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Abstrakt  
 
Högskolan i Gävle har på senare år påbörjat ett samarbete med utländska universitet och en 
stor andel utbytesstudenter vid högskolan kommer från Kina (Högskolan i Gävle, 2007). Att 
lyckas akademiskt är till viss del beroende av individens förmåga att anpassa sig till den 
akademiska kulturen och de rådande normerna. Studenter utbildade i konfucianistisk kultur 
har ofta annan syn på läraren än studerande i västerländsk kultur då man inom 
konfucianismen anser att läraren är en person med hög auktoritet och forskning visar att 
stressnivån för nyanlända utbytesstudenter är stark i början av deras akademiska utbildning i 
ett främmande land (Brown, 2008). Syftet med vår uppsats var att undersöka de kinesiska 
utbytesstudenternas kulturella upplevelser av att studera på Högskolan i Gävle och se hur 
dessa påverkar dem.  
 
En kvalitativ metod genomfördes med inspiration av ett fenomenologiskt förhållningssätt. 
Detta skedde i form av en semistrukturerad fokusgruppsintervju med sex stycken 
utbytesstudenter från Kina som studerat minst två år på Högskolan i Gävle. Resultatet visade 
att respondenterna upplevt kulturskillnader som de fått anpassa sig till under sin tid som 
utbytesstudenter. De största kulturkrockarna skedde i att anpassa sig efter den svenska 
undervisningen och ett främmande språk. Språkliga brister var troligen den största faktorn till 
att de inte hade kontakt med svenska studenter. Dock verkade respondenterna inte uppleva 
kulturchock i så stor utsträckning. Störst stress upplevde de i början av en ny kurs då de var 
tvungna att anpassa sig efter främmande ord på engelska och inför tentamenstillfällen. I 
början av respondenternas vistelse som utbytesstudent upplevde de dock hemlängtan och 
svårigheter att följa med i undervisningen vilket kunde upplevas som stressande. Detta 
verkade dock ha avtagit med tiden och utbytesstudenterna upplevde situationen vara 
tillfredställande trots en annorlunda kultur. 
 
Nyckelord: Kultur, utbytesstudent, kulturkrock, stress, språk, Kina 
 
Andersson, Linda och Bergström, Cecilia (2010). ”The influence of a foreign culture” – a 
study about the chinese exchange students cultural experiences of studying at the University 
of Gävle. C- level of education, 15 credits. Department of Education, Didactics and 
Psychology at the University of Gävle. 
 
Abstract  
 
The University of Gävle has in recent years started a relation with foreign universities and a 
large share of exchange students come from China (Högskolan i Gävle 2007). To succeed 
academically is to some extent dependent on the individual´s ability to adapt to the prevailing 
standards in the academic culture. Students educated in a konfucianistic culture have often a 
different view of the teacher than students in Western culture when in Confucianism believe 
that the teacher is a person of high standing and research shows that stress levels for newly 
arrived exchange students are strong in the beginning of their academic training in a foreign 
country (Brown, 2008). The purpose of our study was to get an insight into the Chinese 



exchange student’s cultural experiences of studying at the University of Gävle and to see how 
this can affect them. 
 
A qualitative method with inspiration of the phenomenogical approach was carried out. This 
took the form of a semistructrued focus group interview with six exchange student´s from 
China who has studied at least two years at the University of Gävle. The result implied that 
the respondents experienced differences in culture that they had to adapt to during their time 
as exchange students. The largest clash of cultures came when they were trying to adapt to the 
Swedish education and a foreign language. Linguistic deficiencies were probably the largest 
factor to affect the lack of contact with Swedish students. However, the respondents didn't 
seem to experience culture chock at a large extent. They experienced most stress at the 
beginning of a new course when they were forced to adapt to unfamiliar words in English and 
for examinations. At the beginning of the respondents sojourn however, they experienced 
homesickness and difficulties in keeping up with the tutoring which could be experienced as 
stressful. However, this seems to have declined by time and the exchange students 
experienced the situation as satisfying despite a different culture.   
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1. Inledning 
 
En internationalisering inom de högre utbildningarna sker i växande takt (Högskolan i Gävle - 
Strategi för internationalisering). Från år 1997/1998 till 2004/2005 har antalet inresande 
studenter till svenska högskoleutbildningar mer än dubblats och cirka 23 000 studenter från 
andra länder förlade 2004/2005 grundläggande högskolestudier i Sverige. Krav ställs på alla 
studenter inom högre utbildningar men i synnerhet blir många internationella studenter 
pressade av en främmande akademisk kultur som medför krav på att snabbt tillägna sig den 
språkliga kompetens som är essentiell för att kunna nå goda studieresultat. Stress är en vanlig 
reaktion när man ställs mot en ny miljö som nödvändiggör inlärningen av nya beteenden 
(Brown, 2008). Om stress uppkommer hos utbytesstudenter inför ett nytt sätt att studera på 
kan det få konsekvenser i form av både fysiska och psykologiska problem. De kan bland 
annat känna hemlängtan och i värsta fall kan det leda till att utbytesstudenterna avbryter 
studierna och reser tillbaka och fortsätter studierna i sitt hemland.  
 
