhört utåtriktade och villiga att ta 

kontakt. När studenterna var ute och framförde konserter gjorde alla i gruppen sitt yttersta. 

Läraren säger att i början av vistelsen var musikstudenterna inte så inspirerade till att umgås 

med vare sig bildstudenterna eller personalen på hotellet. Detta tror läraren berodde på att 

musikstudenterna var en så pass sammansvetsad grupp. I början var det ett litet motstånd till 

att ta in den nya kulturen, eftersom det över tjejerna i gruppen vällde äktenskapsanbud. Detta 

tror läraren att de upplevde som obehagligt, men allt efter som tiden gick förstod de att det var 

så folket här gjorde för att få kontakt.  

 

4.2.1 För och nackdelar  

Läraren anser att det i år var mer liv och rörelse på kursgården än i fjol eftersom årets grupp 

var större. Enligt läraren så hände det mer på kvällarna i år än vad det gjorde i fjol och 

musikerna som var anställda i år var mer pigga på att umgås med studenterna. Som grupp 

tycker läraren att årets grupp var mer initiativtagande än studenterna från fjolårets resa. 

Nackdel med att vara en stor grupp var när de skulle ut på skolorna, det fungerade inte så bra 

när de var så många. Just den delen med att undervisa på skolorna blev inte bra i år. Läraren 

förklarar också att det på den högstadieskola studenterna varit på förra året inte alls fungerade 

i år och mycket beror antagligen på gruppens storlek. En annan nackdel som kan ha att göra 

med gruppens storlek var att personalen på hotellet höll sig lite på sin kant. Förra året blev 

studenterna direkt kompisar med personalen och de blev en gemensam grupp snabbt. Läraren 

tror också att det kan bero på personalens anställningsförhållanden, att de helt enkelt inte är 

nöjda med tillvaron och därför inte har lika stor lust att bry sig om gästerna.   

 

4.3 Intervjuer med studenter efter resan 
Student 1: Studenten har lärt sig att uppskatta småsaker, vilket denne hoppas kunna göra även 

i framtiden. Studenten upptäckte vilket överflöd vi har i Sverige och hur lite man egentligen 

behöver.  

Student 2: Studenten i fråga har under sin vistelse i Senegal upptäckt att vi som svenskar är 

väldigt materialistiskt beroende, ändå har studenten inte saknat det. Det materialistiska 

tänkandet försvann när man kom till den nya kulturen. Likväl gick det snabbt att ställa tillbaka 

sig när man kom hem till Sverige igen, med diverse tekniska prylar runtomkring sig.  

Student 3: Studenten anser sig ha breddat sitt perspektiv men eftersom denne bott utomlands 

en längre tid vid ett tidigare tillfälle hade denne redan erfarenhet av det. Att få uppleva hur 
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andra människor har det och på så sätt komma underfund med hur bra vi har det tycker 

studenten är en god kunskap. Studenten märkte särskilt kontraster vid hemkomsten till 

Sverige då julhandeln var i full gång. Studenten upplevde också stor kontrast i att komma från 

människor som inte har råd att äta varje dag till ett svenskt samhälle där små barn springer 

omkring med mobiltelefoner.  

    

Student 1: Studenten beskriver att folket har varit öppna mot dem och de fokuserar aldrig på 

sig själva på samma sätt som i Sverige. I Sverige träffas man och frågar hur det är utan att för 

den delen bry sig om svaret. Studenten uppfattar folket i Senegal som mer ärliga vid mötena, 

det de säger menar de.  

Student 2: Studenten uppfattade folket i största allmänhet som mycket öppna människor. 

Dock var det så att studenten ibland försökte undvika vissa personer i byn, eftersom denne 

inte orkade prata med alla människor han/hon mötte.  

Student 3: Studenten anser att mötena har utmärkt sig ut av öppenhet och en vilja till att 

kommunicera, både från studentens sida och från senegalesernas sida. I denna öppenhet 

utövades det mycket kroppsspråk och kroppskontakt i form av handskakning.  

 

4.3.1 Språket 

Student 1: Det har gått bra att kommunicera med de flesta anser studenten. Det har inte varit 

lätt, men man har hela tiden hittat sätt som fungerat. ”Man har fått använda sig av en 

blandning av engelska, franska och kroppsspråk. Från början var det jobbigt, men när man lärt 

känna personer i fråga så har man kommit förbi språkbarriären och insett att man inte behöver 

språket i den utsträckningen för att förstå varandra.” Studenten använde sig av barnlekar och 

barnsånger för att umgås. Musiken är ju alltid ett språk som man har med sig och det har 

använts mycket där nere.  

