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Abstract 

Authors:  Caroline Nguyen and Josefin Stagge 

Title: International students in Växjö - a study of sociocultural adaption 

The main purpose of this study is to explain international students’ social and cultural 

adaptation to the new environment at Linnaeus University in Växjö. Multiple research 

methods were used as this study has gathered and analyzed both qualitative and quantitative 

data, however with an emphasis on the qualitative. Six interviews were conducted and 103 

survey responses collected. The data was analyzed in light of four theories; Bourdieu’s theory 

of social capital, Ebaugh’s theory of role exit, Elias and Scotson’s theory of established and 

outsiders, and Stier’s description of the role of socialization for cultural learning. 

The results of the study indicates that the international students form an initial, small social 

network consisting of other international students through meeting people in class, in their 

living corridors and on events organized by the University’s organizations. This small social 

network expands as students meet new friends through their existing social network; through 

“a friend of a friend”. The social network functions as social capital as the students get access 

to resources such as jobs, organizations and a less segregated living situation through their 

friends and acquaintances. The growing social network in time also includes Swedish 

students, and having Swedish friends help facilitate the students’ cultural adaption. The 

students get re-socialized into Swedish culture through interaction with Swedish people; by 

receiving rewards when doing something right and sanctions when doing something wrong. 

While adapting to Swedish norms they disengage in norms from their home culture. This re-

socialization can be viewed as a version of role exit. The final stage of the cultural adaptation 

is when the Swedish norms have been internalized with the international student to the point 

where he or she feels like it is a part of his or her personality. 

 

Keywords: International students, Social adaption, Cultural adaption, Social capital, Re-

socialization. 
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1. Inledning 

I takt med att globaliseringen ökar blir det allt mer vanligt att människor av olika anledningar 

flyttar utomlands, om det så är för att rota sig eller för att studera eller arbeta under en 

bestämd tidsperiod. Det är därför ytterst aktuellt att forska kring vad som händer när dessa 

människor möter den nya kulturen och skapar sociala kontakter i den nya omgivningen. En 

förståelse för hur anpassningen går till skapar en möjlighet att se inom vilka områden och hur 

samhället kan stödja för att öka chanserna att människorna framgångsrikt integreras. Som 

studerande vid Linnéuniversitetet (LNU) stöter vi ofta på universitetets internationella 

studenter, vilket har fått upp vårt intresse för hur det går till när de skapar ett nytt liv och ett 

socialt nätverk i ett nytt land. Vi har även egna erfarenheter av studier utomlands då en av oss 

har varit på utbyte i USA och den andra i England. Att vara en internationell student är en 

mycket unik situation som inte liknar mycket annat i livet; du kommer till en helt ny kultur i 

ett land där du kanske inte känner en enda människa, och ska på något sätt lära dig hur 

studierna fungerar, vad kulturen sätter för förväntningar på dig, och samtidigt bygga upp ett 

socialt nätverk från noll. De internationella studenternas situation kan relateras till Elias och 

Scotsons beskrivning av migration: 

Det enda som tycks ske är att människor flyttat fysiskt från en plats till en annan. I 

realiteten flyttar de alltid mellan sociala grupper. De måste alltid etablera nya 

sociala relationer med redan existerande grupper. De måste vänja sig vid rollen 

som nykomlingar som försöker komma in i, eller tvingas till beroende av, grupper 

med egna redan etablerade traditioner, och de måste ta itu med de specifika 

problem som hänger samman med den nya rollen. (Elias & Scotson 1999:153) 

Denna studie ger en sociologisk förståelse för hur internationella studenter vid LNU i Växjö 

anpassar sig till sin nya sociokulturella miljö, bland annat genom begreppen omsocialisation 

till en ny kultur (Stier 2009), socialt kapital (Bourdieu 1986), etablerade och outsiders (Elias 

& Scotson 1999) och role exit (Ebaugh 1988). 

1.1 Problemformulering och syfte 

Det finns en del studier om kulturmöten av andra slag, men det saknas en beskrivning av hur 

det går till när just internationella studenter anpassar sig till den nya sociala och kulturella 

miljön vid ett värduniversitet. Detta är ett problem då organisationer och avdelningar vid 

värduniversitet med syfte att underlätta för internationella studenter behöver en förståelse för 

vad som sker och hur när en internationell student med framgång anpassas till och integreras i 
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sin nya miljö. Syftet med denna studie är därför att förklara internationella studenters 

anpassning till den sociala och kulturella miljön vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Linnéuniversitetet profilerar sig som ett internationellt universitet och valdes därför ut för 

studien, i kombination med det faktum att vi bor i Växjö och en närhet till studieobjektet 

underlättar då vi ska utföra intervjuer. Studien genomförs för att förmedla kunskap som kan 

användas av institutioner och organisationer med uppgift att hjälpa internationella studenter 

vid svenska universitet till en bättre upplevelse av sina utlandsstudier. De delfrågor som 

behöver undersökas för att konkretisera studiens syfte är: 

1. Vilka skillnader finns mellan internationella studenter som studerat vid LNU i 

Växjö en längre tid och en kortare tid? 

2. Hur kan dessa skillnader förklaras som social och kulturell anpassning? 

Eftersom tidigare forskning visar att det har en betydelse hur länge en person har vistats i det 

nya landet (se Forskningsöversikt) utgår vi redan i våra frågeställningar ifrån att det finns 

skillnader. En jämförelse mellan studenter som studerat vid LNU en längre och en kortare tid 

har valts för att skillnaderna mellan personerna i långtidskategorin och kortidskategorin ses 

som anpassning. Utöver detta kommer denna studie även att undersöka om det förekommer 

någon skillnad mellan internationella studenter från Nordamerika, Europa och Asien gällande 

anpassningen socialt och kulturellt. Detta undersöks eftersom olika delar av världen har olika 

kulturer och beroende på vilken kultur en person kommer ifrån kan det vara lättare eller 

svårare att anpassa sig till en viss ny kultur.  

1.2 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt tydliggörs de begrepp som kontinuerligt används i studien. 

1.2.1 Internationella studenter 

Begreppet internationell student används genomgående i denna studie. Studiens definition av 

internationell student är en student som studerar sin universitets- eller högskoleutbildning 

utomlands. Det kan röra sig om en termin eller flera. Det finns även två olika grupper av 

internationella studenter; utbytesstudenter och freemovers. Utbytesstudenter studerar vid ett 

lärosäte som deras hemuniversitet har ett samarbete med (Högskolan i Gävle, 2015). 

Freemovers är studenter som söker utomlands på egen hand, det vill säga inte som del av ett 

utbyte mellan två skolor (Högskolan i Gävle, 2015). Eftersom både grupperna tillhör 

internationella studenter har denna studie inte gjort skillnad på dem. Studenterna kan även 
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delas upp i utomeuropeiska och europeiska, med skillnaden att studenter från utomeuropeiska 

länder behöver betala studentavgifter, vilket europeiska inte behöver.  

1.2.2 Anpassning 

I denna studie definieras begreppet anpassning ur två olika teman; socialt och kulturellt. Först 

ska begreppet anpassning definieras, för att sedan gå in på indelningen i social och kulturell 

anpassning. 

Anpassning definieras som strukturell och beteendemässig anpassning. Strukturell anpassning 

innebär att internationella studenter anpassar sig till strukturen som existerar på universitetet 

eller i samhället, där kan det röra sig om skrivna och oskrivna normer. Den strukturella 

anpassningen leder till en beteendemässig anpassning som innebär att internationella 

studenters beteende ändras för att det är mer gynnsamt för dem. Denna studie har utifrån 

denna definition skapat två teman av anpassning; social och kulturell. 

Social anpassning handlar om studenternas sociala nätverk. Då de kommer till Växjö har de 

ännu inte något socialt nätverk på platsen och denna studie definierar social anpassning som 

uppbyggandet och utökandet av det sociala nätverket. Extra fokus läggs på om studenternas 

sociala nätverk även inbegriper inhemska, svenska studenter. 

Kulturell anpassning innebär studenternas anpassning till den svenska kulturen. Som svensk 

kultur räknas i denna studie normer, traditioner och språk. Studiens fokus ligger alltså inte på 

hur de internationella studenterna anpassar sig till normer specifika för studentkulturen vid 

LNU i Växjö, utan snarare hur de anpassar sig till allmänna svenska normer. Detta inbegriper 

svenska traditioner, språk, normer och beteenden. Kulturell anpassning tar även hänsyn till 

den akademiska aspekten av kulturen; att utbildningsformen i Sverige kan skilja sig från vad 

studenterna är vana vid i deras hemland. Med andra ord handlar kulturell anpassning även om 

hur studenterna anpassar sig till eventuella kulturella skillnader i undervisningen. 

1.3 Bakgrundsinformation 

I detta kapitel presenteras organisationer vid LNU som många internationella studenter 

kommer i kontakt med under deras vistelse i Växjö. Presentationen gör det lättare för läsaren 

att förstå när dessa organisationer nämns i studiens resultat. 
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Linnéstudenterna arbetar för att studenter vid LNU ska få en bra studietid, samt representerar 

studenterna utåt i samhället och i universitetsledningen. Linnéstudenterna erbjuder även 

studenterna råd och stöd, och hjälper till om studenter behandlats fel av lärosätet. De erbjuder 

även rabatter, bostadsförmedling, näringslivskontakter och aktiviteter (Linnéstudenterna, 

2015). 

Växjö International Students (VIS) är en ideell studentorganisation som hjälper LNU:s 

internationella studenter i Växjö. Deras mål är att skapa en bra miljö för internationella 

studenter. Organisationen ordnar bland annat event, utflykter, sportaktiviteter och fester, där 

internationella och svenska studenter kan mötas och lära känna varandra. VIS arbetar 

självständigt men samarbetar undantagvis med Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna. 

(Växjö International Students, 2015). 

Nationerna (Skånes, Smålands, Norrlands, Östgöta, Västkustens) är studentorganisationer 

som, liksom VIS, organiserar event och utflykter för medlemmar (Linnéstudenterna, 2015). 

För att komma in på universitetets ena studentpub, Sivans, krävs det ett medlemskap i någon 

av nationerna (Sivans, 2015). Studenterna kan vara medlem i mer än en nation och även 

internationella studenter kan bli medlemmar i dessa nationer. 

På LNU:s campus i Växjö finns två studentdrivna pubar, Slottstallarna (även kallad Stallarna) 

och Sivans (Linnéstudenterna, 2015). Av studenterna i åldrarna 19-24 går ungefär hälften ut 

på studentpubarna minst en gång i veckan, killar något oftare än tjejer (Fasth & Olofsson 

2013:68). Pubarna styrs av studentföreningar, och studenter jobbar ideellt på pubarna. 

Stallarna har öppet på torsdagar och fredagar och Sivans har öppet på onsdagar och lördagar. 

För att komma in på Stallarna krävs medlemskap i Linnéstudenterna (Linnéstudenterna, 

2015), och på Sivans krävs också medlemskap i en av nationerna (Sivans, 2015). 

Buddy Program (Buddyprogrammet) är ett samarbete mellan VIS och Linnéstudenterna som 

har funnits i mer än 20 år. Programmet parar ihop nykomna internationella studenter med en 

lokal student (antingen en svensk, eller en internationell student som har studerat vid LNU en 

längre period). Lokala studenter hjälper de nya internationella studenterna att upptäcka Växjö 

och campusområdet, samtidigt som de lär sig om varandras kultur och intressen. Studenterna 

som agerar buddies går först på en träningssession för att lära sig om kulturell förståelse, vad 

som förväntas av dem och hur de kan hjälpa internationella studenter. På träningssessionen 

informeras buddies även om vilka aktiviteter som finns planerade för de internationella 

studenterna under terminen. Vanligt för ett möte mellan en buddy och en internationell 
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student är att de fikar, går en rundtur i staden eller lär känna campus (Linnéstudenterna, 

2015). 

I The Friend Family Project får internationella studenter träffa en vänfamilj en gång i 

månaden. Vänfamiljen är en oftast en familj som är bosatt i Växjö, men det kan även vara ett 

par eller en singel. De kan vara unga eller gamla, och med eller utan barn. Den internationella 

studenten blir också inbjuden till ett par kulturella, sociala och sportsliga event varje termin 

tillsammans med andra vänfamiljer och deras studenter. Exempel på dessa event är julfirande 

eller midsommarfirande. Utöver dessa större event inbegriper projektet även vardagliga 

aktiviteter såsom laga mat tillsammans med sin vänfamilj, gå på promenader och titta på 

lokala sevärdheter. Syftet med projektet är att ge en möjlighet för internationella studenter på 

Linnéuniversitetet att få komma i kontakt med lokala familjer i Växjö. Genom detta 

arrangemang får internationella studenter ta del av den svenska kulturen, lokala människors 

liv och det vardagliga livet utanför campus (Linnéstudenterna, 2015). 

International Office är en del av LNU som arbetar med inresande och utresande 

utbytesstudenter. De har hand om det administrativa ansvaret och hjälper de som vill studera 

utomlands genom Linnéuniversitetets utbytesavtal. International Office har även 

informationsdagar för internationella studenter då de får information om det akademiska. 

Denna skiljer sig från informationsdagen Linnéstudenterna håller i, då de sistnämnda bara 

informerar om saker som rör studentlivet. International Office har ett kontor på LNU i Växjö 

dit internationella studenter kan gå om de har frågor eller behöver hjälp med något 

administrativt (Linnéuniversitetet, 2015). 

Det finns olika studentbostäder på och utanför campusområdet. Genom International Office 

på LNU har internationella studenter som kommer från utomeuropeiska länder bostadsgaranti 

i studentbostäderna Lyan, PG Vejdes väg eller Vallgatan. Det är en anledning till varför dessa 

bostadsområden, speciellt Lyan och Vallgatan, främst är bosatta av internationella studenter, 

och få svenska studenter
1
. Viktigt att betona är dock att internationella studenter faktiskt bor 

utspridda över hela campusområdet och inte endast på Lyan eller Vallgatan
2
. 

                                                 

1
 Karin Sjöö Student Coordinator Linnéstudenterna, email den 18 december 2015 

2
 Maria Eriksson Internationell Koordinator LNU, email den 18 december 2015 
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1.4 Disposition 

Denna studie är uppdelad i åtta avsnitt. Inledningskapitlet består av problemformulering, syfte 

och frågeställningar, begreppsdefinitioner och bakgrundsinformation. I avsnitt två beskrivs 

den tidigare forskningen inom området. Avsnittet avslutas med ett sammandrag av 

forskningen samt en definition av den kunskapslucka studien ämnar fylla. I kapitel tre 

redovisas studiens teoretiska ramverk. I det ingår en beskrivning av de begrepp och teorier 

som används i studien och hur de används. I kapitel fyra beskrivs studiens metod. Detta 

kapitel innehåller metodologisk ansats, forskningsetiska överväganden, studiens 

tillvägagångssätt, urval, utformning av enkät och intervjuguide samt insamling av enkäter och 

genomförandet av intervjuer. Kapitlet beskriver även bearbetning av material och 

analysmetod, och avslutas med en metodreflektion. Därefter redovisas resultatet i avsnitt fem. 

I kapitel sex följer analys av resultatet och i nästföljande kapitel presenteras slutsatser. Som 

avslutning på studien framförs en diskussion i avsnitt åtta där vi reflekterar kring studiens 

styrkor och svagheter. I detta kapitel diskuteras även studiens tillämpning i praktiken och 

förslag på fortsatt forskning. 

2. Forskningsöversikt 

I detta kapitel redovisas forskning som tidigare bedrivits inom ramen för det aktuella 

forskningsområdet. Kapitlet inleds med en studie om studenterna och studentlivet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö för att ge en förståelse för vilket sammanhang de internationella 

studenterna befinner sig i. Internationella studenters anpassning är inom svensk kontext ett 

väldigt outforskat område. En studie från Uppsala universitet om internationella studenters 

upplevelse av segregering presenteras, samt en kvantitativ undersökning från International 

Student Barometer om internationella studenters tillfredsställelse med olika aspekter av sin 

vistelse vid LNU. Den svenska forskningen kompletteras med ett urval av internationella 

studier som upplevs som relevanta för denna studie för att få en ökad förståelse inom 

forskningsområdet. Två amerikanska, två australienska och två brittiska studier av 

internationella studenters utmaningar presenteras. Dessa är inom sociologi, pedagogik och 

psykologi. Kapitlet är indelat i fyra teman: Linnéuniversitetets studentliv och internationella 

studenter, segregering av internationella studenter vid svenskt universitet, internationella 

studenters utmaningar och internationella studenters anpassningsbanor. Vidare avslutas 

kapitlet med en sammanfattning och en beskrivning av den kunskapslucka denna studie vill 

fylla. 
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2.1 Linnéuniversitetets studentliv och internationella studenter 

I Studenterna och deras utbildningar vid ett nytt universitet (2013) beskrivs studenterna och 

studentlivet vid LNU. Universitetets campus beskrivs som en “bubbla” - som studenternas 

värld särskild från verkligheten (Löfqvist 2013:67). Många studenter lämnar sällan 

universitetsområdet och lever det typiska “studentlivet” med en umgängeskrets som nästan 

enbart består av studenter. Det är ofta de “studentaktiva studenterna” som lämnar störst 

avtryck - det är de som aktivt engagerar sig i studentlivet genom att till exempel “affischera 

för sin nation, engagera sig i en utbildningsförening, skriva på kårens internetforum, jobba på 

studentpuben och så vidare” (Löfqvist 2013:68). Men denna grupp är en liten del av alla 

studenter och två andra grupper särskiljs; de studenter som är mer passiva deltagare, och de 

som inte deltar alls eller ytterst sällan (Löfqvist 2013:68). 