Kulturen mellan Kina och Sverige skiljer sig åt på många olika plan. Kultur innebär inte 
enbart ett annat språk utan involverar även normer och värderingar bundet till denna. Att som 
kinesisk utbytesstudent komma till Sverige och vistas i den svenska kulturen kan bidra till att 
kulturkrock uppstår till en början för att efter en tid lättare kunna anpassa sig till den rådande 
kulturen.  
 
Högskolan i Gävle har på senare år påbörjat ett samarbete med utländska universitet vilket har 
resulterat i ett växande antal utbytesstudenter på högskolan. Större andelen av de inresande 
studenterna kommer från olika universitet i Kina. Med detta som bakgrund väcktes intresset 
av att undersöka hur de kinesiska utbytesstudenterna på Högskolan i Gävle upplever att 
studera i ett främmande land med annorlunda kultur och språk. Upplever studenterna 
kulturchock? Kan den i sin tur medföra upplevda stressfaktorer hos studenterna som påverkar 
studiesituationen?1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1Med studiesituation avses i detta fall både de faktiska studierna i form av uppgifter, tentamen, 
klassrumssituation men även andra faktorer som boendemiljö och sociala kontakter man förvärvar under sin 
studietid. 
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1.1. Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka de kinesiska utbytesstudenternas kulturella 
upplevelser av att studera på Högskolan i Gävle. 

• Vilka kulturella skillnader mellan Sverige och Kina upplever de kinesiska 
utbytesstudenterna avseende social miljö, boende, fritidsaktiviteter, vänskapskrets och 
studiesituation?   

• Hur upplever de kinesiska utbytesstudenterna att de påverkas av dessa skillnader? 

2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi att beskriva begreppet kultur och hur kulturen kan påverka individer 
och internationella studenter i olika sammanhang. Vidare kommer vi beskriva bitar av den 
kinesiska kulturen som ofrånkomligen påverkar kinesiska utbytesstudenter. Dessutom kommer 
vi beröra vilka kulturkrockar som kan uppstå av att studera i ett främmande land med 
annorlunda kultur och hur dessa kan påverka individen. Vi kommer även belysa 
internationaliseringen inom högskolan i Sverige och vidare knyta an det till Högskolan i 
Gävles internationella arbete och dess samarbete med de kinesiska utbytesstudenterna.  
 
2.1 Kultur 
 
Kultur är ett nyckelbegrepp i vår uppsats och begreppet kultur kan ha hundratals olika 
definitioner men i enlighet med vårt syfte kommer begreppet kultur i huvudsak syfta på de 
erfarenheter, tankemönster, språk, traditioner, livsstilar, kunskaper och värderingar som får 
människor att känna att de tillhör en sammanhängande grupp. Kultur är inte något som enbart 
har med nationalitet att göra utan det finns även subkulturer inom varje nation (Bodin & Fant, 
1995). Dessa kulturer kan vara enspråkiga grupper där ålder, åsikt och skillnad i utbildning 
bidrar till individuella olikheter. Kulturskillnader blir ofta mer uppenbara vid jämförelse av 
människor från olika språkgrupper och länder vilket bidrar till olika värderingar (Wellros, 
1986). Genom att studentmobiliteten ökar världen över (Högskoleverket, 2008) blir högskolor 
och universitet numera platser där olika värderingar möts då en blandning av olika kulturer 
och språkgrupper samlas under samma lärosäte. En vidare definition av kultur kan vara den 
kunskap individen omedvetet använder sig av för att kategorisera, förklara och utföra - samt 
tolka andras handlingar. Denna kunskap förvärvar vi under vår uppfostran och i den miljö vi 
lever i. Kultur som ett kollektivt medvetande sker både på medveten- och omedveten nivå och 
denna form av kultur är ofta osynlig för individerna inom en gemensam kultur (Wellros, 
1986).   
 

Den är förankrad i alldagliga trivialiteter och rutiner, vanor och hemmaritualer. Den 
handlar om tankar och aktiviteter som vi sällan reflekterar över, det som är halvt eller 
helt omedvetet. Den handlar inte om hur världen borde vara utan om hur världen är: om 
det vi tar för självklart och naturligt. (Löfgren, 1984, citerad i Wellros, 1986, s. 57). 
 