Student 2: När de kunde engelska så var det inga problem, anser studenten, men många av 

dem kunde inte så mycket engelska, endast fraser. Ett problem med språket var att folket där 

gärna ville att det skulle bli rätt, även om de inte förstod vad man frågade. Det kunde leda till 

att de svarade ja på en fråga men förstod i själva verket inte vad frågan gällde. Deras svar blev 

så att säga det de trodde att man ville höra. Oavsett har det oftast gått att lösa med hjälp av 

kroppsspråk. Det har funnits en språkbarriär men den har gått att lösa. Studenten har känt att 

barriären funnits, men tycker ändå inte att den varit störande. Istället tror studenten att 

kulturutbytet blev mer omfattande på grund av att de inte kunde kommunicera helt 

obehindrat, om studenten pratat samma språk hade det blivit ett helt annat möte och utbyte.  
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Student 3: Studenten tyckte det var svårt att kommunicera med någon som endast pratade 

franska eller wollof. Ofta gick det att prata på ett ytligt plan, det stora problemet uppstod då 

man ville ta samtalet till en djupare nivå. Studenten anser där med att ett mer intellektuellt 

samtal var svårt att genomföra. Istället för att diskutera mer djupgående med folk, kunde man 

få frågan om man mådde bra en hel kväll istället.  

 

4.3.2 Mötets prägling 

Student 1: Studenten säger att ”eftersom det var vi som besökte en ny kultur med nya 

människor, har jag därför försökt att ta åt mig mer av deras beteende och kultur än vad jag har 

försökt att pracka på dem mitt sätt att bete sig.” Denne anser sig ha försökt anpassa sig själv 

mer än att få dem att anpassa sig. Eftersom senegaleserna var en majoritet och att det var 

deras hemmiljö tror studenten att de satte mer prägel på mötet. ”Å andra sidan är det ju inte 

säkert att de uppför sig på samma sätt mot oss som mot varandra, på så vis sätter vi också 

prägel på mötet.”  

Student 2: Studenten anser att det är senegaleserna som satt den största prägeln på mötet 

eftersom de var i sin hemmiljö. Trots det har vi ändå satt en stämpel hos dem säger studenten. 

Men denne påstår att studenterna rent allmänt fått ut mycket mer än vad de gett, eftersom 

studenterna kom till ett nytt ställe och har därför fått försöka leva efter de gällande reglerna. 

Studenten förklarar att det var jobbigt med anpassningen till det nya i början. Alla man mötte 

som skulle ta och röra vid en, men att det efter ett par dagar kändes bättre, då man visste lite 

mer om vilka man kunde lita på.  

Student 3: Studenten tycker att senegaleserna satt mest prägel på mötet. Studenten säger sig 

ha varit tvungen till att begränsa sig i kommunikation och på så vis har mötet präglats av 

andra saker än bara den verbala, intellektuella kommunikationen. Kommunikationen har skett 

via musik, dans och kroppsspråk. Studenten tror att om studenterna skulle ha satt mer prägel 

så skulle det i sådana fall varit mer verbalt. Studenten tycker att det var positivt, studenten har 

lärt sig mer på ett annorlunda sätt.  

 

Student 1: Det har angående initiativtagande varit väldigt olika från person till person inom 

studentgruppen, personer har gjort olika saker. Vissa av musikstudenterna har tagit mycket 

initiativ och varit ute och mött många människor. ”På det stora hela har nog senegaleserna 

sökt sig mer till oss studenter än vi till dem, om man tittar på musikstudenterna som helhet.”  

Student 2: Studenten tyckte att det var svårt den första tiden att ta initiativ, eftersom allt var så 

nytt och främmande. Senegaleserna tog mest initiativ i början, sen jämnade det ut sig mer allt 
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eftersom tiden gick. Det var även skillnader inom studentgruppen om vilka som tog mer eller 

mindre initiativ.  

Student 3: Studenten tycker att senegaleserna tog mest initiativ, särskilt männen som ofta kom 

fram till studentgruppens tjejer och ville få kontakt, ofta i förhoppning om framtida giftermål. 

Många av barnen i byn ville ta och känna på en vit människa, de kom därför fram och ville ta 

i hand i början. 

 

4.3.3 Tiden i början på vistelsen  

Student 1: Under de första veckorna var studenten fortfarande mycket fokuserad på 

studentgruppen. Denne hade då svårt för att ta till sig det som den nya kulturen hade att 

erbjuda. Det blev mycket lättare efter att det uppstått splittringar inom studentgruppen då man 

kunde göra saker på egen hand. Kort sagt så anser studenten att påverkningen från 

studentgruppen under de första veckorna utmynnade i att studenten inte kunde ta till sig den 

afrikanska kulturen i samma utsträckning som efter studentgruppens splittring.   

Student 2: Studenten säger sig ha varit väldigt tveksam till själva vistelsen under den första 

veckan. I början av vistelsen hade de enligt studenten inte alls mycket schemalagt, vilket de 

var vana vid hemifrån. Besöken på skolorna skedde oftast på förmiddagen och trum- och 

danskurserna satte inte igång förrän framåt kvällen. All tid där emellan var ledig tid, vilket 

kunde kännas frustrerande om man är van vid schemafyllda dagar. Å andra sidan säger 

studenten att det kanske var bra med en mjukstart för att känna av läget och skapa sig en 

uppfattning om vad det var för ställe man hamnat på. 

Student 3: Studenten påverkades positivt av mötena i början.  

 

Student 1: Under de första veckorna tog man inte till sig mötet lika mycket säger studenten, 

då var allt nytt och det var väl det som var mötet, att allt var nytt. Det var inte förrän de sista 

veckorna som man kunde ta till sig vad som faktiskt hände och hur mötet var. ”I början 

försökte man att förstå hur saker funkade där och hur man skulle bemöta det.”  