I studien definieras studentkultur som “de mönster av likartade föreställningar och vanor som 

på olika sätt kommuniceras i den dagliga verksamheten” (Löfqvist 2013:65) Studentkulturen 

vid LNU karakteriseras av en tanke om ungdomlighet. Den är på många sätt homogen och 

beskrivs av författarna förenklat som att “ingen sticker ut, alla dricker sin öl på samma ställen, 

tränar på samma gym och äter samma mat i samma restaurang” (Löfqvist 2013:78). Studien 

har kartlagt fyra typer av studentkulturer vid LNU; akademisk, kollegial, icke-konformistisk 

och yrkesinriktad. Den akademiska sätter studierna i första hand och strävar efter de bästa 

studieresultaten. Den kollegiala lägger fokus vid vänner, studentföreningsaktivitet och 

stereotypiskt studentliv. I den icke-konformistiska kategorin finns studenter som är 

intresserade av politik, samhälle och kultur (Eriksson, Lundberg & Olofsson 2013:37). Den 

sista studentkulturen är yrkesinriktad och består av arbetslivsorienterade studenter som inte är 

alltför intresserade av det kollegiala, och har som mål att få en specifik utbildning. 

En undersökning av just internationella studenter vid LNU har gjorts av International Student 

Barometer (ISB). Undersökningen genomförs årligen på lärosäten världen över och innefattar 

de internationella studenternas upplevelse av mottagande, service, undervisning och 

levnadskvalitet vid värduniversitetet. Enligt studien placerar sig LNU på första plats av 

samtliga 209 lärosäten angående studenternas nöjdhet med campusbyggnaderna. Universitetet 

får även höga betyg för miljön på campus och att studenterna upplever det som en bra och 

säker plats att vara på. LNU:s internationella studenter är också mycket nöjda med bland 

annat studentföreningen, klubbarna, organisationerna och International Office. Det finns dock 

en del områden som kan förbättras. Studenterna är inte lika nöjda med bostadssituationen, 
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karriärvägledningen och feedbacken från lärare. Andelen studenter som är nöjda med hur det 

är att hitta inhemska vänner är relativt låg; 61 % är nöjda vid LNU, 64 % är nöjda generellt 

vid svenska universitet, och 71 % globalt. Andelen nöjda studenter är också låg gällande 

levnadskostnad, möjligheter att tjäna pengar och att få ekonomiskt stöd (Ripmeester, 2014). 

2.2 Segregering av internationella studenter vid svenskt universitet 

I en rapport från Enheten av utveckling och utvärdering vid Uppsala universitet studeras 

utbytesstudenter med ett av de mest framträdande resultaten att internationella studenter 

upplever en segregering mellan dem och svenska studenter (Edvardsson 1999:43). Det finns 

för få tillfällen att få lära känna svenska studenter, vilket leder till att svenska studenter anses 

vara svåra att lära känna. Edvardsson nämner som exempel att man ofta placerar många 

utbytesstudenter i en och samma korridor, separat från de svenska studenterna (1999:43). 

Vidare tenderar utbytesstudenter att söka sig till samma nation eftersom vissa nationer har 

rykte om att ta hand om sina utbytesstudenter bättre än andra (Edvardsson 1999:42). 

2.3 Internationella studenters utmaningar 

En rad utländska studier visar resultat som liknar varandra gällande de utmaningar en 

internationell student går igenom. Chen och Yang (2014) undersöker i en studie inom 

pedagogik internationella studenter vid ett universitet i USA med både kvalitativ och 

kvantitativ metod, i likhet med vad denna studie ämnar göra. De vill identifiera faktorer som 

ökar studenternas förmåga att trivas i ett främmande land. Studien undersöker koncept som 

kulturella värderingar, beteenden, uppfattningar och strategier relaterade till studenternas 

kulturella anpassning. Resultatet visar att studenterna på grund av att de befinner sig i 

obekanta omgivningar möter en rad utmaningar såsom separation från familj och socialt stöd, 

språksvårigheter, känslan av att vara isolerad från sin kulturella bakgrund och en nedgång i 

social och ekonomisk status (Chen & Yang 2014:16, 20). Studien visar även att utöver 

personliga och psykologiska faktorer är tillgången till stödjande resurser på campus (såsom 

universitetets organisationer) och gemenskap avgörande för studenternas anpassning och 

trivsel (Chen & Yang 2014:16). En annan studie, även den gjord vid ett amerikanskt 

universitet men denna inom sociologins område, visar liknande resultat angående utmaningar. 

Alla informanter i studien upplevde en kulturchock vid flytten till USA, i form av språk, mat, 

seder eller väder och klimat (Leong 2015:471–472). Även akademiskt kände sig studenterna 

desorienterade då de upplevde ett nytt sorts lärande och nya discipliner. Likt den tidigare 
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beskrivna undersökningen upplever även studenterna i Leongs studie en utmaning i att bilda 

vänskapsrelationer med inhemska studenter (Leong 2015:467). I vissa fall gick det så långt att 

internationella studenter “själv-segregerade”; det vill säga medvetet bara umgicks med 

studenter från sitt hemland (Leong 2015:468). Vad som märkbart skiljer denna studie från 

Chen och Yangs är att Leongs resultat visar att kinesiska studenter har svårare än studenter 

från andra nationaliteter att anpassa sig (Leong 2015:459), och det var till största del de som 

själv-segregerade sig (Leong 2015:468). 

Khawaja och Stallman (2011) studerar internationella studenter vid ett universitet i Australien 

och får ett liknande resultat av upplevda utmaningar som i studierna vid amerikanska 

universitet. Studien identifierar utmaningar som social isolering, kunskaper i engelska, 

akademiska svårigheter, förväntningar som inte möts och kulturchock. Många studenter kom 

från kollektivistiska samhällen och upplevde det svårt att anpassa sig till det självständiga 

levnadssättet i ett individualistiskt samhälle (Khawaja & Stallman 2011:10). Initialt hindrade 

en allmän avsaknad av information kring vardagliga företeelser (exempelvis kollektivtrafik 

eller affärers läge och öppettider) internationella studenter från att anpassa sig (Khawaha & 

Stallman 2011:11). Många kände sig socialt isolerade och ensamma då de upplevde det som 

svårt att interagera med de inhemska studenterna (Khawaja & Stallman 2011:13), detta delvis 

på grund av att de upplevde att deras engelskakunskaper var begränsade (Khawaja & Stallman 

2011:15). Även kulturkrockar ledde till försvårad social interaktion för de internationella 

studenterna (Khawaja & Stallman 2011:20). De strategier studenterna använde sig av för en 

enklare anpassning var bland annat att använda internet för att få information, att gå med i 

sociala organisationer, gå på aktiviteter och att diskutera sina problem med andra studenter 

från samma land (Khawaja & Stallman 2011:27–28). 

Även i en pedagogisk studie av internationella studenter vid fyra brittiska universitet är 

utmaningarna ungefär desamma som i USA och Australien. Tre månader in i sina studier 

uppger majoriteten av de internationella studenterna vid de brittiska universiteten att den 

personliga ekonomin är deras största utmaning (59%) när det gäller studentlivet. Mat var den 

näst största oron (32%) och sedan ensamhet (30%) (Gu et al. 2009:14). Gällande det 

akademiska livet är de största källorna till oro att bli underkänd på tentor (54%), att bli 

underkänd på hemtentor (51%) och att förstå kurserna (20%) (Gu et al. 2009:15). Studien 

visar också att studenterna upplever utmaningar i att lära känna inhemska studenter, känna sig 

maktlösa, sakna en känsla av tillhörighet och vara missnöjda med sitt sociala liv (Gu et al. 

2009:17). Författarna menar dock att trots detta lyckas de flesta internationella studenter 
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anpassa sig och utvecklas, både gällande personlig mognad och interkulturell kompetens. 

Resultatet utmanar den tidigare existerande föreställningen om att denna utveckling skulle 

vara linjär och passiv; det är snarare en komplex sammansättning av varierande 

kombinationer av språkbemästring, social interaktion, personlig utveckling och akademiska 

utfall. Det är hanterandet av denna blandning av utmaningar, liksom tillgången till varierande 

stöd, som resulterar i interkulturell anpassning och en omkonfiguration av identiteten (Gu et 

al. 2009:20). 

I samtliga av de tidigare beskrivna studierna har resultaten visat att de internationella 

studenterna kämpar med ensamhet. En psykologisk studie vid ett australienskt universitet 

kartlägger tre olika typer av ensamhet upplevda av internationella studenter. Studenterna 

upplever en personlig ensamhet (minskning av familjekontakt), en social ensamhet 

(minskning av sociala nätverk), och en kulturell ensamhet (utlöst av frånvaron av den 

föredragna kulturella/språkliga miljön) (Sawir et al. 2008:152, 154-155). I studien diskuteras 

de anpassningsmekanismer som eleverna använder och det konstateras att skapandet av 

starkare band mellan internationella och lokala studenter hjälper internationella studenter att 

göra om sina kulturella “kartor” på sina egna villkor. Detta är nyckeln till att komma förbi de 

olika formerna av ensamhet (Sawir et al. 2008: 156 -157). 

2.4 Internationella studenters anpassningsbanor 

En psykologisk studie undersöker anpassningsbanor hos studenter från Malaysia vid ett 

brittiskt universitet (Coles & Swami 2012:87). Studien fann två olika typer av 

anpassningsbanor hos studenterna. Den ena banan bestod av studenter som fann att ju mer tid 

som gick, desto större växte sig deras självförtroende och känsla av att kunna interagera med 

inhemska studenter och andra internationella studenter (Coles & Swami 2012:93). Gradvis 

fann studenterna det lättare att bygga ett socialt nätverk (Coles & Swami 2012:94), och även 

att viljan att göra just detta och bryta sig fri från de grupper där de endast umgicks med 

studenter från samma nationalitet växte sig starkare (Coles & Swami 2012:93). Studenter som 

följde den andra banan upplevde att ju mer tid som gick under deras första år på universitetet, 

desto färre blev möjligheterna att integreras i studentlivet. De upplevde att den första tiden 

efter ankomsten till det nya universitetet letade många efter nya vänner och det var lätt att 

träffa nya människor. Med tiden formades dock små grupper som studenter uteslutande 

umgicks i, och grupperna bestod oftast av studenter med samma nationalitet. Studenterna som 

följde denna bana upplevde att känslan av ensamhet och isolation blev större under andra 
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terminen vid universitetet, då den initiala upprymdheten över att vara utomlands hade lagt sig 

(Coles & Swami 2012:93). 

2.5 Sammanfattning och definition av kunskapslucka 
Tidigare forskning visar att internationella studenter går igenom ett stort antal utmaningar. 

Några exempel är separation från familj och socialt stöd, segregering, kulturchock, 

språksvårigheter och personlig/social/kulturell ensamhet. Forskningen visar även att det finns 

organisationer och strategier som underlättar för den internationella studenten, till exempel 

stödjande resurser på campus, informationssökande på internet och umgänge med studenter 

från samma hemland. En del av de utländska studierna tar upp anpassning som en del av 

forskningen, men endast studien av Coles och Swami har fokus på just anpassning. Studien är 

dock utförd vid ett brittiskt universitet och undersöker endast Malaysiska studenter. Den är 

även utförd inom psykologins område. Det finns alltså en kunskapslucka att fylla; hur den 

sociokulturella anpassningen för internationella studenter i Sverige ser ut. Jämfört med 

framförallt USA, Australien och Storbritannien finns det väldigt lite forskning om 

internationella studenter i Sverige. Av forskningen kring internationella studenters anpassning 

och trivsel är den mesta forskningen, oavsett vilket land den utförts i, inom pedagogik och 

psykologi. Denna studie ämnar förstå internationella studenters sociokulturella anpassning ur 

ett sociologiskt perspektiv. 

3. Teoretiskt ramverk 

Vilka teorier som väljs påverkar hur empirin tolkas och vad som kommer att belysas och vad 

som utelämnas i analysen (Tovatt 2013:43). I följande kapitel presenteras fyra teorier. Först 

beskrivs Bourdieus (1986) teori om socialt kapital. Sedan följer en redogörelse för Ebaughs 

(1988) teori om vad som definierar en ex-roll och Stiers (2009) teori om omsocialisation och 

socialisationsprocessens betydelse för kulturinlärning. Därefter beskrivs Elias och Scotsons 

(2004) teoretiska begrepp “etablerade och outsiders”. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

hur teorierna används i denna studie.  

3.1 Socialt kapital 

Bourdieus begrepp socialt kapital innebär relationer som leder till eller kan leda till en 

praktisk resurs för en individ genom tjänster och gentjänster. Socialt kapital ska inte blandas 

ihop med socialt nätverk, då nätverket endast blir socialt kapital när det skapar en resurs. Ett 

exempel är hur en person kan få ett jobb genom kontakter. Jobbet är en resurs som individen 
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får tillgång till genom sitt sociala nätverk; med andra ord fungerar nätverket som ett socialt 

kapital. En individs sociala kapital är alltså de faktiska eller potentiella resurser som individen 

kan få tillgång till genom det nätverk han/hon har till förfogande. Detta åstadkoms via 

reciprocitet; gåvor och gengåvor, tjänster och gentjänster som skapar känslomässiga band 

(Bourdieu 1986: 241-258). 

3.2 Role exit och omsocialisation 

Ebaugh (1988) beskriver den process som sker när en person frånsäger sig en roll för att inta 

en annan; en role exit. Disengagemang är den del av processen då individen drar sig tillbaka 

från de normativa förväntningarna som är samhörande med en roll och en grupptillhörighet 

(Ebaugh 1988:1,10). Vid en role exit avlägsnar sig individen från dessa normer och sociala 

förväntningar, och accepterar dem inte längre som relevanta (Ebaugh 1988:3). Samtidigt som 

exen avlägsnar sig från sin tidigare roll och de normer de tidigare identifierat sig med, träder 

de in i en process där de lär sig nya normer och förväntningar för den nya rollen. De avlär och 

lär på samma gång, och detta gör dem unika. Exen genomgår en process av “omsocialisation”, 

då gamla uppsättningar av normer ges upp och ersätts med nya (Ebaugh 1988:4). Denna 

omsocialisation beskrivs mer av Stier i nästa stycke.  

Stier menar att människor tillägnar sig de många beståndsdelarna av en kultur genom 

socialisationsprocessen (Stier 2009:95). Det är i samspelet med andra människor som vi lär 

oss kulturen, till exempel genom att människor påpekar vad som är ett korrekt beteende och 

vad som inte är det. Stier beskriver att exempelvis vid en flytt till ett nytt land är vi tvungna 

att “lära oss av med” en del gamla beteende- och tankemönster och på samma gång lära oss 

nya (Stier 2009:96). Vi genomgår en “omsocialisation” för att anpassa oss till vår nya kultur 

(Stier 2009:97). Kulturen lärs in genom att vi får belöningar när vi gjort rätt och sanktioner 

när vi gjort fel. Belöningar kan bestå av beröm, uppskattning, erkännande eller status medan 

sanktioner kan utgöras av fördömande, degradering eller utfrysning (Stier 2009:98).  Kulturen 

införlivas sedan genom internalisationsprocessen i individens inre referenssystem. Den blir 

således ett sätt att tänka och upplevs inte längre som en påverkan, utan som en del av ens egna 

värderingar (Stier 2009:98).  

3.3 Etablerade och Outsiders 

I Etablerade och Outsiders (2004) undersöker författarna relationen i en stad mellan 

etablerade (de som bott där i generationer) och outsiders (de som är nyinflyttade) (Elias & 
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Scotson 1999:xix). De visar att den etablerade gruppens makt utövas över outsidergruppen 

genom moralisk stigmatisering i form av förtal och skvaller (Elias & Scotson 1999:90). 

Författarna finner att den etablerade gruppen håller sig för sig själv och, till den mån det är 

möjligt, undviker kontakter med outsidergruppen (Olofsson 1999:viii). Elias och Scotson 

bevisar att maktrelationen mellan områdena inte beror på någon annan skillnad än att 

områdena har olika grad av sammanhållning. Den etablerade gruppen har större kapacitet för 

sammanhållning då de bott i staden i generationer och det gjorde att de fick en högre 

maktställning (Elias & Scotson 1999:xxii).  

3.4 Hur teorin används i studien 

Socialt kapital används i denna studie för att förstå hur uppbyggandet av ett socialt nätverk i 

den nya omgivningen kan ge de internationella studenterna en positiv fördel då de kan 

använda det som socialt kapital för att komma åt en resurs. När studenterna har ett socialt 

nätverk i området kan det fungera som socialt kapital då de genom kontakter får tillgång till 

något som är till nytta för dem, till exempel ett jobb. Resurserna de får tillgång till kan hjälpa 

dem att komma framåt i omsocialiseringsprocessen. 

Role exit-processen är intressant för denna studie då det är möjligt att tillhörigheten till en viss 

kultur kan ses som en roll. En kulturell tillhörighet är förknippad med ett normativt beteende 

på samma sätt som en roll är, och vår hypotes är därför att en persons kulturella tillhörighet 

kan ses som en roll. De internationella studenterna kanske efter en viss tid i Sverige genomgår 

en role exit då de avlägsnar sig från kulturella normer associerade med hemlandet, och på 

samma gång socialiseras in i nya svenska normer. Med Stiers teori om omsocialisation kan 

studien undersöka om de internationella studenterna genomgår en kulturell “omsocialisation” 

då de ”lär av sig” med gamla beteendemönster och på samma gång lär sig nya. Stiers teori kan 

även ge en förståelse för hur den nya kulturen lärs in, om det sker med hjälp av belöningar 

och sanktioner, samt om anpassningen går så långt att den svenska kulturen internaliseras hos 

dem. 

Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders används för att undersöka om de 

internationella studenterna är del av en liknande relation med de svenska studenterna. Det kan 

tänkas att de internationella studenterna har en lägre grad av sammanhållning då inte alla 

delar samma nationstillhörighet. Om så är fallet kan det hända att det finns en uppdelning av 

etablerade och outsiders som hindrar de internationella studenterna från att komma i kontakt 
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till de svenska studenterna och den svenska kulturen. Detta kan vara ett hinder för de 

studenterna i deras försök att anpassa sig socialt och kulturellt. Det är också möjligt att graden 

av etablering kan handla om hur lång tid en student har studerat vid LNU. I detta fall kan även 

inhemska studenter som nyligen börjat studera vid LNU vara outsiders, medan internationella 

studenter som har studerat vid lärosätet länge vara etablerade.  

4. Metod 
Föreliggande metodkapitel inleds med en metodologisk ansats där den valda metoden 

beskrivs och motiveras. Därefter redogörs för de forskningsetiska överväganden som studien 

har tagit hänsyn till. Avslutningsvis beskrivs studiens tillvägagångssätt. Detta avsnitt 

behandlar de metodologiska överväganden som gjorts inför de val som tagits i studien, samt 

en kritisk reflektion över dessa överväganden och begränsningar.   

4.1 Metodologisk ansats 

Metod är en process som handlar om hur man ställer frågor, inhämtar kunskap och besvarar 

frågorna. Det handlar inte bara om att genomföra intervjuer och enkäter, utan om hela 

forskningsprocessen från problemformulering till slutsatser (Dannefjord 2005:14). Vi måste 

därför reflektera kring de val vi har gjort längs vägen på vår undersökning och vilken typ av 

kunskap vi tror att vi kan få ut genom att göra dessa val. För att besvara studiens 

problemformulering och frågeställningar har en metodpluralistisk metod valts; kvalitativ 

metod kompletteras med kvantitativ för att ge största möjliga förståelse för de internationella 

studenternas situation. Bryman menar att vid en studie där en djupare beskrivning av 

människors erfarenheter och perspektiv krävs är kvalitativ metod lämpligast (Bryman 

2008:193), medan kvantitativ data tillåter en större mängd insamlad data i form av ett större 

antal respondenter (Bryman 2008:191). Den kvantitativa metoden gav i denna studie en 

möjlighet att ytligt undersöka situationen för en större mängd internationella studenter. 

Samtidigt tillförde den kvalitativa metoden en djupare förståelse för studenternas situation och 

långtidsstudenternas egna beskrivningar av hur deras situation har förändrats under tiden vid 

LNU. Genom kvalitativa “berättelser” gavs en förståelse för hur det ena leder till det andra i 

form av en process (Ebaugh 1988:xx). Metodpluralismen tillät även studien att använda 

triangulering (Bryman 2008:562) som ökar studiens validitet (se Metodkritik). De kvantitativa 

resultaten fungerade som en uppbackning till de kvalitativa, och därmed ökade resultatens 

trovärdighet. 



 

15 

Syftet med studien är förklara hur internationella studenter vid LNU i Växjö anpassar sig till 

sin nya sociokulturella miljö. Denna studie undersökte detta genom att dela upp 

respondenterna och intervjupersonerna i en dikotomi; de som har bott i Växjö en lång tid, det 

vill säga tio månader eller mer, och de som har bott i Växjö en kort tid, det vill säga under tio 

månader. Att gränsen drogs vid just tio månader förklaras av att det var med denna 

uppdelning som betydligt flest samband med p-värde under 0,005 uppstod vid skapandet av 

korstabeller och dessa hade därför störst sannolikhet att vara signifikanta. Olika andra 

gränsdragningar testades systematiskt, men tiomånadersgränsen framstod klart som mest 

relevant. Sedan undersöktes vad som skiljde de två kategorierna åt, och vad som hade lett till 

dessa skillnader. På så sätt uppkom en förståelse för hur studenterna i långtidskategorin hade 

anpassat sig till den sociala och kulturella miljön vid LNU i Växjö. Studien har även delat in 

informanter och respondenter efter vilken värdsdel de kommer ifrån, och undersökt om det 

förekommer någon skillnad i studenternas anpassning beroende på detta. Eftersom olika delar 

av världen har olika kulturer kan vilken världsdel en person kommer ifrån vara en faktor för 

hur lätt eller svårt det är att omsocialisera sig till en ny kultur. De kulturella skillnaderna kan 

vara olika stora beroende på till exempel hemlandets geografiska närhet till Sverige.  

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval 

Denna studie använde ett målstyrt urval av respondenter och informanter, då det är anpassat 

på ett strategiskt sätt så att urvalet av personer är relevanta för de forskningsfrågor som 

formulerats (Bryman 2008:392). Urvalet bestod av internationella studenter vid LNU i Växjö, 

av olika kön, klass, härkomst och ålder och som har studerat vid LNU olika länge. Vi valde 

att ha en variation i dessa kategorier i urvalet så att kunskap kunde erhållas om eventuella 

kategoriella skillnader och likheter angående studenternas anpassning. Detta gav en möjlighet 

att kombinera allt som kan jämföras på bästa sätt, vilket ger en större chans till en meningsfull 

vetenskaplig studie (Durkheim 2004:18). Vi valde dessa bakgrundsvariabler då vår teori var 

att resultaten kring anpassning socialt och kulturellt kan skilja sig beroende på studenternas 

kön, klass, härkomst och ålder. Resultat i tidigare forskning tydde på att studenternas 

anpassning var olika beroende på deras härkomst. Leongs resultat visar att kinesiska studenter 

har svårare än studenter från andra nationaliteter att anpassa sig (Leong 2015:459), och 

Khawaja och Stallman menar att många studenter från kollektivistiska samhällen upplevde det 

svårt att anpassa sig till det självständiga levnadssättet i ett individualistiskt samhälle 
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(Khawaja & Stallman 2011:10). Därför var vår teori att studenter från olika kulturer kan ha 

olika lätt eller svårt att anpassa sig till den svenska kulturen och omsocialisationsprocessen 

kan skilja sig åt beroende på vilken världsdel studenten kommer ifrån. Vi hade även en idé om 

att studenternas sociala kapital kunde skilja sig beroende på kön eller klass. Kanske har en 

viss klass eller ett visst kön ett större socialt kapital än de andra, och det kan underlätta 

omsocialiseringen.  

Utöver de bakgrundsvariabler vi valde fick vi senare under studiens gång insikt i andra 

variabler som kan vara viktiga, till exempel hur studentens boendesituation ser ut (korridor, 

egen lägenhet, hos en värdfamilj). Dessa variabler togs sedan hänsyn till i analysen i den grad 

som var möjlig utifrån det insamlade materialet. Studien baserar sig på studenter från tre 

världsdelar; Asien, Europa och Nordamerika. Sammanlagt representeras 32 olika länder. Ett 

par respondenter från Sydamerika erhölls, men valdes att exkluderas ur i studien då de var för 

få för att ge signifikanta resultat i kvantitativ mening. 

Respondenterna fick i slutet av enkäten ange en e-postadress om de var villiga ställa upp på 

intervju. På så sätt fanns när enkäterna var insamlade en lista att välja intervjupersoner ifrån. 

Från denna lista planerades det att välja tre personer som studerat vid LNU i Växjö i tio 

månader eller mer, och tre som studerat vid LNU i Växjö i mindre än 10 månader. 

Informanterna som valdes skulle även vara jämlikt fördelade gällande kön och vilken värdsdel 

de kom ifrån; tre män och tre kvinnor, två från Nordamerika, två från Europa och två från 

Asien. Vi valde tre personer ur varje tidskategori då detta gav oss möjligheten att från varje 

världsdel intervjua en som tillhörde långtidskategorin och en som tillhörde korttidskategorin. 

På så sätt kunde vi analysera om anpassningen skiljer sig åt mellan personer som kommer från 

olika världsdelar. Vi kunde inte hitta denna på förhand uttänkta variation av informanter 

endast genom de studenter som via enkäten fyllt i att de ville ställa upp på intervju. Fyra 

personer valdes utifrån e-postlistan, och de resterande två genom snöbollsmetoden (Ebaugh 

1988:26, Bryman 2008:392). De fyra redan utvalda informanterna frågades om de kände 

någon som passade in på den beskrivning av de två intervjupersoner som saknades (en kvinna 

från Asien och en man från Nordamerika). På så sätt hittades de två sista informanterna. 

Användandet av snöbollsmetoden övervägdes noga eftersom samtliga informanter inte skulle 

komma från samma sociala nätverk; dels för att bevara deras anonymitet, och dels för att 

undvika att den egentliga anledningen till att det fanns likheter mellan informanterna gällande 

social anpassning var för att de tillhörde samma sociala nätverk. Ett beslut togs dock att det 
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inte skulle påverka studiens resultat då majoriteten av informanterna valts ut på annat sätt än 

via snöbollsmetoden.  

Då enkäten samlades in elektroniskt kom vi i kontakt med fältet genom att lägga upp en länk 

till enkäten på Facebook-grupper för internationella studenter vid LNU i Växjö (se Insamling 

av enkäter). 103 enkäter och 6 intervjuer bedömdes som tillräcklig data för att sannolikheten 

att stickprovet är representativt skulle öka (Bryman 2008:191). 

4.2.2 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) gjordes semistrukturerad; vi skrev ner frågor i punktform som 

hjälpmedel under intervjun men inte som en mall som skulle följas exakt. Detta underlättade 

för att hålla intervjun fokuserad på studiens centrala ämne, samtidigt som det gav en 

flexibilitet som tillät intervjudeltagaren att tala fritt (Dalen 2007:31). Det gav oss även 

möjligheten att ställa olika följdfrågor vid olika tillfällen beroende på vad som ansågs 

lämpligt och relevant för studien. Noggrann hänsyn togs till att inte ställa ledande frågor, 

eftersom det kan påverka eller styra intervjudeltagarens svar (Andersson 1994:146). En 

tratteknik användes under utformning av intervjuguiden, det vill säga vi började med frågor 

som var okänsliga och lätta att svara på (Andersson 1994:144) för att sedan gå in på de 

tematiska frågorna som är en operationalisering av problemformuleringen. Utformningen av 

intervjuguiden gjordes efter de två teman av anpassning som denna studie undersöker; social 

och kulturell anpassning. Frågorna om social anpassning handlade om hur studenternas 

sociala liv i Växjö såg ut, om de har svenska vänner, hur ofta de umgås med svenska studenter 

och om de är medlem i organisationer och deltar i event vid universitetet. Frågorna om 

kulturell anpassning handlade om de lär sig svenska, deras tankar kring svensk kultur, hur 

svensk kultur skiljer sig från kulturen i deras hemland och om hur de hanterar kulturella 

skillnader. För att få en bred förståelse för studenternas sociala och kulturella anpassning 

ställdes även generella frågor om deras tillvaro i Växjö.    

4.2.3 Genomförandet av intervjuer 

Intervjupersonerna kontaktades via mail och tid och plats bokades. De informerades även om 

att intervjun beräknades ta mellan en till en och en halv timme. Genom att informera 

deltagarna om beräknad tid minskas risken att intervjun dras ut för länge eller att informanten 

under intervjuns gång sitter och bli irriterad över att intervjun aldrig tar slut (Andersson 

1994:173). En och en halv timme ger utrymme för att ingen ska känna sig stressad, samtidigt 
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som det inte blir alltför långt så att trötthet leder till brist på koncentration, både från 

intervjuaren och från intervjudeltagaren (ibid.). Samtliga intervjuer har hållit sig inom den 

angivna tiden. 

Fem av intervjutillfällena tog plats i Linnéuniversitetets bibliotek. Det är ett neutralt och 

familjärt ställe för de flesta studenter vid LNU i Växjö och det ökade chansen för att 

intervjupersonerna skulle slappna av under intervjun. Universitetets bibliotek är en central 

byggnad på campusområdet vilket gör det till en mycket tillgänglig plats för studenterna. Den 

sjätte intervjupersonen ville intervjuas hemma hos sig, och det accepterades då det ökar 

trygghetskänslan hos informanterna att vara på en plats de själva har föreslagit (Dahlström 

1970:61). Universitetets bibliotek, där majoriteten av intervjuerna tog plats, är en offentlig 

byggnad där många studenter befinner sig, och med anledning av detta bokades ett grupprum 

inför varje intervjutillfälle. Det minskar risken för störningar, exempelvis att andra 

utomstående personer är närvarande och avbryter (ibid.). 

Eftersom intervjudeltagaren ska vara avslappnad och bekväm försökte vi att utstråla lugn, då 

nervositet lätt smittar av sig och kan störa intervjudeltagarens bekvämhet (Dahlström 

1970:62). Det är viktigt att intervjudeltagaren känner sig bekväm och trygg för att kunna ge 

oss värdefull information (ibid.). Därför erbjöds det även fika och en liten stund innan 

intervjun avsattes till kallprat för att skapa en bra atmosfär. Med kallprat om det vardagliga 

ökar chansen att intervjudeltagaren känner sig avslappnad (Dahlström 1970:44). Efter att ha 

beskrivit studien, förklarat etiken, informerat om intervjun och fått tillåtelse av informanten 

att röstinspela intervjun (Dahlström 1970:63) kunde intervjun börja. Den noggranna 

introduktionen gavs för att skapa förtroende hos intervjudeltagaren. Dock beskrevs studiens 

syfte endast i allmänna ordalag, då för mycket information om att det är social och kulturell 

anpassning som undersöks kan påverka deltagarens svar (ibid.). Intervjuerna genomfördes på 

engelska. Intervjuerna tillät informanten att berätta fritt, utan att tappa fokus på studiens 

centrala frågeställningar. Avslutningsvis frågade vi om det var något deltagaren ville tillägga 

för att försäkra oss om att all värdefull information samlats in. Deltagaren blev även tillfrågad 

om vi kunde höra av oss om eventuella följdfrågor uppstod. För att undvika att få olika 

tolkning av intervjun diskuterades våra upplevelser av intervjun efter varje intervjutillfälle. Vi 

antecknade då de mest framträdande dragen i intervjun tillsammans. 
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4.2.4 Utformning av enkäter 

Inledningsvis i enkäten (se Bilaga 1) gavs en beskrivning av studien och vilka som genomför 

den. Även här undveks att beskriva studiens syfte för specifikt, så att respondenternas svar 

skulle vara opåverkade av detta. Respondenternas anonymitet betonades och vi uppgav våra 

e-postadresser med en uppmaning till respondenterna att höra av sig om de hade frågor.   

Enkäten utformades som en elektronisk enkät då detta ansågs vara det snabbaste och mest 

effektiva sättet att få in enkätsvar, eftersom vi inte behövde förflytta oss till olika platser och 

dela ut enkäten för hand. Dessutom skulle det gå smidigare att koda in svaren i SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) då det inte behövde bläddras för hand i över 100 

enkäter, utan svaren samlades automatiskt i en datafil. Enkäten började med bakgrundsfrågor 

om kön, klass, härkomst och ålder för att sedan gå in på tematiska frågor. Bakgrundsfrågorna 

användes för att kunna upptäcka om det finns mönster i svaren beroende på olika 

bakgrundsfaktorer. Utformningen av de tematiska enkätfrågorna gjordes, precis som i 

intervjuguiden, utefter två teman: social och kulturell anpassning. I enkäten formulerades sju 

frågor om social anpassning och åtta frågor om kulturell anpassning. Social anpassning bröts 

ner till frågor som handlade om huruvida studenterna hade vänner i Växjö, om de hade 

svenska vänner, hur ofta de umgicks med svenska studenter och om de var medlemmar i 

organisationer och deltog i event vid universitetet. Frågorna om kulturell anpassning handlade 

huvudsakligen om studenterna har deltagit i svenska traditioner, om de har svårt att förstå 

svenskars beteende, om de kan lite svenska och om de har svårigheter med studierna på grund 

av kulturella skillnader. Frågorna ställdes på engelska, och var på nominalskala samt 

ordinalskala.  

En tratteknik användes då enkla frågor ställdes i början av enkäten för att därefter ställa frågor 

som kräver mer eftertanke (Andersson 1994:144). En del frågor i enkäten hade öppna svar 

eftersom listan på svarsalternativ skulle vara oerhört lång. Enkäten bestod dock mestadels av 

slutna frågor. De slutna frågorna hade fyra till fem svarsalternativ som mest, för att behålla 

respondenternas engagemang. I slutet av enkäten kunde respondenterna frivilligt ange sin 

mailadress om de ville ställa upp på intervju. Totalt utformades 30 frågor. Många av dem var 

korta och enkla utan att förlora sin relevans, för att respondenterna inte skulle bli otåliga att 

bli klara med enkäten och därför svara slarvigt (Bryman 2008:229). 