Detta citat relaterar till den vardagskultur människor lever i. I denna kultur är reglerna i 
princip osynliga och inte förrän reglerna bryts blir vi medvetna om dem. Hos medlemmarna 
av en kultur finns en känsla av vad som är tillåtet respektive förbjudet. De ord och fraser man 
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använder sig av i en kultur reflekterar de värderingar och attityder som är starkt förankrade 
och vanligt förekommande inom kulturen. Detta språk har tillkommit pga. behovet att 
kommunicera kring detta. Kulturen både formar och formas alltså av språket (Wellros, 1986). 
 
2.2 De kinesiska utbytesstudenternas kultur 
 
Folkrepubliken Kina etablerar sig i globaliseringens mitt då landet tagit en allt mer central roll 
politiskt, ekonomiskt och kulturellt (Lagerkvist, 2007). Kina är även genom sin stora 
produktion och marknad på väg att bli en ekonomisk stormakt vilket även medför en 
framväxande medelklass med större sociala och ekonomiska klyftor. Dessa faktorer försvagar 
den nationalkommunistiska ideologin i Kina. Kina har bland annat i sin relation med EU 
kritiserats för sin brist på mänskliga rättigheter där främst bristen på politisk frihet i landet 
lyfts fram då Kina är en enpartistat och endast ett parti tillåts, Kinas kommunistiska parti. 
Även kritik har riktats mot den religiösa friheten och yttrandefriheten i landet (Törnvall, 
2006) då det inte är acceptabelt att ifrågasätta makthavarna och deras funktion i landet 
(Lagerkvist, 2007). 
 
Kinas anslutning till WTO2 2001 medförde kontinuerliga och öppna kontakter och 
värderingsutbyten via IT3

 

. Här försökte Kinas regim införa IT-poliser men trots dessa kunde 
inte utbytet hindras vilket enligt Törnvall (2006) kan bidra till att försvaga partiets ideologi 
och bidra till att Kina blir ett öppnare land. Denna öppenhet har även medfört förändringar på 
Kinas kulturpolitik. Politiska budskap har alltid via teater och film framförts av den 
kommunistiska regimen där man bland annat velat framhålla önskvärda egenskaper hos den 
kinesiska befolkningen. Numera kan dessa forum även verka för att försvaga landets regim. 
Dock har detta medfört protester och en del censurerade filmer (Törnvall, 2006).  Kina 
kommer via anslutningen till WTO enligt Lagerkvist (2007) att påverkas såtillvida att sättet 
att handla, leva och styra kommer anpassas mer efter demokratiskt styrda länder. Törnvall 
(2006) menar på att fler kineser numer upplever demokratiska, liberala och moderna 
samhällssystem. 

Kina har en 5000 år gammal historia och ett traditionellt samband mellan kultur och religion 
(Törnvall, 2006). Landet är influerat av konfucianismen vilket hjälper till att bidra till att 
staten, samhället, företaget och familjen anammar en hierarkisk uppbyggnad (Lagerkvist, 
2007). Trots att konfucianismen är en mycket gammal tradition är fortfarande dess principer 
och värderingar djupt rotade i dagens kinesiska samhälle (Adler, 2002). Den konfucianistiska 
traditionen är för många kineser inte en religion utan ett bildningssystem som i många tusen 
år har påverkat kinesernas tankar och beteende. Konfucianismen fungerar på många sätt som 
en etisk lära för disciplin, lojalitet och vördnad för överheter i landet och influerar kinesernas 
samhälle och privata liv (Lagerkvist, 2007). De konfucianistiska värderingarna är starkt 
familjecentrerade i Kina där barn vid vuxen ålder har som förpliktelse att ta hand om sina 
föräldrar vid ålderdomen och detta lärs in redan i tidig ålder. De starka familjära 
värderingarna i Kina avspeglas även i utformandet av byggnader där allmänna platser ofta är 
trånga mörka och inte så välkomnande. Motsatsen är kärnan i familjen - hemmet, som ofta är 
rymligt och väldekorerat. Dessa kulturella skillnader bidrar även till hur folket interagerar 
utanför hemmet. Medan människor i västerländsk kultur tenderar att träffas över en öppen bar 
föredrar kineser ofta en mer familjär atmosfär med privata rum där de kan dricka och samtala 
med sina närmaste (Bell, 2008). Även kineser som lämnat landet bygger ofta sina system på 
                                                 
2 Världshandelsorganisationen 
3 Informationsteknik, samlingsnamn för tekniska möjligheter inom data (Nationalencyklopedin, 2009). 
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konfucianismen vilket tillför dem en identitet och Törnvall (2006)  menar att kineser inte 
integreras så lätt i andra kulturer och maktstrukturer. 
 