Student 2: Studenten tycker inte att mötena som inträffade under den första veckan gav så 

mycket. ”Det vi studenter gjorde var att åka ut på skolorna i byn och presentera oss, efteråt 

åkte vi tillbaka till hotellet igen”. Det var så statiskt och mycket var indelat: ”Nu ska ni göra 

det och nu ska ni göra så.” Studenten berättar att de fick reda på vilka de skulle träffa och 

vilka de sen skulle samarbeta med. Det blev så mycket på en gång och antagligen så betedde 

de sig som grupp på ett väldigt skyggt sätt i början. ”Vi gjorde det vi skulle sen drog vi oss 

tillbaka till gruppen med bad och sol. Mot slutet av vistelsen var vi inte alls så mycket inom 
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studentgruppen. Istället träffade vi personer som vi kommit i kontakt med under tiden där”. 

När studenten ser tillbaka på den tidiga vistelsen så antyder denne att för sin egen del skedde 

inte något nämnvärt kulturutbyte. I början var det mest till att studera det nya och försöka ta 

till sig det.  

Student 3: I början på vistelsen var vi hela tiden i grupp, till exempel en av de första dagarna 

då alla i hela resesällskapet gick in till byn. En sådan skara vita människor som går genom en 

afrikansk by väcker onekligen uppseende, antyder studenten. Enligt studenten förhöll sig 

tillvaron relativt kontrollerad hela den första tiden, man gjorde inga egna utflykter i början. 

 

4.3.4 Musikstudenterna som grupp 

Student 1: Studenten förklarar att musikstudenterna som grupp blev totalt splittrade. Gruppen 

som åkte iväg tillsammans hade umgåtts mycket innan resan och de kände varandra väl. I det 

miljöombyte som skedde upplevde studenten att rollerna inom gruppen kastades om totalt och 

det var svårt att veta vart man hade varandra. Gruppindelningen blev inte i närheten av vad 

studenten anat och hur folk i gruppen betedde sig blev inte heller som denne hade förväntat 

sig.  

Student 2: Det blev en klar och tydlig indelning inom gruppen säger studenten. Vissa av 

gruppmedlemmarna ville ha det strikt schemaupplagt, medan andra i gruppen tog saker och 

ting mer som det kom. Det blev ingen utstötning av någon men det var vissa som spenderade 

mycket mer tid inne i byn på kvällarna än andra, där umgicks de med musiker och tog del av 

deras vardag. ”Vissa av oss var i byn mer på dagtid och träffade personer vi lärt känna.” 

Studenten förklarar att denne inte hade någon djup relation till en person, istället fanns det 

flera personer som denne stannade till vid och småpratade med.  

Student 3: Studenten säger att det blev en tydlig uppdelning i gruppen. Vissa hade mer 

intresse av att uppleva den nya kulturen. Studenten tycker inte att det är något konstigt att 

andra personer i gruppen kände att det var jobbigt i början och inte tyckte det var roligt. 

Studenten kan känna igen sig i dem från den tiden då denne själv bodde utomlands. 

Personligen hade studenten inte fått ut så mycket av resan som nu skett om denne hade hållit 

sig till gruppen hela tiden. ”Jag är glad att jag drog mig ur gruppen och istället umgicks med 

lokala människor.” Den uppdelningen som utföll i Senegal kan studenten även nu efter 

hemkomst känna av.  

 

Student 1: Studenten anser att det hade gått snabbare att socialisera gruppen om den varit 

mindre. I början försökte studenterna att hålla ihop och vågade inte gå utanför den egna 
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gruppen. Det beror troligtvis på att de var så pass många säger studenten, men också på att de 

var så trygga med varandra och kände varandra så väl. Med tanke på att det under den 

femveckorsvisiten tenderade bli splittringar inom studentgruppen kände sig studenten mindre 

och mindre trygg i den. Resultatet av det artade sig så att studenten började känna sig mer 

trygg med sina nya senegalesiska vänner. Att något sådant skulle inträffa hade studenten inte 

väntat sig innan resan. Studenten anser att detta ledde till något positivt på det viset att denne 

kunde släppa sina hämningar och fick därmed möjlighet till att lära känna folket i den nya 

kulturen. Studenten vågade strunta i vissa saker som kunde pågå i studentgruppen, för att 

istället uppleva något som denne inte ansåg sig kunna uppleva i Sverige. Negativt och 

konstigt tycker studenten att det känns när man inte längre vet var man har folk i gruppen, till 

exempel sådana personer som man räknar till sina närmaste vänner.  

Student 2: Det tog enligt vår lärare längre tid att lära känna de anställda på hotellet säger 

studenten, men när det väl hade skapats en gemenskap, tror denne att de satte ett stort avtryck 

eftersom gruppen var så stor och livlig. Studenten tror att folket på hotellet fick mer ut av oss 

som grupp än vad de fick av förra årets grupp som inte alls var så stor. Studenten säger att det 

skapades en stor gruppkänsla mellan de två olika kulturerna. ”Det tog ett tag innan vi lärde 

känna dem men när vi väl gjorde det fick vi en stor gemenskapskänsla.”  