4.2.5 Insamling av enkäter 
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Den elektroniska enkäten lades upp på Facebook i grupper för internationella studenter, och 

en grupp för alla studenter i Växjö (men med noggrann beskrivning att den riktade sig just till 

internationella studenter). Grupperna var VIS Facebook-grupp, en grupp för Erasmus-

studenter vid LNU i Växjö, och en grupp kallad “Växjö campus”. När studien lades upp 

medföljde en beskrivning av vilka som utför studien och varför; med andra ord två studenter 

vid Sociologiprogrammet på LNU som genomför sin kandidatuppsats. Det betonades även 

starkt vilka enkäten riktade sig till, det vill säga internationella studenter vid LNU i Växjö, för 

att vi inte skulle få bortfall på grund av att fel personer besvarade enkäten. Insamlandet av 

enkäter tog cirka tre veckor, vilket var längre än förväntat. I och med att det tog en lång tid att 

få in enkäter kontaktades även personalen från International Office att ge en lista på 

internationella studenters e-postadresser. Dock hann de resterande enkäterna samlas in innan 

International Office kunde bistå med hjälp.  Vid slutet av den tredje veckan var totalt 103 

enkäter insamlade. Det är möjligt att enkätinsamlingen hade gått snabbare om International 

Office kontaktats redan från början. 

 4.2.6 Bearbetning av material och analysmetod   

Enkäterna kodades i SPSS för bearbetning. Vid öppna frågor kategoriserades svaren med 

hjälp av omkodning för att få en mindre utspridd svarsfrekvens. Svaren på frågan om 

härkomst omkodades från länder till världsdelar, och vid frågor om 

föräldrars/vårdnadshavares yrke omkodades dessa till klasstillhörigheter. Respondenterna 

kategoriserades in i två dikotomier beroende på hur länge de har studerat vid LNU i Växjö. 

Den ena kategorin bestod av studenter som studerat vid LNU under tio månader, och den 

andra kategorin av studenter som studerat vid LNU i tio månader eller mer. Kategorierna 

benämndes “korttid” och “långtid”.  Samma kategorier användes även vid bearbetning av 

intervjuer. Efter inkodning av enkäter gjordes frekvenstabeller samt bivariata korstabeller. 

Vid analys av hur härkomst spelar in för anpassningen gjordes även triviata analyser. 

Skapandet av korstabeller gick systematiskt tillväga så att ingenting skulle överses. Varje 

oberoende bakgrundsvariabel korsades med varje beroende tematisk fråga. 

Intervjuerna transkriberades och intervjupersonerna gavs fiktiva namn. När analys och resultat 

skrevs gjordes så mycket personlig information som möjligt generell för att skydda 

intervjupersonernas anonymitet, men utan att förlora information som var viktig för resultatet. 

En tematisk analys av datan användes för att se likheter och skillnader i kategorierna (Bryman 

2008:529) långtid, korttid och de olika kategorierna av härkomst. Denna metod användes för 
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att kartlägga skillnaderna mellan de studenter som tillhörde långtidskategorin och de som 

tillhörde korttidskategorin. Skillnaderna utgjorde alltså anpassningen; vad som hade 

förändrats ju längre de hade befunnit sig i Växjö. Alla likheter mellan intervjupersonerna i 

långtid noterades och tematiserades efter social och kulturell anpassning, och likaså mellan 

intervjupersonerna i korttid. Sedan noterades alla skillnader mellan långtidskategorin och 

korttidskategorin som helhet. Likheter inom världsdelskategorierna studerades, och sedan 

skillnader mellan dem. Alla likheter och skillnader som hittades i intervjun stämdes av mot 

enkätsvaren, och i de fall både enkäterna och intervjuerna visade samma sak redovisades 

resultaten tillsammans. Triangulering användes då data som samlats in genom enkäter 

kontrollerades mot data som samlats in genom intervjuer (Bryman 2008:562). 

Vid analys av det empiriska materialet användes teoretiska begrepp som analytiska verktyg. 

De gav möjlighet att se struktur, avgränsa och se mönster som ligger bortom informanternas 

tolkningar (Tovatt 2013:44). De teoretiska begreppen gav möjlighet att förstå hur skillnaderna 

mellan långtidskategorin och korttidskategorin hade uppkommit, alltså hur studenterna hade 

anpassat sig. Begreppen har modifierats en aning för att de ska passa in i en studie (Tovatt 

2013:44) om anpassning hos internationella studenter. Under analys användes en växelverkan 

mellan teori och empiri. Genom en zick-zackrörelse mellan teori och empiri, kunde empirin 

omtolkas stegvist (Tovatt 2013:80). På så sätt riskerade vi inte att bli förblindade av teorier 

när vi analyserar, men samtidigt kunde begreppen hjälpa oss att bryta ner eventuell common-

sense-förståelse av våra problem och skapa empiriskt fokus i den oändliga datadjungeln 

(Dannefjord 2005:22). 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har följt Vetenskapsrådets Forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) för de etiska överväganden som har tagits under 

studiens gång. 

Under studiens gång har informanterna och respondenterna informerats om forskningens syfte 

och att de har rätt att själva bestämma över sin medverkan, enligt informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:7). Att deltagandet var frivilligt betonades för 

studenterna. Vid intervjuer informerades studenterna om att de har rätt att vägra svara på 

frågor och att avsluta intervjun när de vill. Vid utformning av enkäterna valde vi att avsluta 

med en fråga om respondenterna även kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, och att de i 
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så fall skulle ange sin e-postadress. När de sedan kontaktades skickades ett kontaktmail till 

dem med en presentation av oss själva, studien och information om att medverkan var frivillig 

och att de skulle vara anonyma i studien. Då kunde de i linje med samtyckeskravet själva ta 

ställning till om de ville delta (Vetenskapsrådet 2002:9). Vi betonade även innan deltagandet 

att deras uppgifter behandlas konfidentiellt i studien och att obehöriga inte får tillgång till de 

inspelade intervjuerna, enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi 

informerade även deltagarna om nyttjandekravet; att uppgifterna vi har samlat in om dem 

endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). I studien gavs 

informanterna fiktiva namn för att skydda deras anonymitet, och eventuell specifik 

information om deltagarna gjordes mer generell, men utan att den förlorade sin relevans för 

studien. 

När enkäten lades upp på Facebook-sidorna medföljde en kort beskrivning av de fyra etiska 

kraven, och en liknande beskrivning fanns även i inledningen till själva enkäten (se Bilaga 1). 

Under utformning av enkätfrågor och intervjuguide togs etiska överväganden att inte ha med 

känsliga eller alltför privata frågor, då det kan sätta respondenterna eller informanterna i en 

obekväm sits och därmed kan deras vilja att delta avta. Under en del av intervjuerna uppkom 

samtalsämnen som uppfattades som känsliga (t.ex. avlidna nära och kära, ex-partners) och vi 

valda att inte ställa följdfrågor utan styra in samtalet på annat håll. Det gjordes på grund av 

forskningsetiska skäl, trots att det ur vetenskapligt perspektiv i vissa fall hade kunnat vara 

relevant att fortsätta på samma samtalsämne för att få mer ingående information. 

4.4 Metodreflektion 

För att studien ska hålla en bra kvalitet har en metodologisk medvetenhet eftersträvats 

(Bryman 2011:352). Detta kapitel diskuterar studiens reliabilitet och validitet. 

En studie med hög reliabilitet säkerställer att undersökningen kommer att frambringa samma 

resultat oavsett hur många gånger den upprepas (Dahlström 1970:69). Eftersom denna studie 

har två författare har vi ordentligt gått igenom tillsammans vad som ska göras och hur det ska 

göras för att öka reliabiliteten, för att båda ska vara på samma plan om hur undersökningen 

ska genomföras (Eliasson 2006:16). En annan faktor som kan påverka reliabiliteten är att det 

finns en risk att informanternas berättelser påverkas av att en del av frågorna som ställts är av 

retrospektiv karaktär. Informanterna förväntas tänka tillbaka på deras tid vid LNU och deras 

bild av sina erfarenheter kan ha ändrats över tid. För att få så tillförlitliga svar som möjligt på 
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dessa frågor lät vi informanterna förstå att de gärna fick ta tid att tänka efter. Vi var även 

uppmärksamma på att leta efter motsägelser i intervjun när vi transkriberade, men hittade 

inga. Som en tredje åtgärd ställde vi frågor som överlappade varandra en aning, så att samma 

fråga i princip ställdes flera gånger, vilket ökar reliabiliteten (Eliasson 2006:15).  

En försiktighet som togs under intervjuerna var att undvika ledande frågor. Intervjuguiden 

användes som hjälpmedel. Vi försökte även öka reliabilitetet i studien genom att 

transkriberingarna av intervjuerna kontrollerades mot inspelningarna för att säkerhetsställa att 

datan dokumenterats på ett korrekt sätt (Eliasson 2006:16). Med tanke på studiens tidsaspekt 

begränsades möjligheterna för uppföljningsintervjuer, men om någon information fattades 

eller var oklar kontaktades intervjupersonerna med frågan via mail. 

Med hänsyn till reliabiliteten formulerade vi frågorna i enkäten så att risken att de kunde 

missförstås var så liten som möjligt. En del frågor hade även en förklarande undertext. 

Frågorna skrevs på grundläggande engelska för att även studenter som var ovana vid språket 

skulle förstå. Det inkom två oseriösa samt ett blankt svar på frågan “Vad definierar du som 

ditt hemland?”. Det är möjligt att det enstaka blanka svaret beror på ett missförstånd av 

frågan, men mer troligt att respondenten inte vill definiera sin härkomst. De två oseriösa 

svaren på den frågan var uppenbara skämt som inte berodde på missförstånd. Dessa tre 

personers svar var de enda interna bortfallen i enkätinsamlingen. Efter inkodning i SPSS 

dubbelkollades att all data kodats och matats in rätt, för att reliabiliteten skulle öka (Eliasson 

2006:16). 

Validitet syftar till att studien faktiskt undersöker vad den påstås undersöka (Bryman 

2011:52). I denna studie undersöktes internationella studenters anpassning till den sociala och 

kulturella miljön vid LNU i Växjö. Operationaliseringen av det vi tänkt mäta är viktig för 

studiens validitet (Eliasson 2006:17). I denna studie operationaliserades social anpassning till 

frågor om studenternas sociala nätverk i Växjö, bland annat om det endast består av andra 

internationella studenter eller även svenska studenter. På så sätt kunde social anpassning 

mätas i form av uppbyggandet av ett socialt nätverk som även involverade inhemska 

studenter. Kulturell anpassning bröts ner i frågor som inbegrep studenternas grad av 

engagemang i och förståelse för svenska traditioner, språk, normer och beteenden, samt den 

svenska akademiska kulturen. Med hjälp av dess frågor kunde data samlas in som var 

tillräcklig för att besvara frågeställningarna och operationaliseringen kan därför tyckas 

framgångsrik. 
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För att öka validiteten har informationen som samlats in så långt som möjligt kontrollerats att 

den är sann (Eliasson 2006:16–17). Ett exempel är då flera intervjupersoner beskrev Lyan och 

Vallgatan som bostadshus där en majoritet internationella studenter bodde och vi kontaktade 

International Office och Linnéstudenterna för att få detta bekräftat. Dock kan tänkas att 

studiens validitet påverkas av att informanterna vill framställa sin situation som mer positiv än 

faktiskt är. Om en informant exempelvis inte har något socialt nätverk alls, eller har mycket 

svårigheter med studierna, kanske denne känner skam och hellre ljuger än att erkänna sin 

egentliga situation. På detta sätt kan vi få en felaktig beskrivning av verkligheten som 

påverkar studiens validitet. Vi menar dock att vi inte har någon anledning att misstro svaren 

då alla informanternas berättelser liknar varandra och det är otroligt att alla skulle ljuga. 

En del frågor i enkäten hade svarsalternativ som Never/Seldom/Often/All the time, utan att 

dessa svarsalternativ var specificerade. Endast en av frågorna med liknande alternativ 

specificerade dem i en undertext. De svarsalternativ som inte var specificerade kan vara 

problematiska då en persons definition av till exempel “ofta” kan skilja från en annans. Detta 

påverkar validiteten i studien negativt. 

Validitet handlar även om huruvida resultatet av studien går att generalisera till en större 

population (Eliasson 2006:16). Generaliserbarheten i studien påverkas dock av att information 

saknas för att fastställa om urvalet är representativt. LNU registrerar endast utbytesstudenter 

och inte freemovers. Detta innebär att det inte finns ett register på hur många internationella 

studenter som studerar på LNU. Därför vet vi inte storleken på populationen, och inte heller 

storleken på vårt urval i förhållande till populationen. Denna studie hävdar därför inte någon 

generaliserbarhet, utan består istället av en intensiv studie av en liten grupp internationella 

studenter vid LNU i Växjö. Fokus i studien riktas mot att nå ett djup snarare än en bredd 

(Bryman 2008:355). Resultatet av studien uttalar sig alltså enbart om de internationella 

studenter som deltagit i studien. Användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod ökar 

validiteten i våra resultat då det tillåter oss att använda oss av triangulering, det vill säga den 

fakta som samlats in med den ena metoden kan kontrolleras mot fakta som samlats in med 

den andra metoden (Bryman 2008:562).  



 

25 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas respondenterna, informanterna och resultatet som har samlats in. 

Resultatet presenterar först social och kulturell anpassning i långtids- respektive 

korttidskategorin och sedan skillnader beroende på härkomst.  

5.1 Redovisning av respondenterna 

Totalt har 103 enkäter samlats in. Respondenterna består av 53 kvinnor och 50 män. De 

kommer från 33 olika länder; flest från Tyskland (19) och Frankrike (11), och annars en stor 

spridning mellan de resterande 31 länderna. I denna studie har respondenterna delats in i 

kategorier efter världsdelar, och spridningen visas nedan i Figur 1. Respondenterna består av 

67 européer, 11 nordamerikaner och 21 asiater. 

 

 

Figur 1. Fördelning av respondenternas världsdelar. 

Flest respondenter (69 stycken) är i ålderskategorin 21-25 år. I kategorin 18-20 år finns 17 

studenter, i 26-30 år 14 studenter och tre studenter är över 30. En tydligare bild av detta 

förmedlas i stapeldiagrammet nedan (Figur 2). 
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Figur 2. Fördelning av respondenternas ålder i enkäten. 

Respondenterna har studerat i Sverige mellan 2-39 månader. Långtidskategorin, det vill säga 

de studenter som varit i Sverige i 10 månader eller mer, består av 25 respondenter. 

Korttidskategorin, det vill säga de som varit i Sverige kortare än 10 månader, består av 78 

studenter. Figur 3 (nedan) redogör för detta. 

    

Figur 3. Fördelning av respondenternas studietid på LNU. 
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5. 2 Redovisning av informanterna 

Sammanlagt intervjuades sex internationella studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö för 

denna studie; två från Asien, två från Europa och två från USA. Informanterna från Asien var 

båda kvinnor, från USA båda män och från Europa en av vardera kön. För att bevara 

deltagarnas anonymitet har de getts fiktiva namn i studien. Informanterna presenteras i Tabell 

1 nedan och beskrivs därefter mer djupgående.  

Tabell 1. Presentation av informanter. 

Informanter Kön Åldersgrupp Härkomst Tid vid LNU Kategori 

Tsai Kvinna 21-25 Asien 4 månader Korttid 

Ly Kvinna 21-25 Asien 5 år Långtid 

Tilde Kvinna 21-25 Europa 2 år  Långtid 

Josef Man 21-25 Europa 4 månader Korttid 

Jay Man 21-25 USA 4 månader Korttid 

Liam Man 26-30 USA 1 år Långtid 

Den ena intervjupersonen från Asien (Tsai) är i ålderskategorin 21-25. Hon har studerat vid 

LNU sedan början av höstterminen (4 månader vid utförandet av studien) och planerar att 

stanna i Sverige i ett år. Tsai kommer från en medelstor stad i Taiwan där hon bodde med sin 

familj. Innan flytten till Sverige har hon rest mycket inom Asien, och vid ett tillfälle till ett 

europeiskt land. Hon har dock aldrig bott utomlands tidigare. 

Den andra kvinnan från Asien (Ly) är även hon i ålderskategorin 21-25 år. Hon har studerat 

vid LNU i fem år. Hon vet inte hur länge hon planerar att stanna i Sverige, men säger att det 

förmodligen blir en längre tid eftersom hon trivs. Ly är från en storstad i Vietnam. Innan 

flytten till Sverige har Ly endast varit utom hemlandet för att besöka ett annat asiatiskt land. 

Jay är en man från USA, även han i 21-25-årsåldern. Han ska endast studera en termin i 

Sverige, och har vid studiens tidpunkt studerat vid LNU i fyra månader. Han växte upp i en 

liten stad i USA men flyttade för fyra-fem år sedan själv till statens största stad för att studera 

vid ett universitet. Han har aldrig varit utomlands innan flytten till Sverige. 
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Den andra intervjupersonen från USA (Liam) är i 26-30-årsåldern. Han har studerat i Sverige 

i knappt ett år. Liam planerar att studera i Sverige i ca 3-4 år till. Innan flytten till Sverige har 

han arbetat utomlands, men aldrig varit utomlands för nöjes skull. 

Den ena intervjupersonen från Europa (Tilde) är i kategorin 21-25-årsåldern. Hon kommer 

från en liten stad i Tyskland. Tilde har studerat vid LNU drygt två år och planerar att studera 

vid universitetet 3-5 år till. Tilde har tidigare studerat utomlands i USA i ett år som en 

utbytesstudent under högstadiet. 

Den andra intervjupersonen från Europa, Josef, är också i kategorin 21-25 år. Josef kommer 

från en liten stad i Tjeckien. Han har studerat vid LNU i 4 månader. Han planerar att studera 

ett år vid LNU. Innan flytten till Sverige har Josef semestrat utomlands flera gånger inom 

Europa men aldrig bott utomlands. 