2.3  Kulturell påverkan 
 

Kultur påverkar människor att tänka och handla efter befintliga normer i hemlandet och 
studier har visat att människor ofta är blinda för den egna kulturens påverkan. Även om man 
kan tala landets språk flytande är inte detta en garanti för att man ska förstå det nya landets 
kultur, seder, attityder och beteenden som kanske skiljer sig förhållandevis till hemlandet 
(Martinsson, 1992). Detta upplevde lärare inom den högre utbildningen då de i en 
enkätundersökning utförd av Högskoleverket (2008) beskrev undervisningen till 
utbytesstudenter som en pedagogiskt svår situation som fordrade annorlunda metoder i deras 
sätt att undervisa. Fördjupar man sig i det konfucianistiska undervisningssättet som sätter sin 
prägel på den kinesiska kulturen, skiljer sig deras undervisningssätt märkbart åt från det 
västerländska undervisningssättet (Bell, 2008). Även kulturellt betingade saker som att passa 
tider och att under lektionstid prata i mobiltelefon kan skapa kulturkrockar för 
utbytesstudenterna då dessa attityder och beteenden kan vara olika från den kultur de är vana 
vid (Högskoleverket, 2008). Som individ fungerar man bättre i nya kulturmöten om man lär 
känna och tillämpa den ”kulturella koden” hos de människor man möter. Med kulturell kod 
menas en uppsättning regler för hur man ska bete sig i tillvaron. Förmågan att anpassa sig till 
den rådande kulturkoden är det som kallas tvärkulturell kompetens. I den tvärkulturella 
kompetensen ingår det att man vet vad man förväntas säga eller inte en viss situation, men 
även hur man handlar eller inte handlar i de olika situationerna (Bodin & Fant, 1995). 
 
Vidare kan nyttjandet av gemensamma ord ha olika betydelse beroende på varifrån man 
kommer då människor tolkar orden utifrån sitt eget lands referensramar och inte med hänsyn 
till ett främmande lands seder och bruk (Martinsson, 1992). Normer bekräftas ständigt i 
mellanmänskligt umgänge runt omkring en individ. Via de normer vi är invanda med är det 
lätt att kliva in i en ny situation med förutfattade meningar om hur man ska bete sig och 
vilken innebörd specifika handlingar får (Wellros, 1986). 
 
Kulturella skillnader länder emellan kan vara en förklaring till många av de missförstånd som 
uppstår och många av de negativa intryck som kan uppkomma beror just på grund av att man 
missförstår och misstolkar den andres kommunikation. Vi uttrycker oss känslomässigt på 
olika sätt då känslor är kulturellt betingat. De kulturnormer vi är invanda vid endera hämmar 
eller uppmanar oss att uttrycka oss i olika former. Kulturella betingningar kan innefatta fysisk 
kontakt, ögonspel, gester, kroppsspråk, kläder och utseende (Martinsson, 1992). 
 
2.4 Kultur och kommunikation  
 
Kommunikationsmönster i tal och skrift varierar från kultur till kultur och kroppsspråket har 
en stor betydelse för kommunikationen människor emellan och även hur det som sägs 
uppfattas. Den historiska bakgrunden har format de kulturer som finns idag och genom de 
olikheter som uppstått har olika beteendemönster utformats vilket skiljer sig åt beroende på 
kultur. Genom språket lär sig individer beteendenormer och mönster för att tolka andra 
människors beteenden. Språket underlättar en snabb tolkning och igenkännelse av det 
underförstådda i en situation och ett gemensamt modersmål kan skapa en positiv upplevelse 
av gemenskap som i sin tur kan stärka individens självbild och självkänsla (Bodin & Fant, 
1995). Problem uppstå om kommunikationen är bristande vilket enligt en undersökning gjord 
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av Dunne (2009) var en bidragande faktor till att de inhemska studenterna drog sig från att ta 
kontakt med utbytesstudenterna. Problem relaterat till språket och språkkunskaper var enligt 
utvärderingar av Högskoleverket (2008) det vanligast nämnda problemet för utbytesstudenter 
inom den högre utbildningen. Akademiska svårigheter behöver dock inte bara bero på de 
språkliga skillnaderna utan kan likväl grunda sig i brister gällande kommunikation och 
förståelse på kulturell nivå (Brown, 2008). 
 
Mellan två människor som delar gemensamt språk är ungefär 70 % av kommunikationen icke-
verbala signaler enligt Birdwhistell (1970) i Wellros (1986) och har en stark inverkan på 
kommunikationen. De icke- verbala signalerna, precis som språket, är kulturellt inlärt och 
tolkningen av dessa signaler sker automatiskt och på en väldigt låg nivå i medvetandet 
(Wellros, 1986). 
 

 
      Det är genom att delta och växa in i en kultur, ett kulturellt samspel med dess 

språk- och tolkningsgemenskap som vi lär oss ge samma fenomen samma 
innebörd eller mening. Härigenom blir innebörden i de flesta vardagliga 
fenomen i stort sett gemensamma för de flesta medlemmarna inom samma 
kulturgemenskap. (Sander, 1985, citerad i Wellros s .38). 