Student 3: Studenten tror det är bättre att åka i en mindre grupp och ställer sig därefter frågan 

om hur människorna på Växjö universitet skulle reagera ifall det kom dit 40 afrikaner på 

besök? De skulle inte ha smält in så lätt utan att få en massa blickar på sig. I en stor grupp är 

det också enligt studenten lätt hänt att man gömmer sig i den istället för att söka sig ut i 

samhället och undersöka det mer. På så vis är det negativt med att vara en stor grupp. En 

positiv sak med att vara många individer är att man inte bara behöver umgås med en person 

hela tiden, det finns istället många man kan få stöd av. Till exempel, om en person blir sjuk så 

finns det nästa alltid någon som är frisk och kan ta hand om den sjuke. 

 

4.3.5 Problem  

Student 1: Studenten har inte upplevt något som problematiskt. Denne förklarar att en del av 

situationerna som inträffade i Senegal hade denne säkert blivit irriterad på ifall det hade 

inträffat i Sverige, men där struntade studenten i det. Det fanns inget utrymme till att bli 

irriterad där. Studenten tycker att det har gått bra med språket, engelska har fungerat och det 

fanns ofta någon som kunde lite. Studenten har kunnat använda den lilla franska som hängt 

kvar från högstadiet, eller så har personen studenten försökt prata med gått iväg och hämtat 

någon annan som kunnat engelska.  
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Student 2: Studenten förklarar att det uppstod problem och missförstånd på en av skolorna de 

skulle undervisa på. ”Till en början verkade det på skolans rektor som att han tyckte det var 

mycket bra att vi skulle komma dit och undervisa, sen när vi väl var där blev det en konstig 

stämning. Vi var ju en större grupp än vad rektorn hade räknat med från början, antagligen 

gjorde det sitt.” Studenten skulle ha velat vara mer i skolan och undervisat.  

Student 3: Ett problem för studenten var att vissa av människorna i den nya kulturen var 

påträngande och det var svårt att förklara för dem. Något som studenten tyckt varit jobbigt är 

känslan av att vi har pengar men att de inte har det. Studenten blev själv tillfrågad efter 

pengar, frågan är då om själva mötet med personen endast utspelade sig för pengaändamål? 

Studenten beskriver att det fanns både dem som bara ville bli vänner och dem som ville ha 

pengar. Studenten förstår de personer som tiggde pengar, man hade nog gjort likadant ifall 

man inte haft mat för dagen.  

 

4.3.6 Utbyten, upplevelser och behållning av möten 

Student 1: Studenten anser sig ha fått många vänner, som denne hoppas kunna hålla kontakten 

med. Studenten har via sina nya vänner fått ett nytt perspektiv på tillvaron, lärt sig uppskatta 

saker här hemma som denne inte gjorde tidigare. Studenten påpekar också att denne har fått se 

och ta del av senegalesernas vardag, vilket man som vanlig charterresenär inte får samma 

möjlighet till att göra. Studenten har upplevt sig själv som välkomnad med öppna armar, att 

alla har tagit emot en på ett positivt sätt.  

Student 2: För mig har det musikaliska mötet betytt mest, det var därför jag åkte dit säger 

studenten. ”De kulturella mötena har kommit med de musiska mötena.” Studenten hoppas 

kunna ha nytta av det i sitt framtida läraryrke. Studenten beskriver också en upplevelse då 

gruppen kom till en by i Gambia. Människorna där hade det mycket eländigt ställt. Studenten 

upplevde denna situation som en givande erfarenhet, att själva få stå i misären och se på 

riktigt hur andra människor i världen har det.  

Student 3: Studenten berättar om en för denne fin upplevelse som inträffade sista kvällen. Då 

kom en musikgrupp från byn till hotellet och spelade och dansade tillsammans med 

studenterna. En annan händelse var när samma grupp bjöd studenten på lunch vid ett tillfälle. 

”Det ögonblicket kändes stort, eftersom man vet att det kostar dem rätt mycket att bjuda på 

mat.” De sa också då till studenten att nästa gång du kommer hit så får du bo här hos oss.  
 

Student 1: Det var särskilt en person som studenten kom nära, en av trumlärarna. Denna 

trumlärare utvecklades enligt studenten både språkligt och socialt under de fem veckorna. Vid 
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den första trumlektionen förtydligade han att han inte kunde prata engelska, studenten 

upplevde det svårt att kommunicera med honom över huvud taget. Efter ett par veckor 

ändrades trumlärarens beteende, studenten och han kom då allt mer nära varandra. Studenten 

förklarar att folket där inte pratar om vänner på samma sätt som vi gör i Sverige. När man blir 

tillräkligt bra vänner så räknas man som familj istället.  

Student 2: Studenten beskriver ett speciellt möte om när denne träffade en man i byn. 

Studenten kom överens med mannen om att köpa ett par armband och under tiden satt de och 

pratade med varandra. Mannen bjöd sedan med studenten till sitt hem, vilket låg en bra bit 

utanför byn på landsbygden. Mannen pratade bra engelska, vilket gjorde att de kunde 

kommunicera på ett djupare plan och delge varandra sina tankar.  