5. 3 Social och kulturell anpassning inom långtids- och korttidskategorin 
 
5.3.1 Social anpassning 

I intervjuerna uppger alla i långtidskategorin att de har både svenska och internationella 

studenter som vänner. Två av dem säger till och med att deras vänskapskrets består mest av 

svenskar. Det framgår hos alla informanter inom korttidskategorin att deras vänskapskrets 

består av en stor majoritet internationella studenter. Två av dem träffar knappt svenska 

studenter alls. Enkätsvaren visar att 19 av 25 studenter i kategorin långtid (76 %) har svarat ja 

på frågan om de känner någon svensk student som de skulle kalla sin vän, och sex av 25 (24 

%) har svarat nej. På samma fråga har 46 av de 78 studenterna i kortidskategorin (59 %) 

svarat ja och 32 (41 %) nej. Med tiden lär studenterna alltså känna svenska studenter. Ett citat 

från Tilde illustrerar detta: 

The first semester wasn’t a lot of Swedish people around, but in March-April a lot 

of Swedish people joined my group of friends. By now it’s fifty-fifty or even a 

majority of Swedish people. I remember in the beginning it was like “Wow, we 

have two Swedish people here today! This is a big number”. We had ten 

internationals and two Swedish and we were like “this is good!”. It was such a 

rarity that we actually had Swedish people joining our group. And now nobody 

makes a fuss because it’s just normal. – Tilde 
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Två informanter i korttidskategorin uppger att de mest umgås med personer från samma 

världsdel som dem själva; Tsai umgås nästan uteslutande med asiater och Josef mest med 

européer. Vid frågan om han umgås mest med internationella studenter eller med svenska 

studenter lyder Josefs svar: 

Yeah mostly international students, and mostly Erasmus students [...] but it’s like 

this Asian part in international students and the European part. Sometimes you 

have this American part… but also you can see like… the American and the 

Canada keep together. Sometimes you are with some of them but there won’t 

really be a mix… It’s like we have Italians and some of Germany, Czech, Greeks 

and some Russians. But it’s not some from Asia. If we does there is like one from 

Asia. Mainly the Asians are keeping aside. Maybe it’s our fault. First time their 

English isn’t too good and… you can get used to it… But they keep together and 

don’t talk to us. – Josef 

Flera informanter uttryckte att det var svårt att lära känna svenska studenter då svenskar 

generellt sätt är reserverade och håller sig för sig själva. De beskriver svenska studenter: 

It’s not like they are not open, but they don’t really want to be really close with 

international students. They can talk but I can feel also a little bit distance. They 

keep a certain distance with international students even though they are still really 

friendly. – Ly 

It’s hard to get friends with them, they’re not very open unless they are drunk. – 

Tilde 

I haven’t met a lot of Swedish students, but my Buddy is pretty nice. Some say that 

they are shy. – Tsai 

Ett mönster hos informanterna är att de inom långtidskategorin har minskat på sitt 

medlemskap i organisationer jämfört med i början av sin studietid. Informanterna i 

långtidskategorin väljer bort de vanligaste organisationerna för internationella studenter 

eftersom de har hittat organisationer som mer specifikt passar deras intresse, till exempel 

GAIN (en klubb för studenter som gillar att spela kort och brädspel) som två av informanterna 

är medlemmar i. De har hittat dessa organisationer genom nya vänner som antingen berättade 

om organisationen eller till och med tog med dem på ett möte. Informanterna inom 

korttidskategorin är endast medlemmar i VIS och Linnéstudenterna. Samma mönster kan ses i 

enkätsvaren. Av respondenterna i långtidskategorin har fyra av 25 (16 %) svarat att de inte är 
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intresserade av att vara medlem i organisationer, och tre av 78 i kortidskategorin (3,8 %) har 

angett samma svar. På samma fråga har 13 av 25 respondenter i långtidskategorin (52 %) 

svarat att de är med i en eller två organisationer. Av respondenterna i korttidskategorin är 53 

av 78 (73 %) med i en eller två organisationer. Resultatet av frågan visar således att fler inom 

långtidskategorin än i korttidskategorin inte är intresserade av organisationer, och färre av de i 

långtidskategorin är med i en eller två organisationer. 

Informanterna i långtidskategorin går mycket sällan på event (de tillställningar som ordnas av 

universitetet eller organisationer såsom nationer och föreningar) och ut på pubarna på campus, 

men uppger att de brukade göra det i början av deras studietid. Två av dem beskriver att det 

känns som att om man har varit på ett event så har man varit på alla. En informant i 

långtidskategorin uttrycker följande: 

Like when you are still curious about what’s happening around you, then I often 

went to the party. I was also to the pub, and to Goodbye Dinner with VIS.  And since 

now, after you stay for a while then you think “Okay, this activity just repeat and 

repeat again”. If you go to Stallarna you know what’s exactly is happening at 

Stallarna is the same… so yeah I’ve been really excited for the first few years. But 

later on as I’m growing up and I got used to the environment, I prefer to stay at 

home. And just have the close activities with my close friends that I can enjoy to be 

with. Just do something easy and simple that makes you happy.  – Ly 

Tsai svarar på frågan om varför hon inte går på event: “Because if you don’t have the 

information you won’t want to go there”. 

Även informanterna i korttidskategorin uppger att de gick på events och pubar oftare i början 

av sin studietid, men att de har tonat ner och nu sällan går på event eller till puben. De 

föredrar att umgås med sina vänner i privata tillställningar. Det framkommer dock att 

studenterna i korttidskategorin går på event oftare än de i långtidskategorin.  Att 

eventdeltagandet avtar med tiden går även att se i det kvantitativa resultatet. Inom 

långtidskategorin har åtta av 25 respondenter (32 %) svarat att de ofta går på event, jämfört 

med 32 av 78 i korttidskategorin (41 %). Svarsalternativet att de inte är intresserade av att gå 

på event har valts av tre av 25 i långtidskategorin (12 %) och fyra av 78 i korttidskategorin 

(5,1 %). 

I långtidskategorin uppger två av informanterna att de har ett betalande deltidsjobb, och den 

tredje ett volontärjobb inom en studentorganisation. De två som har ett deltidsjobb har båda 
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fått jobbet genom sitt sociala nätverk. En av informanterna hade vänner som rekommenderade 

henne för deras arbetsgivare. En annan hade bra kontakt med en lärare som rekommenderade 

henne för ett jobb inom universitetet. Den tredje rekommenderades till ett jobb på 

studentpuben av en vän. Samtliga informanter inom korttidskategorin har inte haft ett jobb i 

Sverige. 

Resultatet visar att de informanter som har studerat på LNU en längre tid har ett större socialt 

nätverk än de som har studerat på LNU en kortare tid. Informanterna inom långtidskategorin 

umgås med flera olika grupper av vänner medan informanterna i korttidskategorin endast 

beskriver en grupp av vänner. Två inom långtidskategorin känner att de har väldigt nära 

vänner i Sverige. Informanterna beskriver att de i början av sin tid på LNU träffat vänner på 

lektionerna, event och bland de som bor i samma korridor, och de är till allra största del 

internationella studenter. Sedan är det vanligast att de träffar nya vänner genom en vän till en 

vän. Tilde beskriver hur hon träffade en av sina svenska vänner:  

I have a German friend who also has a dog, so she was friends with her - she was a 

friend of a friend. And then we had a movie night and we were like “we all have 

dogs, we should go for walks!”. So we were five people who went for walks, and 

through that I met my Swedish friend, Julia. It is usually through a friend of a 

friend [...] The longer you’re here, the more friends you can make, the more 

connections you can make, the more opportunities you have to meet more people, 

to meet new people, to make new friends. – Tilde 

Ly beskriver samma fenomen: 

Because through my classmates, they are also Vietnamese girls, these two girls 

were actually very social and active... I was not that social at the first year. But 

because I were with them, when they had dinner with exchange students I joined 

them as well. So by that I started to know more people. – Ly. 

Ett mönster hos informanterna i korttidskategorin är att de fortfarande bor i de områden på 

campus som är segregerade, det vill säga där de som bor i dessa områden är en majoritet 

internationella studenter. Samtliga intervjupersoner i korttidskategorin bor antingen på Lyan 

eller Vallgatan. Intervjupersonerna i långtidskategorin bor alla på andra områden på campus 

där fler svenska studenter bor. Tilde delar idag lägenhet med en svensk student. Tilde och Ly 

har båda bott på Lyan i början av sin tid i Sverige. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten inom social anpassning att studenterna i 

långtidskategorin har fler svenska vänner än de i korttidskategorin. Informanterna i 

korttidskategorin umgås mest med studenter från sin egen världsdel. Informanter i båda 

kategorierna anser att det är svårt att lära känna svenska studenter, men de inom 

långtidskategorin har överkommit detta då svenska studenter är en del av deras sociala 

nätverk. Studenterna i långtidskategorin har ett större socialt nätverk än de i korttidskategorin 

och de uppger att de initialt träffade sina vänner på event, under lektioner och i 

korridorboendet men sedan träffade nya vänner genom en vän till en vän. Studenterna i 

korttidskategorin bor i korridorboende där många andra internationella studenter bor, medan 

informanterna i långtidskategorin bor i egna eller delade lägenheter på andra, mindre 

segregerade delar av campus. Studenterna i långtidskategorin har minskat på sitt deltagande i 

organisationer och valt mer intressespecifika organisationer. Resultatet visar också att 

eventdeltagandet avtar med tiden, då studenter börjar föredra att umgås privat med sina 

vänner. 

5.3.2 Kulturell anpassning 

Samtliga informanter inom långtidskategorin använder sig av ett fåtal svenska ord under 

intervjun, och uppger att de har tagit eller för närvarande tar kurser i svenska. Personerna i 

korttidskategorin använder inga svenska ord och har inte tagit någon svenskakurs. Att det är 

vanligare i långtidskategorin än korttidskategorin att kunna lite svenska visas även i 

enkätsvaren. På frågan om studenterna känner att de kan hålla en konversation på svenska 

svarar tre av 25 inom långtidskategorin (12 %) ja, jämfört med endast tre av 78 inom 

korttidskategorin (3,8 %). Informanterna i långtidskategorin uttrycker vikten av att lära sig 

svenska för att komma in i samhället. Ett citat från Tilde illustrerar detta: 

The only way you can get a job is if you work hard, and prove that you are willing 

to learn Swedish and get into the community. The main challenge for me is the 

language barrier that sometimes occurs, and by now I can get around it. I can speak 

some Swedish so I can be like “ursäkta kan du hjälpa mig?”, and I can do some 

things in Swedish, and I can always start in Swedish and then be like “Sorry I only 

speak a little bit” and you have already tried a little bit in Swedish so it is a little 

better. – Tilde 

Informanterna inom långtidskategorin beskriver att de har anpassat sig till svenska normer 

som de först fann annorlunda eller till och med konstiga, exempelvis att inte vara högljudd, 

inte prata med främlingar på bussen och att vara inomhus efter klockan fem på vintern. 
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I had to learn to chill out. Like now, I’m not as loud and ramongous as I normally 

am. In the States, people are more warm and talkative. – Liam 

I now understand the whole “we all disappear  after 5pm in the winter”-thing, 

because it’s cold and dark and then you just meet friends and stay home or watch a 

movie, and I now behave very similar because it’s cold and dark. There’s no real 

reason to go outside unless your dog needs a walk. – Tilde 

Liam berättar att i början av hans tid i Sverige hälsade han på en dam som satt bredvid honom 

på bussen och hon reagerade med att blänga och frysa ut honom. Vid intervjufrågan om 

Liams situation har förändrats sen hans första månader i Sverige svarar han att han har lärt sig 

av pinsamma incidenter som uppkommit för att han inte känt till normerna: “I’ve become 

more capable of talking to and recognize… you know, not to sit next to a little old lady on the 

bus.”  

Liam beskriver att han har fått lära sig att inte vara lika högljudd och pratsam som han är van 

vid att vara i sin hemkultur. Han har fått lära sig av den normen till förmån för svenska 

normer. På samma sätt berättar Ly om hur hon har släppt taget om en norm från hemlandet. 

Hon berättar om den vietnamesiska normen att var och en förväntas ta hand om sina föräldrar 

när de är äldre. Hon säger att “because everyone else is taking care of their parents I was 

ready to do that but here I feel like I can live a complete life”. 

Samtliga intervjupersoner inom korttidskategorin nämner svenska normer som ter sig 

främmande för dem. De har, till skillnad från personerna i långtidskategorin, inte anpassat sig 

till de normer de ännu ser som konstiga. Detta resultat ses även i enkätsvaren då 22 av 78 

studenter i korttidskategorin (28,2 %) svarar att de ofta har svårt att förstå svenskars beteende, 

jämfört med fem av 25 i långtidskategorin (20 %). Av studenterna i långtidskategorin uppger 

23 av 25 (92 %) att de har deltagit i en svensk tradition, och endast 53 av 78 i 

korttidskategorin (68 %).   

Intervjupersoner i långtidskategorin nämner subtila kulturella skillnader som inga personer 

inom korttidskategorin nämner. Två intervjupersoner inom långtidskategorin upplever att 

svenskar har en mindre stressigt livsstil och fokuserar på att vara lyckliga jämfört med deras 

hemland. Ly och Tilde uttrycker sig: 

Swedish people tend to be like… “okay we would like to enjoy life. We’re walking 

but we also would like to enjoy life”. – Ly 
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In Germany you have to have special degrees and a lot of work experience. It feels 

like there is less pressure in Sweden. It’s more about being happy. It feels more 

happy. – Tilde 

Dessa två intervjupersoner har under sin studietid på LNU rest tillbaka till sina respektive 

hemland och känt sig ovana vid hemlandets kultur; den ena vid människors beteende och den 

andra vid kulturspecifik mat. De uttrycker följande: 

And when I’m back to my city during the summer I feel like “okay it’s hot, it’s 

polluted, it’s so crowded and the way people is not as polite here”.  Since I got 

used to Sweden, so I feel not so comfortable in the summer when I’m was back to 

my city. It’s like I come from my city but I got totally changed when I stay here. – 

Ly 

When I went home for Christmas and I went to the German supermarket it was just 

like “oh yeah right, that exists!”. – Tilde 

Samtliga informanter inom långtidskategorin har planer på att studera vidare i Sverige och vill 

även stanna i Sverige och starta ett liv här. Informanterna i korttidskategorin beskriver att de 

blivit av med vad de kallar “nykänslan” i Sverige, men att de inte känner sig hemma. Det gör 

dock informanterna i långtidskategorin. Tilde från långtidskategorin uttrycker sig: “My home 

country is still Germany but I feel at home in Sweden. Like, this is home and my parents place 

is where I grew up”. Ly från samma kategori beskriver till och med att när hon kommer 

tillbaka från visiter i hemlandet så känner hon: “it’s good to be in Sweden again, I’m ready to 

leave my old life”. Hon uttrycker att hon föredrar att bo i Sverige och hon beskriver att det 

beror på hennes personlighet: “I think my personality is closer to Swedish, to what Swedish 

think”.  

Två av informanter i långtidskategorin är nu även Buddies till andra internationella 

studenter och har blivit ”hjälpare” istället för de som blir hjälpta. Ingen av personerna i korttid 

uttrycker detta eller något liknande. Tilde från långttidskategorin beskriver: 

At one point you started to become the person like, I met new friends and more 

people moved here and I’d explain to them how to do it. You start to collect your 

own kind of help tools, and then you can pass it on and you can get feedback and 

you can get better. – Tilde 
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Sammanfattningsvis har studenterna i långtidskategorin börjat lära sig svenska och ser vikten 

av att lära sig språket för att komma in samhället, till skillnad från studenterna i 

korttidskategorin. Långtidskategorin har även anpassat sig till svenska normer, medan 

korttidskategorin fortfarande upplever svenska normer som främmande. Informanterna i 

långtidskategorin beskriver att de har rest till sitt hemland och känt sig ovana vid sin 

hemkultur; de uppger att Sverige känns mer hemma än vad deras hemland gör. Detta beskrivs 

inte av informanterna i korttidskategorin.  

5.4 Skillnader beroende på härkomst 

5.4.1 Socialt 

Ett intressant mönster som visar sig i den kvantitativa datan är att många internationella 

studenter från Asien inte är del av organisationer, buddyprogrammet eller vänfamiljsprojektet, 

och heller inte går på event. Många av de asiatiska studenterna svarar dock att de skulle vilja 

vara med i organisationer och gå på event. På frågan om deltagande i event svarar fyra av de 

21 asiatiska studenterna (19 %) att de inte deltar, men att de skulle vilja. Detta är en markant 

skillnad jämfört med två av de 67 europeiska studenterna (3 %) och ingen av 

nordamerikanerna. Endast fyra av de 21 asiatiska studenterna (19 %) svarar att de ofta går på 

event, jämfört med 32 av de 67 europeiska (47,8 %) och fyra av de elva nordamerikanerna 

(36,4 %).  

Samma mönster visar sig på frågan om studenterna är med i någon organisation eller klubb på 

campus; hela sju av 21 studenter från Asien (33 %) svarar att de inte är det men skulle vilja, 

jämfört med fem av 67 européer (7,5 %) och ingen av nordamerikanerna. 15 av de 21 

asiatiska studenterna (71,4 %) svarar att de inte är med i vänfamiljsprojektet men skulle vilja 

vara det, jämfört med 18 av 67 européer (26,9 %) och en av elva nordamerikaner (9,1 %). 