 
Även värderingar och emotioner vilket är kulturellt präglade ingår både i den verbala - och 
icke- verbala kommunikationen både på medveten och omedveten nivå. Detta kan skapa 
spänningar i mångkulturella grupper där värderingarna skiljer sig åt och ett sakligt 
informationsutbyte kan på så sätt försvåras (Seija, 1986).  
 
2.5 Kulturella roller 
 
För att individer ska kunna skapa ordning i tillvaron tilldelar man människor olika roller. 
Enligt Wellros (1986) underlättar denna rollindelning då människor dagligen tar del av en 
mängd olika sinnesintryck som ska bearbetas. Rollförväntningar finns överallt i samhället och 
får människor att bete sig efter ett särskilt sätt inom den givna rollen, exempelvis yrkesroller 
mm. Om rollförväntningarna däremot skiljer sig åt från det förväntade kan det skapa 
förvirring. Utbytesstudenter skapar sig förväntningar på sin akademiska utbildning baserat på 
tidigare erfarenheter vilket ofta resulterar i att förväntningarna inte möter den faktiska 
utbildningssituationen i det nya landet. 
 För en individ som kommer till ett nytt land kan förvirring uppstå om dessa rollförväntningar 
skiljer sig åt länderna emellan. I klassrumssituationer kan inlärningen hos elever bli lidande 
ifall deras rollförväntningar på lärare, elev, undervisning och inlärning skiljer sig åt från 
lärarens sätt att se på dessa roller. Händer detta kan förvirring och minskad motivation uppstå 
vilket bidrar till sämre inlärning (Wellros, 1986). Skilda syner på auktoritet hos lärare är ett 
vanligt inslag hos individer som studerar i främmande kulturer. Studenter utbildade i 
konfucianistisk kultur har ofta annan syn på läraren än studerande i västerländsk kultur då 
man inom konfucianismen anser att läraren är en person med hög auktoritet. Att argumentera 
eller ifrågasätta lärarens resonemang anses ofint. Av västerländska lärare kan dessa studenter 
dock ses som ointresserade eller passiva (Brown, 2008). I en studie utförd på ett engelskt 
universitet svarade 72 % av de tillfrågade fakultetsmedlemmarna att undervisningen till 
utbytesstudenterna krävde nya utlärningsmetoder (Trice, 2003). 
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2.6 Kulturkrock 
 

Många studier tyder på att kulturchock är vanligt förekommande i början av en vistelse i ett 
främmande land. Begreppet kulturchock definieras som den ängslan som uppstår av förlusten 
av välkända tecken och symboler för social samvaro som istället ersätts av, för individen, 
obekanta sådana. Sådana faktorer beror på kulturkrockar som kan bestå av att roller och status 
inte är detsamma, rasdiskriminering, väder- och matskillnader, språk, bostadsförhållanden, 
separation från hemmet, minskad social kontakt och skillnad i utbildningssystem. 
 

      Föreställ dig en värld där ingenting hänger ihop, där händelser följer på varandra 
utan något uppenbart orsakssamband. Nästan varje händelse skulle då förvåna. Inget 
skulle verka välbekant. Allting skulle kännas kaotiskt. Ett sådant förhållande är så 
främmande i vår vardag att det är synnerligen svårt att ens föreställa sig det. 
(Schneider m.fl., 1979, citerad i Wellros s. 48). 

 
Kulturchocken bidrar till anpassningsproblem när individen lämnar sina egna referensramar 
bakom sig och på nytt måste anpassa sig efter värderingar och attityder som skiljer sig åt från 
det den är van vid (Martinsson, 1992). Sådana anpassningsproblem kan uppstå bland 
utbytesstudenter som förlägger sina studier i en annorlunda kultur. Utbytesstudenter skapar 
sig förväntningar på sin akademiska utbildning baserat på tidigare erfarenheter vilket ofta 
resulterar i att förväntningarna inte möter den faktiska utbildningssituationen i det nya landet 
(Brown, 2008). 
 
 Kulturella skillnader i undervisning förekommer exempelvis mellan studenter från sydöstra 
Asien och västerländska studenter. Utifrån en mer västerländsk undervisningsmodell arbetar 
man mycket med diskussioner och kritiskt tänkande för att skapa autonoma och självständiga 
studenter. De asiaterna studenterna är skolade i den konfucianistiska kulturen vilket medför 
att de möter ett studiesätt de inte känner igen (a.a.). Studenten kan här inte använda sina 
tidigare erfarenheter och färdigheter på den nya situationen, saker och ting är inte som de ser 
ut att vara och det är blir oförutsägbart och obegripligt (Wellros, 1986). Att lyckas akademiskt 
är till viss del beroende av individens förmåga att assimilera sig till de rådande normerna i den 
akademiska kulturen och vanligen anpassar sig internationella studenter endast så mycket till 
den nya kulturen att de kan fullgöra sin roll som student. (Brown, 2008). 
 