Student 3: Studenten beskriver det som positivt men annorlunda, att man under fem veckor 

kan träffa en person och bli vänner. Men det blir på ett annat sätt när man inte kan 

kommunicera så djupt. Studenten har också fått insikt om hur befängt det är med alla prylar vi 

har här hemma.  
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5 Analys med observationer och slutsats 
 Jag kommer i texten som följer besvara mina frågeställningar: Hur upplever studenterna 

kulturmötets betydelse och dess situationer? och Vad händer med studenterna under 

vistelsen? samt diskutera mitt resultat parallellt med relevant litteratur som jag använt mig av. 

Jag har inte diskuterat mina observationer tidigare och kommer därför väva in dessa i texten 

som följer.  

 

5.1Upplevelser av kulturmötets betydelse och situationer  
De intervjuade studenterna anser alla att de breddat sitt perspektiv på tillvaron och insett hur 

vi i västvärlden verkligen är materialistiskt beroende. De ser mycket positivt på det kulturella 

mötet och tycker att kommunikationen mellan dem och senegaleserna fungerat. Dock har det 

ibland uppstått svårigheter eftersom ingen av studenterna kunde hantera det franska språket i 

någon större omfattning. Konversationerna utmynnade för det mesta i form av kroppsspråk, 

blandat med korta fraser på antingen franska eller wollof. Studenterna anser att kroppsspråket 

fungerade alldeles utmärkt men att ett samtal sällan kunde föras vidare till en djupare 

diskussion.  

 

Enligt mig själv så var språket ett problem för de flesta i gruppen, men inte ett så stort 

problem som jag trodde det skulle vara. De flesta av senegaleserna kunde någon fras på 

engelska, men några djupa diskussioner blev det som sagt inte. Eftersom man inte kunde 

komma till ett djupare plan i språket, satt man istället och spelade musik tillsammans för att 

umgås. Då studenterna inte kunde franska eller något afrikanskt språk, tedde det sig enkelt 

och behagligt att musicera tillsammans med en blandning av gitarr, djembetrumma och kora, 

(som är ett afrikanskt stränginstrument). Både västerländska låtar och afrikanska spelades. Det 

ickeverbala språket och musiken spelade en stor roll i kommunikationen med befolkningen 

där. Stier (2004), beskriver att om två människor kommunicerar med varandra använder de 

det ickeverbala språket i omfattningen av två tredjedelar. Det är alltså inte så konstigt att 

studenterna kunnat föra en förhållandevis bra kommunikation i samband med mötet. Ett 

problem som jag iakttog i samband med kommunikationen var att senegaleserna ville hjälpa 

till i så hög grad att de om man ställde en fråga och de inte visste svaret på frågan, svarade i 

alla fall som om de visste. Herlitz (2007) tar upp detta fenomen och förklarar att det kan ses 

som oartigt i vissa kulturer att svara nej på en fråga. Det gick till exempel inte att ställa 

ledande frågor till senegaleserna angående vägbeskrivningar med mera. Det var precis som 
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om de tyckte det verkade bättre att svara ja på en fråga istället för att svara nej. Mycket riktigt 

har det ju en mer positiv klang, men om man då frågar ifall man är på rätt väg till en plats och 

de svarar ja och sen platsen ligger åt helt motsatt riktning förändras snabbt positiviteten till en 

negativ reaktion. 

 

Samtliga av de tre intervjuade studenterna anser att det var senegaleserna som satte mest 

prägel på mötet mellan dem. Det går att förklara med hjälp av Öbergs (1997) beskrivning om 

hur människor som är i sin hemmiljö känner sig säkrare eftersom de vet vad som gäller just 

där, vad som är rätt och fel. Kommer man istället till en ny och främmande kultur, som 

studenterna gjorde kan denna uppfattas som irrationell och till och med hotfull ibland. Öberg 

beskriver också att olika personer har olika toleransnivåer. En av studenterna förklarar att 

många av händelserna som inträffade i Senegal tolererades av studenterna där, men att sådana 

situationer aldrig skulle ha accepterats om de inträffat i Sverige. Likaså var tidsuppfattningen 

i Senegal helt olik den vi har i Sverige. För folket där var det inte speciellt viktigt att passa en 

bestämd tid. I Sverige blir vi irriterade bara av att någon är en kvart försenad. I Senegal kan 

en försening ibland slå på timmar vilket ansågs helt naturligt. Ett exempel på en sådan 

situation var när musikstudenterna, tillsammans med trumlärarna och även jag själv skulle 

genomföra en konsert på ett uteställe inne i byn. Vi hade blivit informerade om att vi skulle 

spela runt tiotiden på kvällen, vilket vi nästan var säkra på skulle bli framskjutet ungefär en 

och en halv timme. Vi kom dit vid klockan tio och väntade och väntade utan att få börja spela. 

När vi väl blev tillsagda att börja hade klockan hunnigt bli halv två på natten och bättre blev 

det inte av att vi blev placerade så att mesta delen av publiken satt bakom ryggen på oss och 

själv blev jag placerad bakom en pelare. Öberg (1997) menar på att afrikaner bygger upp sin 

tillvaro med att utgå ifrån att händelsen står i centrum till skillnad från oss svenskar som 

bygger upp våra liv runt tiden. En av de intervjuade studenterna kommenterade att denne inte 

brydde sig om de tidskontrasterade situationer som uppstod, men hade de inträffat i Sverige 

skulle denne bli djupt irriterad.  