Samma mönster följs i frågan om medlemskap i buddyprogrammet då åtta av 21 asiatiska 

studenter (38,1 %) svarar att de inte är med i det men skulle vilja vara det, jämfört med åtta av 

67 européer (11,9 %) och en av elva nordamerikaner (9,1 %). Nio av 21 studenter från Asien 

(42,9 %) är med i buddyprogrammet, 48 av 67 studenter från Europa (71,6 %) och åtta av elva 

studenter från Nordamerika (72,7 %). 
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I intervjuerna visades inte det mönster den kvantitativa datan redovisade lika tydligt. Inom 

både paret nordamerikaner och européer hade den som varit här en lång tid varit med i en hel 

del olika organisationer och klubbar. Av informanterna från Asien var studenten inom 

korttidskategorin endast med i VIS och Linnéstudenterna, och studenten inom 

långtidskategorin var inte med i någon organisation. I övrigt fanns inga skillnader i den 

kvalitativa datan angående social anpassning med tanke på härkomst. 

 Sammanfattningsvis visar resultatet att studenter från Asien är överrepresenterade i den 

grupp som inte går på event eller är med i organisationer, men också i den grupp som uppger 

att de skulle vilja göra och vara det.  

5.4.2 Kulturellt 

Resultatet visar att det är studenter från Asien som mest upplever att deras vardag blir svårare 

av att prata engelska istället för deras hemspråk; fyra av de 21 asiatiska studenterna (19 %) 

svarar att de ofta upplever detta, jämfört med inga av européerna. Nordamerikanerna är inte 

intressanta i denna fråga, då samtliga har svarat att engelska är deras modersmål. Av de 21 

asiatiska studenterna upplever två (9,5 %) att detta är svårt hela tiden, jämfört med en av 67 

européer (1,5 %).  

Informanterna från Asien beskriver båda att de har haft svårigheter med engelska. En av dem 

tycker att tentor är svåra eftersom hon har svårt att skriva på engelska: 

Exams... you need to write in English. In Taiwan we don’t write report essays in 

English. We don’t write that much in English... so it’s a challenge. – Tsai 

Den ena av dem berättar att hon hade väldigt svårt för engelskan i början och tyckte det var 

jobbigt att redovisa muntligt inför klassen och hon kände att hon inte riktigt behärskade 

engelskan förrän efter ett år. Hon uttrycker angående sin engelska i början av sin studietid: 

And I remember the first year when we had to present in front of class. I was 

really, really nervous. At that time I was not good at English, so yeah, that was the 

difficulty. – Ly 
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Intervjupersonerna från USA upplever inte några språksvårigheter med engelska eftersom det 

är deras modersmål. De hade heller inga svårigheter med studierna på grund av kulturella 

skillnader, utan beskriver att studierna i Sverige känns mycket lättare än i hemlandet. En av de 

europeiska informanterna uttrycker att det var svårt med engelskan i början, men att han 

vande sig vid att prata på engelska efter två till tre veckor och vid att skriva på engelska efter 

cirka två månader. Han hade haft svårigheter med studierna på grund av att uppsatser ska 

skrivas på engelska, men han menar att han har förbättrats. Han uttrycker: 

Writing is hard, it was the biggest progress I made when I had an assignment and it 

was like ten pages. It was the first assignment and I had never written more than 

two pages in English. Since then I feel little bit more comfortable in writing. – 

Josef 

Den andra informanten från Europa har inte haft några svårigheter med studierna på grund av 

språksvårigheter eller andra kulturella skillnader. Informanternas svar visar alltså att 

nordamerikanerna har lättast med studierna, utan att ha svårigheter ens i början. Européerna 

skiljer sig åt då den ena upplevt lite svårigheter på grund av undervisningsspråket, och den 

andra inte har haft svårt alls. Studenterna från Asien upplever större problem med språket vid 

universitetsarbeten än någon av de andra grupperna. Samma mönster visas vid analys av den 

kvantitativa datan. Det fanns ett samband mellan vilken världsdel studenten kom från och 

svårigheter med studierna. Resultatet visar att asiater är den grupp som har svårast med 

studierna på grund av svårigheter att förstå språket eller för att uppgifterna är annorlunda mot 

vad de är vana vid från deras hemland. Hela 23,8 % av respondenterna från Asien, det vill 

säga fem av 21 respondenter, svarar att de ofta har svårt med studierna på grund av detta, 

jämfört med en av elva studenter från Nordamerika (9,1 %) och fyra av 67 studenter från 

Europa (6 %).  

En annan skillnad beroende på härkomst som visas i resultatet av enkäten är vilka som har 

varit hemma hos någon svensk. Endast tio av de 21 asiaterna (47,6 %) uppger att de har 

besökt en svensk persons hem, jämfört med 53 av de 67 européerna (79,1 %) och hela tio av 

de elva nordamerikanerna (90,9 %). Detta märks inte i intervjuerna, då alla intervjupersoner 

har varit hemma hos någon svensk. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är studenter från Asien som har det svårast, både i 

vardagen och med studierna, på grund av svårigheter med engelska. De är också den grupp 

där minst antal personer har varit hemma hos en svensk. 
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5.5 Skillnader beroende på klass, kön och ålder 

Gällande klass, kön och ålder fanns inget samband eller mönster i datamaterialet rörande de 

aspekter denna studie undersöker. 

6. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet tillsammans med begrepp och teorier. Analysen är 

uppdelad i tre delar. I den första analyseras social anpassning inom långtids- och 

korttidskategorin. I den andra analyseras kulturell anpassning inom de både kategorierna. 

Avslutningsvis analyseras skillnader beroende på härkomst. 

 6.1 Social anpassning inom långtid- och korttidskategorin 

Angående social anpassning visar resultaten att det finns flera skillnader mellan dikotomierna 

långtid och korttid. Studenterna inom långtidskategorin har ett socialt nätverk bestående av 

både internationella och svenska studenter. För majoriteten av informanterna från kategorin 

långtid består till och med större delen av deras nätverk av svenskar, och även enkäterna visar 

att det är fler från kategorin långtid som har en svensk vän. I korttidskategorin umgås 

studenterna betydligt mer med andra internationella studenter än med svenskar, och en del 

umgås nästan uteslutande med studenter från samma världsdel som de själva kommer från. 

Detta kan liknas vid Leongs resultat som visar att internationella studenter i vissa fall ”själv-

segregerar”; det vill säga endast umgås med studenter från deras hemland (Leong 2015:468). 

Dock framkommer det inte om våra informanter är segregerade av egen vilja. Studenterna i 

korttidskategorin beskriver det som svårt att lära känna svenska studenter, precis som 

studenterna i Leongs studie upplevde det som en utmaning att bilda vänskapsrelationer med 

inhemska studenter (Leong 2015:467). 

I denna studie av internationella studenter i Sverige, i Leongs studie vid ett amerikanskt 

universitet, i Khawaja och Stallmans undersökning vid ett australiensiskt universitet och i en 

undersökning av Gu et al. vid fyra brittiska universitet beskrivs att bilda vänskapsrelationer 

med de inhemska studenterna som en utmaning för de internationella studenterna (Leong 

2015:467, Khawaja & Stallman 2011:13, Gu et al. 2009:17). Därför är det rimligt att dra 

slutsatsen att det inte egentligen (åtminstone inte enbart) handlar om svenskars kulturella 

beteende att vara reserverade, som informanterna i denna studie påstår. Det är möjligt att det 
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snarare är en variant av relationen etablerade-outsiders mellan internationella och inhemska 

studenter. I Elias och Scotsons studie framkommer 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). På liknande sätt upplevs de svenska studenterna av de internationella. 

Detta exemplifieras i det tidigare citatet av Ly då hon beskriver att svenska studenter håller ett 

särskilt avstånd från internationella studenter. Orsaken till segregationen mellan etablerade 

och outsiders är i Elias och Scotsons studie olika grad av social sammanhållning i grupperna, 

då de etablerade har en bättre sådan (Elias & Scotson 1999:xxii). Något som tyder på att 

samma sak kan vara fallet i denna situation, att de internationella studenterna möjligen kan ha 

en sämre känsla av samhörighet än de svenska, är att en informant berättar att de 

internationella studenterna ofta umgås i skilda grupper beroende på nationalitet. Han 

beskriver hur det finns en ”asiatisk del”, en ”europeisk del” och en ”amerikansk del” av 

gruppen internationella studenter, och att grupperna inte ofta blandas. 

Denna studie visar dock inte maktförhållandet mellan de internationella studenterna och de 

svenska. Det framkommer i undersökningen ingenting om skillnader i makt eller status, eller 

om någon stigmatisering. Studien visar däremot att uppdelningen etablerade och outsiders 

med tiden löses upp, då alla intervjupersoner i långtidskategorin har svenska vänner som de 

umgås med regelbundet. Informanterna beskriver att det i början av deras tid på LNU var 

väldigt ovanligt att en svensk student umgicks i deras vänskapskretsar, men att det med tiden 

blev normalt. Detta tyder på att vad som skiljer etablerade och outsiders är hur länge de har 

studerat vid LNU. Studenterna i långtidskategorin har blivit en del av de etablerade och deras 

nätverk består av en blandning av svenska och internationella studenter. En internationell 

student kan alltså också vara etablerad om den har studerat vid LNU tillräckligt länge. På 

samma sätt kan en svensk student som precis har börjat sina studier vid LNU och inte har 

något socialt nätverk i Växjö vara en outsider.  

I studien framkommer att internationella studenter vid LNU i Växjö initialt har ett nätverk 

bestående av mest internationella studenter, men med tiden överkommer utmaningen att lära 

känna svenska studenter och till slut får en vänskapskrets där en hel del svenskar ingår (i en 

del fall till och med en majoritet av svenskar). De internationella studenterna i denna studie 

tycks följa den första anpassningsbanan i Coles och Swamis studie, då de med tiden får ett 

större självförtroende och en känsla av att kunna interagera med inhemska studenter (Coles & 

Swami 2012:93). I linje med den första anpassningsbanan fann också studenterna i denna 

undersökning att det gradvis blev lättare att bygga ett socialt nätverk (Coles & Swami 
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2012:94), och även viljan att göra just detta och bryta sig fri från de grupper där de endast 

umgicks med studenter från samma nationalitet växte sig starkare (Coles & Swami 2012:93). 

Studenterna från kategorin långtid har ett större socialt nätverk än de i korttid, med flera olika 

grupper av vänner. Hur nätverket växer kan förstås genom intervjupersonernas beskrivningar 

av hur de träffar fler vänner. Personerna i långtidskategorin beskriver att allt eftersom tiden 

gick växte deras nätverk genom att de träffade nya vänner som var en vän till en vän. 

Informanterna beskriver att de träffar sitt initiala sociala nätverk på lektionerna, event och 

bland de som bor i samma korridor, och de är till allra största del internationella 

studenter.  Det lilla initiala sociala nätverket växer sedan då nya vänner, och nya tillfällen att 

umgås, kommer ur studenternas redan existerande, lilla nätverk. I Lys fall ger två 

vietnamesiska klasskamrater henne möjlighet att följa med på middagar och lära känna fler 

studenter. Även Tilde berättar om hur hon träffade en av sina bästa svenska vänner genom en 

vän till en vän och de började gå på hundpromenader tillsammans. 

Informanterna i långtidskategorin har alla fått jobb genom sitt sociala nätverk. Deras sociala 

nätverk har alltså blivit till socialt kapital, då de genom det får tillgång till en resurs – i detta 

fall ett jobb. Detta är ett exempel på informell rekrytering, som beskrivs i en studie av Tovatt 

(2013). Informell rekrytering innebär att arbetsgivaren hittar sina anställda på ett annat sätt än 

de formella. Arbetsgivaren kan till exempel hitta dem via tips från sin omgivning eller från 

andra anställda på arbetsplatsen (Tovatt 2013:39). Alla informanter i långtidskategorin blev 

rekommenderade för ett jobb av personer i deras nätverk; två av vänner och den tredje av en 

lärare hon har god kontakt med. Det är också det sociala kapital studenterna med tiden samlar 

på sig som ger dem en möjlighet att ta sig ur bostadssegregationen på campus. Tilde berättar 

att hon flyttade från Lyan då hon lärde känna en person som bodde på en annan del av campus 

som sökte efter någon att dela lägenhet med. 

Studenterna har med tiden minskat ner på medlemskapen i organisationer. Informanterna i 

långtidskategorin som är medlemmar i organisationer beskriver att de har valt bort de 

vanligaste organisationerna de tidigare var medlem i för att istället gå med i mer 

intressespecifika organisationer. De har kommit i kontakt med dessa organisationer genom 

personer de lärde känna. Även i detta fall fungerar alltså det sociala nätverk som byggs upp 

som socialt kapital, då det ger tillgång till ny information om organisationer de inte tidigare 

visste om, samt tillträde till dessa organisationer. Informanterna beskriver att de kom i kontakt 

med organisationerna genom att en vän beskrev dem, eller rentav tog med dem till ett möte.  
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De internationella studenterna får alltså genom socialt kapital tillgång till jobb, mindre 

segregerat boende och intressespecifika organisationer. Dessa resurser är relevanta för 

studenternas sociokulturella anpassning då de är en ingång till samhället för studenterna; en 

chans att bli mer integrerad. Att ha socialt kapital är av stor vikt då det ger studenter makt och 

fördelar och förbättrar chansen för legitimitet på ett visst fält (Bourdieu 1986: 241-258). Hade 

studenterna till exempel sökt jobben via en platsannons hade de inte haft samma legitimitet 

som när de blivit rekommenderade. Bourdieu menar att socialt kapital skapas genom 

reciprocitet; genom tjänster och gentjänster (Bourdieu 1986: 241-258). När informanternas 

kontakter rekommenderar dem för ett jobb är detta en tjänst. En mer detaljerad förklaring 

kring hur det går till när socialt kapital leder till praktiska resurser för studenterna har inte 

funnits i datamaterialet. 

Resultatet av studien visar att eventdeltagandet hos de internationella studenterna avtar med 

tiden. Informanterna i långtidskategorin beskriver att de föredrar att göra andra saker med sina 

vänner. Två av intervjupersonerna beskriver eventen som bra tillfällen att möta folk, men att 

när de fick nära vänner byttes eventen mot privata aktiviteter. Att gå på event är ett sätt att 

bygga upp ett initialt socialt nätverk, men när detta lilla nätverk existerar träffar de 

internationella studenterna, som tidigare nämnt, vanligast nya vänner genom vänner de redan 

har. 

6.2 Kulturell anpassning inom långtid- och korttidskategorin 
Studenterna i långtidskategorin visar en större kulturell anpassning till språk, normer och 

beteenden jämfört med de i korttidskategorin. Både enkäterna och intervjuerna visar att det 

inom långtidskategorin är mycket vanligare att kunna lite svenska än inom korttidskategorin. 

Informanterna i långtidskategorin uttrycker också ett större intresse för svenska; de använder 

en del svenska ord och fraser under intervjun, och de har alla tagit kurser i svenska. Detta kan 

förklaras av språkets centrala roll för att lära sig kulturen (Stier 2009:151), och i 

förlängningen för att komma in i samhället. Flera informanter från långtidskategorin beskriver 

tillfällen då de upplever att språkbarriären har hindrat dem från att komma in i samhället, till 

exempel att få ett jobb. Tilde beskriver att om man börjar en konversation på svenska är folk 

mer villiga att hjälpa en. Studenterna i långtidskategorin verkar dela en önskan om att komma 

in i samhället som de kopplar till att lära sig språket. Ly uttrycker att hon önskar att hon börjat 

lära sig svenska tidigare. Denna önskan om att komma in i samhället genom att lära sig 

svenska ses inte hos informanterna i korttidskategorin, utan är alltså något som växer fram när 

studenterna har varit i Växjö en längre tid. 
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Informanterna inom långtidskategorin beskriver att de har anpassat sig till en del svenska 

normer som de i början av deras vistelse i Sverige inte förstod. Tilde beskriver bland annat att 

hon i början av sin vistelse i Sverige inte förstod varför alla försvann efter klockan fem på 

kvällen, men att hon idag förstår och följer normen om att vara inomhus på kvällen eftersom 

det är mörkt och kallt. Ingen av intervjupersonerna i korttidskategorin uttrycker att de har 

anpassat sig till kulturella normer. De befinner sig fortfarande i den fasen då de tycker att 

normerna känns främmande, men de är inte ovetande om dem. Detta kan förstås genom den 

del av interkulturell kompetens som Stier kallar “innehållskompetenser” (Stier 2009:151). 

Stier beskriver att “innehållskompetenser karaktäriseras av en mer ytlig, endimensionell 

kunskapsmässig karaktär. Det handlar snarare om att veta saker om en kultur än att när så 

krävs kunna bete sig i enlighet med dess outtalade koder och förväntningar” (Stier 2009:151). 

De som har studerat i Sverige en kort tid har alltså uppfattat de svenska kulturella normerna, 

men ännu inte börjat bete sig enligt dem. De vet om normerna men beskriver att de ännu inte 

förstår dem. 