Kulturchock kan ge upphov till både kroppsliga symptom och en mängd psykiska symptom 
såsom depression, stress, identitetsklyvning och social isolering etc. Hur långvarig 
kulturchocken är och hur kraftigt den upplevs beror på individuella och kulturella skillnader. 
Kulturchock brukar betecknas som en övergående period som är mest intensiv i det första 
skedet av anpassning till ett främmande land. En undersökning bland utbytesstudenter som 
studerade ettårigt mastersprogram i England visade att de tillfrågade upplevde stress pga. det 
krävande programmet, behovet av en hög nivå på deras språkliga kunskaper i engelska och 
oförenligheten mellan den akademiska kulturen i deras hemland jämfört med kulturen i det 
nya landet (a.a.). 
 
2.7 Den internationella högskolan  
 
Den internationella rörligheten bland människor ökar och samhället går mer och mer mot en 
globalisering vilket även bidrar till att den internationella verksamheten inom högskolorna 
breder ut sig (Högskolan i Gävle, 2007). En internationell rörlighet bidrar till att 
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arbetsmarknaden nu efterfrågar språkkunskaper samt har ett behov av en förståelse för olika 
kulturer, affärsmetoder och nätverk. Detta bidrar till en ökning av människor som nu förlägger 
sina studier utomlands och i Sverige har andelen inresande studenter ökat sedan mitten av 
nittiotalet. Högskolor och universitet har anpassat sig efter den ökade internationaliseringen 
genom att bland annat Bolognaprocessen skapa europeiska examina. Även utbudet av 
engelskspråkiga kurser på högskolor och universitet är större nu vilket är en förutsättning för 
att utländska studenter skall kunna studera i Sverige (Högskoleverket, 2008). 
 
Av de internationella studenter som rör sig över nationsgränserna för att studera brukar man 
benämna två olika typer av studenter. Den ena sortens studenter kallas för free movers och 
dessa ordnar själv med sina studier och inresa till det land där studierna skall förläggas 
(Högskoleverket, 2007). Antalet free movers som förlägger sina studier i Sverige ökar, dessa 
studenter studerar utanför reglerade samarbetsavtal, särskilt inom magisterprogram och 
kommer mestadels från utvecklingsländer (Högskolan i Gävle, 2007). Den andra gruppen av 
internationella studenter är utbytesstudenter. Dessa förlägger en del av sin studietid i ett annat 
land men tillhör fortfarande sitt hemuniversitet (Ahn, 2007). Denna uppsats kommer att 
belysa upplevelser av att vara utbytesstudent. De inresande studenterna från Asien är den 
befolkningsgrupp som ökar mest inom svenska högskolor och universitet (Högskoleverket, 
2008). 
 
Högskolan i Gävle har idag ett samarbete med ett 90- tal universitet och högskolor gällande 
internationell utbytesverksamhet. Större delen av dessa skolor är förlagda i Europa men även 
utbyte med skolor i Afrika, Asien, Australien, Latinamerika och Nordamerika ingår. Förutom 
student- och lärarutbyte ingår även forskning i samarbetet. Cirka 150 stycken utbytesstudenter 
förlade hösten 2006 sina studier på Högskolan i Gävle (Högskolan i Gävle, 2007).  
 
Arbetet med utbytesstudenter sker genom samarbete med det internationella sekretariatet och 
institutioner på högskolan där lärare och administratörer handhar utbytet av både in- och 
utresande lärare- och studenter. Internationella sekretariatet på Högskolan samordnar och 
verkar för ökad internationalisering bland studenter genom att profilera Högskolan i Gävle 
som en internationell högskola. Detta sker bland annat genom att Högskolan utvecklar ett ökat 
antal kurser på engelska och tydligare information på HIG4

 

: s hemsida om de engelskspråkiga 
kurser som erbjuds. Även kompletterande språkutbildningskurser utvecklas för de 
utbytesstudenter som förlägger sina studier på Högskolan. (Högskolan i Gävle, 2007).  

För att högskolan ska kunna tillgodose de inkommande utbytesstudenternas behov sker 
kontinuerligt förberedelser av det akademiska innehållet i det befintliga kursutbudet, hjälp 
med bostad och stöd vid utbytesstudenternas ankomst till Gävle med introduktionsdagar för 
de nyanlända. Utbytesstudenterna erbjuds även kurser i svenska och sociala och kulturella 
aktiviteter för att berika vistelsen i Gävle (Högskolan i Gävle, 2007). Som stöd till de 
kinesiska utbytesstudenterna finns sedan ett par år tillbaka en kinesisktalande medarbetare 
anställd på HIG (Westergren & Ekström, 2007). 
 