 

I början på vistelsen uppfattade jag det som att studenterna hade det jobbigt, speciellt tjejerna 

i gruppen på grund av alla afrikanska killar som hängde efter dem och ville vara kompisar, 

byta idéer, byta adresser och telefonnummer. Studenterna hanterade det olika, osäkerhet och 

avståndstagande uppstod på vissa håll, vilket ändrades med tiden då efterhängandet avtog och 

alla kände sig mer säkra på plats. En student berättade att det i början var jobbigt med folk 

som kom fram och tog på en samtidigt som de förde en konversation.  Det är stor skillnad 
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mellan svenskar och afrikaner gällande kroppskontakten enligt Öberg (1997). Svenska tycker 

inte om att stå för tätt inpå en annan människa, afrikaner å andra sidan visar på vänlighet 

genom att ha kroppskontakt vid ett samtal. Ryggar man tillbaka uppfattar de det som ett 

konstigt beteende. Då jag vid ett tillfälle pratades vid med en av de anställda på hotellet 

förklarade han att han tyckte det var svårt att umgås med oss svenskar ibland eftersom vi inte 

är vana vid att röra vid någon annan på det sättet som senegaleserna är vana vid. Han tyckte 

att vi ibland blir osäkra och ryggar tillbaka. Det kan jag verkligen hålla med honom om, i en 

del situationer visste man inte riktigt hur man skulle bete sig. Till exempel när man var inne i 

byn, då det kom fram folk för att hälsa och prata lite, stod de väldigt nära inpå en och tog på 

en under samtalet. Detta kändes till en början mycket ovanligt, konstigt och ibland obehagligt, 

man var lite på sin vakt hela tiden. Lewis (1996) påvisar att det finns olika beteende för olika 

kulturer och att en kulturs normala agerande kan verka konstigt och onormalt för en annan 

kultur.  

 

5.2 Förändringen under vistelsen 
Det skedde en minst sagt intressant utveckling inom studentgruppen under vistelsen i Senegal. 

Musikstudenterna var en större grupp i år jämfört med i fjol och var mycket sammansvetsade, 

under i alla fall den första veckan. De sökte sig till varandra där de kände trygghet och det 

resulterade i en viss tröghet till att ta kontakt med den nya kulturen. Detta var enligt min 

mening en nackdel för det kulturella mötet, men positivt för sammanhållningen inom 

gruppen. Stier (2004) förklarar uppträdandet med att människor förmedlar och försvarar sin 

egen kultur inom gruppen. Individerna i gruppen försäkrar sig om trygghet och tillhörighet.  

Stier nämner också att det inom gruppen äger rum en social kontroll och påverkan av dess 

medlemmar. En av studenterna berättade att påverkan från studentgruppen gjorde så att 

studenten inte fick så stor möjlighet att ta till sig den afrikanska kulturen. Detta förändrades 

dock markant då gruppen delade på sig mer och mer. I och med denna gemenskap i början 

inom gruppen, uppfattade jag det som att personalen på hotell Le Bendoula hade svårt att få 

kontakt med musikstudenterna. Musikläraren som var med på resan påpekade också detta och 

jämförde med fjolårets grupp som fått kontakt med personalen direkt. Dragningskraften till 

varandra inom gruppen avtog allt eftersom dagarna gick och efter en tid kunde man se, som 

de själva också förutsåg innan resan, en tendens till uppdelning inom gruppen. Splittringen 

inom gruppen var som jag ser på det, en viktig utveckling för hela kulturutbytet. Om gruppen 



28 
 

varit sammansvetsad under hela vistelsen, hade det inte uppstått möten mellan individer på 

samma sätt som det nu gjorde.   

Stier (2004) tar upp fenomenen ”vi-grupp” och ”de-grupp” som visar på att gruppen har en 

”vi-känsla” i förhållande till de andra som inte är medlemmar i gruppen. Detta förhållande 

hade studentgruppen till de andra i början på vistelsen, studenterna höll sig på avstånd och 

värderade den egna gruppen högre än den främmande. Musikstudenterna var dock en stor 

grupp i förhållande till fjolårets och enligt Stier (2004) är det större chans i en grupp med få 

medlemmar att alla kommunicerar med varandra. I en grupp med högre antal medlemmar är 

det mindre chans till att alla kommunicerar med varandra. Kanske var det delvis detta som 

gjorde att gruppen splittrades och att var och en sökte sig till den nya kulturen på ett eller 

annat sätt. Vid mina observationer upptäckte jag liksom musikläraren att socialisationen 

kanske hade gått snabbare om studenterna varit en mindre grupp. Det behöver ändå inte 

betyda att socialisationen hade blivit bättre bara för att den gått snabbare, men kanske hade 

det varit lättare för gruppmedlemmarna att socialisera sig med den nya kulturen och ändå inte 

splittras från den ursprungliga gruppen om den hade varit mindre till antalet. Detta har jag 

dock inga bevis på men det är ändå intressant att spekulera i det. Även studenterna själva var 

medvetna om detta till en viss mån. Studenterna var helt enkelt en stor och sammansvetsad 

grupp till en början, men gruppens vilja till att ta in den nya kulturen blev starkare än viljan 

till att hålla ihop studentgruppen, trots att de kände varandra väl innan resan.  