Skillnaderna i kulturell anpassning mellan långtidskategorin och korttidskategorin kan förstås 

i sken av att det är genom samspelet med andra människor som vi lär oss kulturen (Stier 

2009:96). Studenterna i korttidskategorin umgås i större mån endast med andra internationella 

studenter, och till väldigt liten del eller inte alls med svenska studenter. De har därmed färre 

möjligheter till interaktioner i vilka de lär sig kulturen. Stier beskriver att kulturen lärs in 

genom socialisation, exempelvis genom att människor påpekar vad som är ett korrekt 

beteende och vad som inte är det (ibid.). Tilde beskriver att det var när hon började umgås 

med sina svenska vänner som hon förstod och själv blev bekväm med att följa normen om att 

vara hemma eller hemma hos en vän efter klockan fem på vinterkvällar. Att kulturen lärs in 

genom interaktion och att vi får belöningar när vi gjort rätt och sanktioner när vi gjort fel 

(Stier 2009:98) visar Liams erfarenheter på då han hälsar på en dam som sitter bredvid honom 

på bussen och hon reagerar med att blänga och frysa ut honom. Vid intervjufrågan om Liams 

situation har förändrats sen hans första månader i Sverige svarar han att han har lärt sig av 

pinsamma incidenter som uppkommit för att han inte känt till normerna, till exempel tillfället 

när han hälsade på en damen. I takt med att det sociala nätverket växer och de internationella 

studenterna interagerar mer med svenskar lär de sig alltså genom belöningar och sanktioner 

att inte bara förstå utan även agera enligt den kulturella normen. De omsocialiseras för att 

anpassa sig till den nya kulturen (Stier 2009:97).  
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Inom korttidskategorin identifierar sig studenterna fortfarande med de kulturella normerna 

från hemlandet. I långtidskategorin visar dock intervjupersonerna drag av det disengagemang 

som Ebaugh beskriver som en del av en role exit (Ebaugh 1988:1,10). Liam beskriver att han 

har slutat prata med främlingar på bussen, och försöker vara lugnare som person eftersom det 

går mer i linje med den svenska kulturen. Tilde berättar att hon förut aldrig lämnade några 

tillhörigheter utan uppsikt på en offentlig plats, men att hon nu låter sina saker ligga kvar på 

den plats hon sitter på i biblioteket medan hon gör ett toalettbesök, eftersom hon upplever att 

svenskar gör så då de litar på varandra. Både Tilde och Liam avlägsnar sig från normer som 

de inte längre accepterar som relevanta (Ebaugh 1988:3), och omsocialiseras samtidigt in i 

nya normer som hör ihop med förväntningarna för den nya rollen (Ebaugh 1988:4). Ly menar 

att “It’s like I come from my city but I got totally changed when I stay here”. Hon berättar om 

den vietnamesiska normen att var och en förväntas ta hand om sina föräldrar när de är äldre. 

Hon säger att “because everyone else is taking care of their parents I was ready to do that but 

here I feel like I can live a complete life”. Hon har alltså dragit sig tillbaka från normen och 

värderingen hon brukade acceptera, och lever nu utifrån en ny norm. Ly beskriver även att när 

hon kommer tillbaka till Sverige efter ett besök i sitt hemland så känner hon att det är skönt 

att vara tillbaka i Sverige och att hon är redo att lämna sitt gamla liv. Tilde kallar Sverige för 

sitt hem, och landet hon är född i är bara platsen hon växt upp på och där hennes föräldrar bor.  

Två informanter inom långtidskategorin har gemensamt att de efter över ett år i Sverige 

besökte sitt hemland och kände sig mer eller mindre kulturellt desorienterade. Tilde upplevde 

det som konstigt att vara tillbaka i en tysk mataffär, och hon hade glömt vissa varor som fanns 

i Tyskland men inte i Sverige. Ly, som har varit här två år längre än Tilde, har en ännu 

starkare upplevelse av att inte vara van vid hemkulturen. Hon uttrycker att hon föredrar att bo 

i Sverige och hon beskriver att det beror på hennes personlighet: “I think my personality is 

closer to Swedish, to what Swedish think”. Detta kan tolkas som att Ly, som har varit här i 

fem år, har kommit så långt i den kulturella socialisationen att den svenska kulturen har 

internaliserats hos henne. Den har blivit en del av hennes inre referenssystem, en del av 

hennes sätt att tänka, och hon uppfattar den som sina egna värderingar (Stier 2009:98), eller 

som hon själv uttrycker det hennes egen personlighet. 
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6.3 Skillnader beroende på härkomst 

Studiens resultat visar att det är vanligare bland internationella studenter från Asien att ha 

svårigheter med att anpassa sig till studierna och att kommunicera på engelska. Resultatet 

visar också att studenterna från Asien till lägre grad än studenter från Nordamerika och 

Europa deltar på event och är med i organisationer, buddyprogrammet eller 

vänfamiljsprojektet. Trots det låga deltagandet är det väldigt mycket vanligare bland studenter 

från Asien att svara att de inte deltar men skulle vilja det, än bland studenter från de två andra 

världsdelarna. De har alltså inte valt svarsalternativet “nej”, utan “nej, men jag skulle vilja”. 

En faktor som leder till svårigheter socialt för studenterna från Asien är att de har svårigheter 

med att behärska engelskan. Intervjupersonerna från Asien beskriver båda att de har eller har 

haft svårigheter med studierna på grund av att utbildningen är på engelska. Begränsade 

språkfärdigheter innebär att studenternas kommunikation reduceras och de inte får tillgång till 

lika mycket information som studenterna från Nordamerika och Europa. De vet inte lika 

mycket om organisationerna, eventen och hur man går tillväga för att gå med i dem, eftersom 

information går förlorad på grund av språksvårigheter och det ger färre möjligheter till 

kommunikation. Tsai svarar på frågan om varför hon inte går på event: “Because if you don’t 

have the information you won’t want to go there”. Leongs studie visar att kinesiska studenter 

har svårare än studenter från andra nationaliteter att anpassa sig (Leong 2015:459), och det 

var till största del de som självsegregrerade sig (Leong 2015:468). Tecken på något liknande 

finns även i denna studie. Josef berättar: 

Mainly the Asians are keeping aside. Maybe it’s our fault. First time their English 

isn’t too good and… you can get used to it… But they keep together and don’t talk 

to us. – Josef 

Detta tyder på en självsegregation av de asiatiska studenterna som grundar sig i svårigheter 

med engelskan. Om det är en självvald segregation eller inte framgår inte i datamaterialet.  

7. Slutsatser 
Denna studie syftar till att förklara internationella studenters anpassning till den sociala och 

kulturella miljön vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har genomförts genom att dela in 

informanter och respondenter i två kategorier (långtid och korttid) och jämföra de två 

kategorierna för att få svar på de två delfrågor som konkretiserar vårt syfte: Vilka skillnader 
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finns mellan internationella studenter som studerat vid LNU i Växjö en längre tid och en 

kortare tid? Hur kan dessa skillnader förklaras som social och kulturell anpassning? 

Gällande social anpassning går de internationella studenterna igenom en förändring då deras 

sociala nätverk i början mest består av andra internationella studenter (i många fall till och 

med flest studenter från samma land eller världsdel som de själva), och sedan utökas till att 

även inkludera svenska studenter. När de internationella studenterna efter tio månader i 

Sverige tillhör långtidskategorin består deras nätverk av en lika stor blandning av 

internationella som svenska studenter, och i vissa fall till och med en majoritet svenska 

studenter. Studenterna bygger först ett litet, initialt socialt nätverket genom att de träffar 

vänner som går i samma klass, bor i samma korridor eller möter någon på ett event. De träffar 

sedan nya vänner, och svenska vänner, genom sina gamla vänner. De nya vännerna, och nya 

tillfällen till att träffa nya vänner, är en tillgång som studenterna får genom sina gamla vänner; 

sitt sociala nätverk. I takt med att nätverket växer skapas alltså fler och fler chanser för 

studenterna att träffa nya vänner, och sannolikheten för att träffa en ny svensk vän ökar. De 

internationella studenterna följer den första anpassningsbanan i Coles och Swamis studie, då 

de finner att det gradvis blir lättare att bygga ett socialt nätverk (Coles & Swami 2012:94), 

och även att viljan att göra just detta och bryta sig fri från de grupper där de endast umgicks 

med studenter från samma nationalitet växer sig starkare (Coles & Swami 2012:93). 

När nätverket växer fungerar det som socialt kapital hos studenterna och de får tillgång till tre 

resurser: jobb, intressespecifika organisationer och mindre segregerat boende. De 

internationella studenter som tillhör långtidskategorin har fått jobb genom sitt sociala nätverk, 

som då fungerar som socialt kapital (Tovatt 2013:217). Studenterna får jobbet genom att en 

vän eller bekant rekommenderar dem för jobbet som en tjänst. Det är även med hjälp av sitt 

sociala kapital som studenter får kunskap om intressespecifika organisationer, och överger för 

dessa organisationer medlemskapet i de mer allmänna organisationer de varit med i sedan 

början av studietiden. I detta fall går det till på så sätt att en vän informerar dem om 

organisationens existens, eller tar med dem till ett möte. Den tredje resursen, mindre 

segregerat boende, kommer studenterna åt genom vänner eller bekanta som söker någon att 

dela lägenhet med.  

Studenterna upplever i början att det är svårt att lära känna svenska studenter för att de 

svenska studenterna är tillbakadragna och håller sig för sig själva. Liknande resultat visas 

dock i studier av internationella studenter i USA, Storbritannien och Australien (Leong 
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2015:467, Khawaja & Stallman 2011:13, Gu et al. 2009:17) vilket tyder på att detta inte beror 

på, som de internationella studenterna själva beskriver, svenskars kulturella norm att vara 

reserverade. Snarare kan finnas en variant av Elias & Scotsons (1999) etablerade och 

outsidersrelation som delvis beror på sämre sammanhållning mellan de internationella 

studenterna, eftersom de inte delar samma nationalitet. Med tiden löses dock relationen upp, 

då de i långtidskategorin umgås med svenskar studenter. Relationen etablerade-outsiders 

beror därmed också på hur lång tid en student har studerat vid LNU i Växjö, och studenterna i 

långtidskategorin har blivit en del av de etablerade.  

Kulturellt har internationella studenter som studerat vid LNU i tio månader eller längre 

anpassat sig genom att de har börjat lära sig svenska och bete sig enligt svenska normer. De 

har alla tagit svenskakurser, till skillnad från de som varit i Sverige en kortare tid. Detta kan 

förstås genom att de kopplar att kunna det svenska språket till att komma in i samhället på ett 

sätt som de internationella studenter som varit i Sverige en kortare tid inte gör.  

De internationella studenter som har studerat vid LNU i tio månader eller mer har börjat bete 

sig enligt svenska normer och göra sig av med gamla normer och beteenden kopplade till 

hemkulturen. Den intervjuperson som har bott i Sverige längst (fem år) upplever till och med 

att hennes personlighet känns mer som svensk än som hennes ursprungliga nationalitet. Den 

kulturella anpassning de internationella studenterna genomgår kan förstås som att de genom 

ett växande socialt nätverk umgås allt mer med svenskar och lär sig svensk kultur via 

interaktion med dem. Ju längre studenterna befunnit sig i Sverige, desto mer ökar deras 

sociala nätverk vilket leder till fler möjligheter att träffa svenskar. Interaktion med de 

svenskar de träffat påskyndar inlärningen av den svenska kulturen. Kulturen lärs in genom att 

deras svenska vänner påpekar när de gör rätt eller fel, eller genom att de får belöningar när de 

gör rätt och sanktioner när de gör fel (Stier 2009:98). På samma gång som de lär sig nya 

normer som förväntas av den nya rollen tar de avstånd ifrån gamla. Detta är en 

socialisationsprocess som kan förstås som omsocialisation (Stier 2009:97). Omsocialisation är 

en del av den process som beskrivs av Ebaugh som en role exit, och de internationella 

studenterna genomgår en typ av kulturell role exit. Den intervjuperson som känner att hennes 

personlighet är mer svensk har kommit så långt i anpassningen och den kulturella 

omsocialisationen att den svenska kulturen har internaliserats hos henne. Den har blivit en del 

av hennes inre referenssystem, en del av hennes sätt att tänka, och hon uppfattar den som sina 

egna värderingar (Stier 2009:98), eller som hon uttrycker det hennes egen personlighet. 
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Utöver undersökningen av skillnader mellan kategorierna långtid och korttid har denna studie 

även undersökt om det förekommer någon skillnad mellan internationella studenter från 

Nordamerika, Europa och Asien gällande anpassning socialt och kulturellt. Studenter från 

Asien har svårare att anpassa sig till skoluppgifter på engelska och att kommunicera på 

engelska. Det är en överväldigande majoritet studenter från Asien som inte går på event och 

är med i organisationer, men även en majoritet av asiatiska studenter som inte går på event/är 

med i organisationer men skulle vilja göra/vara det. Begränsade språkfärdigheter reducerar 

möjligheterna till kommunikation och leder till en förlust av information kring event och 

organisationer. Det finns också tecken på att studenterna från Asien på grund av 

språksvårigheterna självsegregerar i större mån än studenter från andra världsdelar, vilket 

också kan leda till att de inte får lika mycket information. 

8. Diskussion 
Syftet med denna studie är att förklara internationella studenters anpassning till den sociala 

och kulturella miljön vid Linnéuniversitetet i Växjö. Frågeställningarna har besvarats genom 

att samla in kvalitativ och kvantitativ data om internationella studenter i Växjö uppdelade i 

två kategorier; de som har studerat i vid LNU i tio månader eller mer, och de som har studerat 

vid LNU i kortare tid än tio månader. Sedan jämfördes grupperna för att undersöka på vilka 

sätt studenterna i långtidskategorin har anpassat sig socialt och kulturellt. Med hjälp av 

tidigare forskning, teoretiska begrepp och mönster i intervjumaterialet förklarades sedan hur 

denna anpassning gått till. Denna studie har identifierat en kunskapslucka kring den 

sociokulturella anpassning internationella studenter genomgår vid studier utomlands. I 

tidigare forskning ligger fokus på att identifiera studenternas utmaningar snarare än 

anpassning. Coles och Swami (2012) har studerat internationella studenters anpassningsbanor, 

men inom sociologin saknas forskning på detta område. Resultatet av vår studie kan endast 

appliceras på studiens deltagare, ett urval av internationella studenter vid LNU i Växjö, men 

är ändå ett steg i rätt riktning mot att fylla kunskapsluckan. 

Varför en metodpluralism valdes kan diskuteras. Då denna studie syftade till att nå ett djup 

snarare än en bredd kan argumenteras att endast kvalitativ metod hade kunnat användas, då 

kvalitativ metod är att föredra för en djupare beskrivning av en människors erfarenheter 

(Bryman 2008:193). Om studien endast genomförts med en kvalitativ metod hade den 

begränsade tiden för undersökningen kunnat användas till att göra fler intervjuer och få ett 

större kvalitativt material. En fördel med metodpluralismen är dock att den ökar studiens 

validitet, då den empiri som samlats in med ena metoden kan kontrolleras mot empiri som 
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samlats in med den andra metoden (Bryman 2008:562). Vi anser att mer tyngd kan läggas till 

resultatet då sammanlagt 106 internationella studenter har deltagit i studien (103 

respondenter, varav fyra även ställde upp som informanter, och två informanter som inte 

deltagit i enkätundersökningen) eftersom vi har nått ut till en större del av populationen än 

vad vi hade gjort om endast kvalitativ metod hade använts. Något som sagts i intervjuerna har 

kunnat backas upp av ett stort antal enkätrespondenter, vilket ökar trovärdigheten av detta 

resultat markant. Metodpluralismen gav oss möjlighet att nå ut till en större mängd 

internationella studenter och samtidigt få de djupgående beskrivningar studien sökte. 

Det kan påpekas att om studien ämnar till att undersöka på vilka sätt studenterna har anpassat 

sig socialt och kulturellt kunde endast studenter som studerat vid LNU i en längre period 

undersökts för att få en beskrivning av deras anpassning. Om studenterna i korttidskategorin 

hade uteslutits hade mer tid och fokus kunnat läggas på de i långtidskategorin. Alla sex 

intervjupersoner hade kunnat komma ur denna kategori och deras anpassningsberättelser hade 

kunnat analyseras. Vi ser dock en risk med detta då studenter som bott i Växjö ett flertal år 

kan ha en vag eller felaktig minnesbild av hur deras situation såg ut under deras första tid vid 

LNU. Erfarenheter kan glömmas och blandas ihop, något som har hänt senare kan minnas 

som en tidig upplevelse. Därför bedömer vi det som bättre för studiens validitet att 

internationella studenter både från långtids- och korttidskategorin undersöks för att kunna få 

en sanningstrogen jämförelse. 

En svaghet med studien är att det inte kan fastslås om urvalet är representativt eller inte. Då 

LNU endast registrerar utbytesstudenter och inte freemovers finns ingen information om hur 

stor populationen är. Vi vet alltså inte storleken på vårt urval i förhållande till populationen. I 

dagsläget finns dock inget sätt att få tag i denna information. Då information om 

populationens storlek inte fanns var ett beslut om hur många enkäter som behövde samlas in 

svårt. På grund av otillräcklig datamängd och det faktum att ursprungspopulationens storlek 

inte kunde bestämmas kunde denna studie inte påvisa några statistiskt signifikanta samband. 

Vi hade kunnat göra en mer omfattande enkätinsamling genom att ge upp den kvalitativa 

delen av studien, men detta var inte ett alternativ då studiens syfte kräver en djupare 

beskrivning av en människors erfarenheter, till vilket kvalitativ metod är lämpligast (Bryman 

2008:193).  
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8.1 Studiens tillämpning i praktiken 

Denna studie ämnar förklara internationella studenters sociala och kulturella anpassning till 

miljön vid LNU i Växjö. I Sverige finns en del studier om personer som flyttar av andra 

anledningar än studier, men mycket lite forskning om internationella studenter. I praktiken 

kan därför denna studie bidra med information till LNU och organisationerna vid universitetet 

som arbetar med att främja en bra studietid för internationella studenter. I studien visas vikten 

av att de internationella studenternas sociala nätverk ökar och inkluderar svenska studenter, 

vilket underlättar den kulturella omsocialisationen. Studien beskriver även att det kan vara 

utmanande att bilda vänskapsrelationer med svenska studenter då en typ av etablerade och 

outsiders-relation finns som skapar ett avstånd mellan grupperna. Vår förhoppning är att 

denna information i praktiken kan leda till att International Office och organisationerna vid 

LNU i Växjö jobbar för att minska avståndet mellan svenska och internationella studenter. 