Högskolan i Gävle arbetar efter givna strategier och verksamhetsmål för den internationella 
verksamhet som bedrivs. Det krävs resurser för att planera och ge den support som behövs till 
det växande antalet utbytesstudenter som anländer till högskolan för att studera. Dessa mål är 
fastställda i de så kallade regleringsbreven och för att uppfylla dessa skall HIG: s 
internationella verksamhet vara av hög kvalitet och samarbetet med andra länder ska slutligen 

                                                 
4Högskolan i Gävle 
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leda till en större konkurrenskraft där studenterna som ingår i utbytet skall ha tillgodogjort sig 
en kompetens anpassad efter den internationella arbetsmarknaden (Högskolan i Gävle, 2007). 
 
Samarbetet med kinesiska universitet har expanderat på HIG och utvecklats sedan 2000/2001 
då ett Linnaeus- Palme- utbyte påbörjades med Guizhou University i Kina (Westergren & 
Ekström, 2007). Högskolan slöt år 2005/2006 vidare avtal med kinesiska universitet för 
rekrytering av utländska studenter som prövats inom magisterprogrammen i elektronik, 
energisystem och geomatik. Ungefär ett år efteråt slöt man nytt avtal där även 
magisterprogrammet i industriell ekonomi ingick. Antalet kinesiska studenter har ökat från 20 
stycken studerande år 2005/06 (Högskolan i Gävle, 2007) till drygt 200 stycken studerande på 
högskolan 2009. De kinesiska utbytesstudenterna inom det nya kandidatprogrammet delar 
klasser med ryska, indiska och svenska studenter (Högskolan i Gävle, 2009).  
 
3. Problemformulering 
 
Sverige är idag ett mångkulturellt land med individer från hela världen. I svenska skolor finns 
barn som talar olika språk, har olika kulturer, traditioner, religioner och olika sätt att leva. 
Men det är inte alltid lätt som individ att komma in i ett annat lands kultur och sätt att leva. 
Ett problem som kan uppstå vid interkulturella kontakter är kulturkrockar och de 
konsekvenser dessa krockar kan medföra hos individen. Forskning visar att stressnivån för 
nyanlända utbytesstudenter är stark i början av deras akademiska utbildning i ett främmande 
land (Brown, 2008). Brown (2008) nämner även att många studier visar att människor som 
vistas i ett främmande land upplever någon grad av kulturchock i början av vistelsen och då 
utbytesstudenterna snabbt måste anpassa sig till de akademiska studierna och kulturen i ett 
nytt land kan känslan av kulturchock och dess symptom bli intensiv. 
 
Då akademisk framgång även är beroende av studentens förmåga att anpassa sig till normer i 
den akademiska kulturen (a.a.) är det viktigt att utbytesstudenter får så bra stöd och 
möjligheter som möjligt att göra just detta. 
 
Då det finns en betydande skillnad mellan Sverige och Kinas kultur kanske problem kan 
uppstå för de kinesiska utbytesstudenterna då man i Kina utgår från en konfucianistisk syn. 
Akademiska skillnader uppstår då dessa studenter oftast anser att läraren är en person med 
hög auktoritet och att det inte är tänkbart att ifrågasätta lärarens resonemang till skillnad från 
de svenska skolorna där argumentation och diskussion är det som det läggs störts vikt vid 
(Brown, 2008).  Går detta att förena med den högre utbildningen inom de svenska 
högskolorna? Vår tanke är att detta borde leda till kulturkrockar som påverkar 
utbytesstudenterna då de befinner sig i en främmande situation med annorlunda kultur och 
förväntningar.   
 
Kan det vara så att det blir en stressande situation hos utbytesstudenterna då de ska försöka 
passa in och lära sig förstå en främmande kultur? Och kan denna stress i så fall påverka 
utbytesstudenternas skolsituation, både gentemot studier och i det sociala livet?  
 
4. Metodologi 
 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår valda ansats, den metod vi använt oss av, 
urvalsgrupp, genomförande av studien samt hur inkommen data bearbetats. Även studiens 
tillförlitlighet och etiska aspekter diskuteras i avsnittet. 
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4.1 Fenomenologisk ansats 
I en vetenskaplig undersökning utgår man från en viss kunskapssyn där begreppet ansats 
antyder en slags utgångspunkt för valet av undersökningsfråga, undersökningsmetod och 
analys (Rosenqvist & Andrén, 2006). Vår studie är inspirerad av det fenomenologiska 
synsättet då syftet är att ta reda på vilka kulturella upplevelser de kinesiska utbytesstudenterna 
har och dess påverkan på dem. Med det fenomenologiska perspektivet är det kärnan i våra 
respondenters upplevelser samt deras beskrivningar som är utgångsläget i undersökningen 
(Kvale, 1997). Som Kvale (1997) beskriver det fenomenologiska perspektivet har vi 
koncentrerat oss på respondenternas livsvärld och varit öppna för deras upplevelser. De 
exakta beskrivningarna hos respondenterna har prioriterats utan att våra egna tolkningar 
gjorts. Ett livsvärldsperspektiv innefattar hur individen ser, förstår och beskriver samt 
analyserar världen, eller delar av den, så som denne uppfattar den (Dahlberg et al, 1997).  
 