 

Efter att ha studerat tidigare forskning som tar upp gruppbeteende agerar inte denna grupp 

helt och hållet som den förväntas. Visserligen hade gruppen en stark gemenskap i början på 

vistelsen, men sen splittrades den. Gruppen var redan mycket sammansvetsad innan resan, 

alla i gruppen verkade känna varandra rätt bra och de visste vad de hade varandra. Den enda 

personen som inte var så sammansvetsad med de andra var jag. Jag var med för att observera 

dem, tolka deras intryck och även tolka det intervjumaterial som tre av dem utsattes för. 

Kanske jag påverkade deras vistelse i sådan hög grad att denna uppsatts inte alls hade blivit 

den samma ifall jag inte varit med på resan. Troligtvis skulle den då ha blivit rätt blank 

eftersom jag inte haft något att komma med gällande observationen.   

 

Angående resan diskuterar studenterna om att det efter ett par veckor började hända saker på 

riktigt, gällande möte och upplevelser. Det är just det som är speciellt med en sådan här resa 

på fem veckor. Vanligtvis som turist är man bara iväg en eller två veckor, om man då efter två 

veckor börjar ta in den nya kulturen är man redan på väg hem. På så sätt är det påfallande 
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nödvändigt att vara iväg i minst en månad, gärna längre för att kunna uppleva platser och 

människor så som de verkligen är, dock kan man aldrig veta säkert hur människor beter sig 

när man inte är där.  

 

Studenterna ansåg i intervjuerna att det var senegaleserna som satt mest prägel på mötet. Ser 

man det från en annan synvinkel, att vi som kom dit hade en massa pengar enligt deras 

uppfattning, skapar det nya tankar om vem som satte mest prägel på mötet. Enligt mitt 

iakttagande så har pengar för oss inte alls samma betydelse som det har för dem. De som inga 

pengar har drömmer om att ha det. De som har pengar tänker inte så mycket på det. Även om 

det kan tyckas att vi fått mer av deras kultur än vad de har fått av vår så har vi ändå givit och 

visat hur bra ställt vi har det som västerlänningar. Vi gav dem pengar till inträde och bjöd dem 

på mat och lämnade saker innan vi åkte hem. Sådant betyder nog mer för dem än vi kan ana. 

 

En klump i magen och en tankeställare fick jag då jag satt på stranden alldeles nedanför 

hotellet och spelade gitarr, sjöng och solade tillsammans med studentgruppen samtidigt som 

männen från fiskebyn slet med att få upp sitt nät för att överleva. Undrar vad de tänkte om oss 

när de såg oss ligga och njuta av livet så som de aldrig gjort och kanske aldrig kommer få 

göra?  

 

Enligt min uppfattning verkar det som att pengar, lycka och kärlek vävs samman för 

människor som har det fattigt ställt. I början på vistelsen var det som sagt många av de 

senegalesiska männen som visade stort intresse för tjejerna i studentgruppen. Dessa unga män 

ville gärna som jag själv hörde men även också fick reda på via studenterna skapa kontakt 

med avsikt och drömmen om att livet skulle få en vändning till en något glamorösare vardag.  

 

Det går också att föra en diskussion om frivilligt och ofrivilligt möte. Vi som åkte till Afrika 

gjorde det frivilligt, vi kan inte vara säkra på att folket där tog emot oss med öppna armar 

frivilligt. Det handlar kanske om att ge och ta, gåva eller utbyte. Med tanke på deras fattigdom 

präglades mötet kanske mer av pengar än vad vi ville inse när vi var där. Sista veckan kunde 

man märka att vissa av senegaleserna vi umgåtts med påpekade att det endast var en vecka 

kvar till vår hemfärd, samtidigt som de förklarade lite smidigt om det var något särskilt de 

ville ha, i form av tekniska prylar eller en minnessak till exempel. 
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Tiggeriet i slutet av vistelsen från personalen kändes lite konstig. Jag började då fundera över 

om de hade varit så trevliga under den tiden vi var där bara för att i slutet kunna tigga saker 

och pengar. Det var långt ifrån alla som visade den sidan och även de som gjorde det var 

mycket trevliga. De har inte det så gott ställt som vi har det i Sverige, det är inte så konstigt 

att de passar på att fråga om de kan få saker. Alla vi som bott på hotell Le Bendoula lämnade 

kvar saker till dem som var anställda där. Vi lämnade bland annat kvar värktabletter, kläder 

och ficklampor, som var sådant de själva inte hade råd med eller var svårt att få tag på.  
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6 Slutord och utvärdering  
Jag har via intervjuer samt genom egna observationer gjort en undersökning om kulturella 

möten. Jag har tittat på en grupp och dess individers upplevelser som lett till förändringar för 

dem. Det har varit intressant att se hur människor som kommer till en ny kultur upplever den 

och hur de utvecklas. Något som fascinerar mig är det att individernas vilja till att ta till sig 

den nya kulturen var större än att hålla samman den resande gruppen, vilket stämde bra 

överens med vad de intervjuade studenterna själva trodde innan de reste iväg. Det var också 

roande att se likheter mellan det jag upplevde och det som tidigare studier också visar på. Som 

till exempel att svenskar helst står lite på avstånd vid en konversation, jämfört med 

senegaleserna som gärna står nära och vill ha kroppslig kontakt under samtalet.  