Ett annat resultat av studien är att internationella studenter från Asien verkar vara förbisedda 

när det gäller medlemskap i organisationer och deltagande i event då en stor del av dem inte 

är med i organisationer eller går på event, men skulle vilja göra det. Denna information kan 

International Office och organisationer vid LNU använda för att vidta åtgärder så att den 

information de ger ut faktiskt når ut till alla internationella studenter. Det framkommer även 

att internationella studenter från Asien har svårare än studenter från Europa och Nordamerika 

med att behärska engelska, både som undervisningsspråk och till vardags. Det kan vara 

värdefullt att International Office, VIS eller någon annan passande organisation planerar 

kurser och/eller andra hjälpmedel för studenter från Asien så att de snabbare bemästrar 

engelskan och upplever skolarbetet som lättare. 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Vid vidare forskning kring studiens syfte och frågeställningar skulle vi förespråka en studie 

med en större kvantitativ datamängd och fastställd storlek på ursprungspopulationen så att 

statistiskt signifikanta resultat kan redovisas för sig och inte endast som komplement till 

intervjumaterialet. Den kvantitativa delen av vår undersökning kan fungera som en 

pilotstudie. 
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Vidare skulle en studie med mer fokus på hur studenternas boende påverkar integrationen 

socialt och kulturellt vara relevant. I denna studie var boende inte en från början bestämd 

variabel utan något som dök upp under studiens gång. Det lades därför inte så stor vikt på 

variabeln boende som vi kan tro att den förtjänar.  

Ett intressant mönster som upptäcktes i denna studie var att det är betydligt vanligare bland 

internationella studenter från Asien än studenter från andra världsdelar att på frågan om 

deltagande i event och medlemskap i organisationer svara att de inte deltog/var medlem, men 

att de skulle vilja vara det. Varför de inte är medlemmar i organisationer och inte deltar på 

event fastän de uppger att de vill det är något som kan studeras mer ingående. Vi föreslår en 

studie med en förklaring av detta som huvudsakligt syfte. 

I tidigare forskning från flera olika länder och även i denna studies resultat visas att 

internationella studenter uppfattar det som svårt att bilda vänskapsrelationer med inhemska 

studenter (Leong 2015:467, Khawaja & Stallman 2011:13, Gu et al. 2009:17). Då samma 

resultat har uppstått vid olika universitet i olika länder ser vi att det kan vara intressant att 

studera vidare vad det är som ligger bakom denna osynliga gräns mellan internationella och 

inhemska studenter. Denna studie har tagit första steget och funnit resultat som tyder på att 

relationen mellan internationella och svenska studenter kan liknas vid en relation av 

etablerade och outsiders, men studien är endast gjord vid ett universitet i ett land och har inte 

gått in på djupet kring relationen. Förslag på fortsatt forskning är en studie med relationen 

mellan internationella och inhemska studenter i fokus. 
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Bilaga 1 

Enkät 

 

International Student in Växjö 

This is a survey made by two Sociology students at Linnaeus University, with the purpose of 

examining the adaptation of international students in Växjö. We would much appreciate if 

you took the time to answer all the questions truthfully and thoroughly! Your response will be 

treated confidentially, and you will be anonymous even to us. If you have any questions about 

the study, feel free to contact us via email. 

Thank you for your participation! 

Best regards, 

Caroline Nguyen, xxx@student.lnu.se 

Josefin Stagge, xxx@student.lnu.se 

What gender do you identify with?  

o   Female 

o   Male 

o   I prefer not to specify my gender 

o    Other 

How old are you?  

o   18-20 

o   21-25 

o   26-30 

o    30+ 

What do you define as your home country/country of origin?  

_____________________ 

Are you enrolled in a program at Linnaeus University or are you taking individual 

courses?  



 

 

o   Enrolled in a program 

o    Taking individual courses 

For how many months have you been studying in Sweden?  Round up to the number 

that is the closest match. 

_____________________ 

How many semesters do you plan to study in Sweden?  

o   Less than 1 semester 

o   1 semester 

o   2 semesters 

o   3 semesters 

o   4 semesters 

o   5 semesters 

o   6 semesters 

o    More than 6 semesters 

What do your parents/guardians work with?  

Father/guardian 1: (If only one or no guardians are applicable to your situation, please 

write “No guardian”. If unemployed, please write “Unemployed”) 

_____________________ 

What do your parents/guardians work with?  

Mother/guardian 2: (If only one or no guardians are applicable to your situation, please 

write  “No guardian”. If unemployed, please write “Unemployed”) 

_____________________ 

Have you been abroad before moving to Sweden?  

o   Yes 

o    No 

Have you studied abroad before moving to Sweden?  

o   Yes 

o    No 

In your childhood or adolescent/teenage years, have you lived abroad with your 

family before moving to Sweden?  

o   Yes 



 

 

o    No 

If yes; what did your parents/guardians work with when you were living abroad? 

Father/guardian 1: (If only one or no guardians are applicable to your situation, please 

write “No guardian”. If unemployed, please write “Unemployed”) 

_____________________ 

If yes; what did your parents/guardians work with when you were living abroad? 

Mother/guardian 2: (If only one or no guardians are applicable to your situation, please 

write “No guardian”. If unemployed, please write “Unemployed”) 

_____________________ 

How often do you find that you have a hard time in school because of difficulties with 

understanding the language, or because school assignments are different than what 

you are used to from your home country?  

o   Never 

o   Seldom 

o   Often 

o All the time 

How well do you feel like you know how to find and use the University’s “academic 

help tools”?  

For example how to borrow a book from the University library, where to print and how to 

use the pay system for the printers, where to find the student advisors, the student 

reception and the campus book store. 

o   Not well at all 

o   Not so well 

o   Well 

o    Very well 

How often do you feel like speaking English instead of your first language is making 

your everyday life difficult?  

For example making new friends, grocery shopping or taking the bus somewhere. 

o   Never 

o   Seldom 

o   Often 

o   All the time 

o English is my first language 



 

 

How often do you find it hard to understand the behavior of a Swedish person?  

o   Never 

o   Seldom 

o   Often 

o All the time 

What would you say you eat more often; Swedish food or food from the culture of 

your home country?  

o   Swedish food 

o   Food from the culture of my home country 

o    A mix of both 

Have you ever visited the home of a Swedish person?  

o   Yes 

o    No 

Do you feel like you can carry a conversation in Swedish?  

o   No, I do not know any Swedish at all 

o   No, but I do know a few words 

o   Yes, but not so well 

o    Yes, very well 

Have you ever participated in a Swedish tradition?  

For example celebrating midsummer, eating a Swedish dish or “semmeldagen”. 

o   Yes 

o    No 

Do you feel like you have friends to hang out with in Växjö?  

o   Yes 

o    No 

Do you frequently hang out with Swedish students? Frequently = once a week or more. 

o   Yes 

o   No, but I hang out with Swedish students occasionally 

o    No 

Do you know any Swedish student that you would call your friend?  



 

 

o   Yes 

o No 

Are you a member of any organisations or clubs at campus?  

For example Växjö International students [VIS], Skånes Nation, Smålands Nation, 

Norrlands Nation, Västkustens Nation, or the UN student comittee. 

o   Yes, more than 2 

o   Yes, 1 or 2 

o   No, but I would like to 

o No, I am not interested in joining organisations or clubs 

Do you participate in events on campus?  

For example VIS-events, night club events, school events, or events organised by the 

nations. 

o   Yes, frequently 

o   Yes, occasionally 

o   No, but I would like to 

o No, I am not interested in going to events 

Are you a member of the Buddy Program?  

o   Yes 

o   No, but I would like to 

o   No, I am not interested in being a part of the Buddy Program 

o Never heard of the Buddy Program 

Are you a member of the Friend Family Project?  

o   Yes 

o   No, but I would like to 

o   No, I am not interested in being a part of the Friend Family Project 

o Never heard of the Friend Family Project 

Do you have a boyfriend/girlfriend who lives in Sweden?  

o   Yes 

o    No 

If yes, is your boyfriend/girlfriend a citizen of Sweden? 



 

 

o   Yes 

o    No 

Do you go to church in Sweden?  

o   Yes 

o    No 

If yes, is this a church that exists in your country of origin? 

o   Yes 

o    No 

During your first month of living in Sweden, what did you find the most challenging? 

Please write only ONE thing.  

_____________________ 

What do you find the most challenging today? Please write only ONE thing. * 

_____________________ 

Do you want to be interviewed about your experience as an international student in 

Växjö? If yes - please write you email-address below! 

_____________________ 

Thank you for participating! 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

o    What do you define as your home country? 

o    How old are you? 

o    What are you studying in Sweden? 

o    For how long have you been studying in Sweden? 

o    How many semesters do you plan to study in Sweden? 

o    Why did you want to study abroad? 

o    Why did you choose Sweden? 

o    Can you tell us about your background? (Family members, parents’ jobs, where 

you grew up [rural/urban], educational background, if you have been/lived 

abroad.) 

o    What do you usually do in your spare time here in Sweden? 

o    Have what you do in your spare time changed during your time in Sweden? 

o    Did you use to do the same things in your spare time when you lived in your home 

country? 

o    Do you go to events on campus? Why/why not? 

o    Are you engaged in any club or organization in Sweden? 

o    How is your social life here in Sweden? (Do you hang out mostly with 

international students or Swedish students, or a mix of both?) 

o    Has your social life changed since your first weeks in Sweden? How? 

o    What do you like the most about studying in Sweden? 

o    What do you like the least? 

o    What do you think of Linneaus University? 

o    What do you think of Sweden? 

o    What do you think of the Swedish culture? 

o    How is the Swedish culture compared to the culture of your home country? 

o    Do you take any Swedish courses or have you tried to learn any Swedish? 

o    What is your view on Swedish students? 

o    Can you tell us about your first weeks in Sweden? 



 

 

o    How has your situation changed since your first weeks in Sweden? 

o    Are there things you have found challenging with living in Sweden? 

o    Are there things that you have found challenging that you have overcome? (If yes, 

how did you overcome then? How long after you moved here did you overcome 

them?) 

o    Is there anything you wish you had more help with during your stay in Sweden? 

o    Is there something Linnaeus University or any organization could have done 

differently to help you? 

o    If you would do it all over now - is there anything you would do differently? 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Tabellbilaga 

Do you participate in events on campus? * Vilken världsdel kommer du ifrån? Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total 

Europ

a 

Nordam

erika Asien 

Sydam

erika 

Bortfa

ll 

Do you 

participate in 

events on 

campus? 

Yes, frequently Count 32 4 4 0 0 40 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

47,8

% 

36,4 

% 

19,0

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

38,8

% 

Yes, 

occasionally 

Count 27 7 13 2 1 50 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

40,3

% 

63,6 

% 

61,9

% 

66,7 

% 

100,0

% 

48,5

% 

No, but I would 

like to 

Count 2 0 4 0 0 6 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

3,0

% 

0,0 

% 

19,0

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

5,8 

% 

No, I am not 

interested in 

going to events 

Count 6 0 0 1 0 7 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

9,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 6,8% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

100,0

% 

100,0 

% 

100,0

% 

100,0 

% 

100,0

% 

100,0

% 

p-värde 0,038 



 

 

How often do you find that you have a hard time in school because of difficulties with understanding the 

language, or because school assignments are different than what you are used to from your home 

country? * Vilken världsdel kommer du ifrån? Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total Europa Nordamerika Asien Sydamerika Bortfall 

 How often do you find 

that you have a hard 

time in school because 

of difficulties with 

understanding the 

language, or because 

school assignments are 

different than what you 

are used to from your 

home country? 

Never Count 19 6 3 2 1 31 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

28,4% 54,5% 14,3% 66,7% 100,0% 30,1% 

Seldom Count 44 4 11 1 0 60 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

65,7% 36,4% 52,4% 33,3% 0,0% 58,3% 

Often Count 4 1 5 0 0 10 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

6,0 

% 

9,1 

% 

23,8 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

9,7 

% 

All the 

time 

Count 0 0 2 0 0 2 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

0,0% 0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

p-värde 0,028 

Have you ever visited the home of a Swedish person? * Vilken världsdel kommer du ifrån? Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total Europa 

Nordameri

ka Asien 

Sydameri

ka Bortfall 



 

 

Have you ever visited the 

home of a Swedish 

person? 

Yes Count 53 10 10 3 0 76 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

79,1

% 

90,9 

% 

47,6

% 

100,0 

% 

0,0 

% 

73,8 

% 

No Count 14 1 11 0 1 27 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

20,9 

% 

9,1 

% 

52,4 

% 

0,0 

% 

100,0

% 

26,2 

% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

100,0

% 

100,0 

% 

100,0

% 

100,0 

% 

100,0

% 

100,0

% 

p-värde 0,007 

How often do you feel like speaking English instead of your first language is making your everyday life 

difficult? * Vilken världsdel kommer du ifrån? Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total Europa Nordamerika Asien Sydamerika Bortfall 

How often do you 

feel like speaking 

English instead of 

your first language 

is making your 

everyday life 

difficult? 

Never Count 24 0 6 1 1 32 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

35,8% 0,0% 28,6% 33,3% 100,0% 31,1% 

Seldom Count 34 0 8 1 0 43 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

50,7% 0,0% 38,1% 33,3% 0,0% 41,7% 

Often Count 0 0 4 1 0 5 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

0,0 

% 

0,0 

% 

19,0

% 

33,3 

% 

0,0 

% 

4,9 

% 

All the time Count 1 0 2 0 0 3 



 

 

p-värde 0,000 

Are you a member of any organisations or clubs at campus? * Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total 

Europ

a 

Nordam

erika Asien 

Sydame

rika 

Bortfa

ll 

Are you a member of 

any organisations or 

clubs at campus? 

Yes, more than 2 Count 12 1 1 0 0 14 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

17,9

% 

9,1 

% 

4,8 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

13,6

% 

Yes, 1 or 2 Count 46 10 12 1 1 70 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

68,7

% 

90,9 

% 

57,1

% 

33,3 

% 

100,0

% 

68,0

% 

No, but I would 

like to 

Count 5 0 7 0 0 12 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

7,5

% 

0,0 

% 

33,3

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

11,7

% 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

1,5 

% 

0,0 

% 

9,5 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

2,9 

% 

English is my first 

language 

Count 8 11 1 0 0 20 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

11,9% 100,0% 4,8% 0,0% 0,0% 19,4% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within Vilken 

världsdel kommer 

du ifrån? 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 



 

 

No, I am not 

interested in 

joining 

organisations or 

clubs 

Count 4 0 1 2 0 7 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

6,0% 0,0% 4,8% 66,7% 0,0% 6,8% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

100,0

% 

100,0 

% 

100,0

% 

100,0 

% 

100,0

% 

100,0

% 

p-värde 0,001 

Are you a member of the Friend Family Project? * Vilken världsdel kommer du ifrån? Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total Europa Nordamerika Asien 

Sydam

erika Bortfall 

Are you a member of 

the Friend Family 

Project? 

Yes Count 22 6 5 0 0 33 

% within 

Vilken 

världsdel 

kommer 

du ifrån? 

32,8% 54,5% 23,8% 0,0% 0,0% 
32,0

% 

No, but I would 

like to 

Count 18 1 15 0 1 35 

% within 

Vilken 

världsdel 

kommer 

du ifrån? 

26,9% 9,1% 
71,4

% 
0,0% 

100,0

% 

34,0

% 

No, I am not 

interested in 

being a part of 

the Friend Family 

Project 

Count 23 3 0 2 0 28 

% within 

Vilken 

världsdel 

kommer 

du ifrån? 

34,3% 27,3% 0,0% 66,7% 0,0% 
27,2

% 



 

 

Never heard of 

the Friend Family 

Project 

Count 4 1 1 1 0 7 

% within 

Vilken 

världsdel 

kommer 

du ifrån? 

6,0% 9,1% 4,8% 33,3% 0,0% 6,8% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within 

Vilken 

världsdel 

kommer 

du ifrån? 

100,0% 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,

0% 

p-värde 0,003 

Are you a member of the Buddy Program? * Vilken världsdel kommer du ifrån? Crosstabulation 

 

Vilken världsdel kommer du ifrån? 

Total 

Europ

a 

Nordam

erika Asien 

Sydame

rika 

Bortfa

ll 

Are you a member of 

the Buddy Program? 

Yes Count 48 8 9 1 1 67 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

71,6

% 
72,7% 

42,9

% 
33,3% 

100,0

% 

65,0

% 

No, but I would 

like to 

Count 8 1 8 0 0 17 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

11,9

% 
9,1% 

38,1

% 
0,0% 0,0% 

16,5

% 

No, I am not 

interested in 

being a part of 

the Buddy 

Program 

Count 10 1 4 1 0 16 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

14,9

% 
9,1% 

19,0

% 
33,3% 0,0% 

15,5

% 

Never heard of Count 1 1 0 1 0 3 



 

 

the Buddy 

Program 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

1,5% 9,1% 0,0% 33,3% 0,0% 2,9% 

Total Count 67 11 21 3 1 103 

% within Vilken 

världsdel 

kommer du 

ifrån? 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 
100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

p-värde 0,021 