 

Så här efter hela förloppet av min studie kan jag konstatera att det krävs stort engagemang för 

att arbetet ska bli riktigt bra. När jag ser tillbaka på hur jag gick till väga med de olika delarna 

i uppsatsen märker jag att planeringen kunde varit mer genomtänkt. En bra idé hade varit att 

börja planera arbetet redan innan kursen började, då hade det gått mycket smidigare i själva 

arbetsgången. Om jag vetat hur jobbigt det skulle bli att få ett någorlunda sammanhang i det 

insamlade materialet och den tidigare forskningen hade jag läst och antecknat mycket mer 

innan jag reste iväg. Det tog ett rätt bra tag innan jag blev riktigt säker på vad det var jag 

skulle studera. Dock har jag lärt mig mycket och vet nu mer om hur det ska gå till vid ett 

sådant här genomförande.  

 

Jag hade planer i början på mitt arbete att studera musikens egenskaper i ett kulturmöte. Den 

tanken ändrades under tiden jag var i Senegal. Istället framhävde jag andra saker som just då 

intresserade mig mer. Även om den finns med i resultatet av intervjuerna där studenterna 

beskriver musikens kommunikativa egenskaper blev den inte en huvudkategori i uppsatsen. 

Jag inser nu att studien kunde ha blivit mer intressant om musiken hade varit mer 

framträdande i diskussionen.  

 

Det hade varit intressant att ta denna studie till en annan nivå av det kulturella mötet. En tanke 

är att som fältarbetare innan resan: följa, intervjua och observera studenterna som ska åka iväg 

i deras vardag. Därefter åker man i förväg till Senegal och studerar den lokala befolkningen 

på liknande sätt. Man skulle kunna vara där i kanske tre till fem veckor innan studentgruppen 

anländer. Det hade antagligen varit givande att fråga om de har några förväntningar på 
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främlingarna som ska komma och om de kommer ihåg förra årets kull. Det hade varit 

intressant om man kunde studera senegalesernas upplevelser och liv i förhållande till de 

svenska studenternas. En annan idé till vidare studier är att gestalta det kulturella mötet i 

bilder. Det var faktiskt min tanke med detta arbete från början, men jag insåg med tiden att det 

krävs mycket mer planering för att kunna genomföra något sådant. Under vistelsen samtalade 

jag med Lars Nordblom som är adjunkt i bildpedagogik/digitala bildmedier på Växjö 

universitet om att göra en uppsats i bilder. Han förklarade då att man måste ha klart för sig 

”att bilden har en egen retorik och att man bör vara tämligen medveten om bildspråkets 

kvalitéer om man skall använda bilder i ett högre akademiskt arbete – oavsett om bilderna 

skall användas som undersökande, bearbetande eller redovisande text.” Efter det samtalet 

insåg jag att det var för svårt att genomföra detta i och med att jag inte i tidigt skede har satt 

mig in i ”hur” man på lämpligt sätt gestaltar en studie ”med bildtext”. Denna gång hade jag 

inte möjlighet till att göra en uppsats i bilder men jag kanske får det längre fram i tiden. 
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8 Bilagor  
Intervjufrågor till läraren innan resan 

Kan du berätta lite om vad det är du ska göra i höst tillsammans med en grupp musikelever?  

Hur började själva idén till denna resa, (utbyte), hur många år har ni utfört resan?  

Vad går själva resan ut på?  

Vad ska eleverna göra där? 

Vad får eleverna ut av det, om du ser tillbaka på tidigare år?  

Kan du berätta lite mer om mötena som ägt rum? 

Hur har själva mötet tett sig från år till år, någon speciell utveckling? 

 

Intervjufrågor till studenter innan resan  

Vet du vad själva resan går ut på och i sådana fall vad?  

Hur tror du att det kulturella mötet kommer att ta sin prägel väl på platts?  

Kan du berätta lite om vad du tror att du kommer att sysselsätta dig med där? 

Vad vill du göra på resan, vad finns det som kan hindra dig från att göra det? 

Vad har du för förväntningar på resan?  

Vad är ett kulturellt möte för dig? 

Vad vill du få ut av denna resa?  

 

Intervjufrågor till läraren efter resan 
Hur var gruppens beteende de två första veckorna? 

Hur gick det för dem att ta in den nya kulturen?  

Vad uppstod det för problem? 
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Intervjufrågor till studenter efter resan 
Hur har du breddat dina perspektiv? 
Hur har mötena utmärkt sig? (Språk, musik, kommunikation.) 

Vem har satt mest prägel på mötet? 

Hur tedde sig mötet under den första tiden?  

Hur påverkades du under första tiden?  

Har du gjort sådant du trodde du skulle göra innan resan? 

Vad hände med er som grupp? Stor grupp!  

Har det uppstått problem? 

Vad har du fått för utbyten o upplevelser?  

Vad har du fått ut av mötena?  

 

Intervjuer innan resan är gjorda mellan 28-31/10 2007. 

Intervjuer efter resan är gjorda mellan 20-25/12 2007. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