4.2 Fokusgruppsintervju  
 

En fokusgrupp innebär en samlad grupp människor som vid ett tillfälle diskuterar ett givet 
ämne. Intervjun leds av en moderator vars uppgift är att introducera det givna ämnet och leda 
diskussionen (Wibeck, 2000). I vårt fall agerade båda forskarna moderatorer. Som moderator 
måste man vara väl förberedd på att allt kan hända och vara skicklig i sitt sätt att leda 
gruppen. En moderator bör även ha i åtanke att olika personlighetsdrag hos respondenterna 
kan påverka intervjun, exempelvis finns det risk för att de mer talförda och dominanta 
individerna framträder under intervjun och att endast deras synpunkter kommer fram vilket 
kan medföra att de tystlåtna och mera blygsamma ställs åt sidan (a.a.). Detta bidrog till att 
ordet ibland gavs direkt till en respondent för att öka chansen att alla respondenter fick 
komma till tals.  
 
Även miljön intervjun sker i kan ha betydelse för resultatet, t.ex. rummets utformning och den 
fysiska placeringen av respondenterna under intervjun (a.a.). Detta bidrog till att vi valde ett 
konferensrum i högskolans bibliotek där vi kunde genomföra intervjun ostört. Både 
respondenterna och vi forskare satt runt ett bord vilket bidrog till en avslappnad intervju. Vi 
inledde fokusgruppsintervjun med att presentera syftet med intervjun och Wibeck (2000) 
påpekar att det är en bra inledning för att kunna erhålla deltagarnas erfarenheter, kunskaper, 
tankar och åsikter. Vad man som moderator säger i inledningen av intervjun och hur man 
säger det har betydelse för hela den fortsatta diskussionen (a.a.).  
 
Fokusgrupper ger möjlighet till att upptäcka och få mer kunskap om grupper av människor 
och ämnen som kanske annars inte blir förstådda och även fördjupa sin förståelse av vad som 
ligger bakom människors tankar och erfarenheter (Wibeck, 2000). Förespråkare för 
fokusgruppsintervjuer säger att en av fördelarna med dessa framför individuella intervjuer är 
att fokusgrupper ger utrymme för interaktion individer emellan vilket kan bidra till kunskap 
hos den enskilde individen om dennes egna åsikter (Trost, 1997).  
 
En fokusgruppsintervju kan vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. Ju mer moderatorn 
går in och styr intervjun desto mer strukturerad blir den till skillnad från en ostrukturerad 
intervju där deltagarna i så stor utsträckning som möjligt ska diskutera fritt med varandra om 
det givna ämnet. För och nackdelar finns med de båda intervjumetoderna men många gånger 
fungerar kanske ostrukturerade intervjuerna (även kallad semistrukturerad intervju) bäst då 
deltagarna fritt får diskutera med varandra och tillåts introduceras nya ämnen. Här går endast 
moderatorn in och styr gruppen om de inte håller sig till ämnet (Wibeck, 2000). Ett sådant 
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förhållningssätt ger utrymme för spontana uttalanden om det ämne respondenterna diskuterar 
(Kvale, 1997). Vi försökte ta vara på detta genom att inte gå in och styra intervjun för mycket 
utan låta respondenterna gå vidare i sina diskussioner. Endast ett fåtal gånger styrde vi upp 
intervjun för att undvika irrelevanta sidospår. 
 
Vårt val av semistrukturerad intervju bidrog till att vi som forskare ställde frågor i den 
ordning som situationen inbjöd till vilket gav oss möjlighet till flexibilitet under intervjuns 
gång (Stukát, 2005). Som Denscombe (2000) skriver innebär även semistrukturerade 
intervjuer att det finns en intervjumall att följa utifrån teman och frågor som ska besvaras av 
respondenterna. Denna mall följs inte slaviskt utan vi som intervjuare var inställda på att låta 
respondenterna utveckla sina egna idéer och tala mer utförligt om de ämnen som togs upp.  
 
Olika teorier finns om hur stor en fokusgrupp bör vara. Vi valde att följa Wibecks (2000) 
anvisningar om att lämpligt deltagande i en fokusgrupp inte ska vara färre än fyra personer 
och inte fler än sex personer då för många personer kan bidra till svårigheter att föra en 
diskussion. Vi valde dock en grupp på sex respondenter för att öka möjligheten till så många 
infallsvinklar som möjligt till våra frågor. Vidare kan svårigheter uppstå vid urvalet av 
deltagare till fokusgruppen. Det krävs en lämplig blandning personer vid deltagandet av 
intervjun och interaktionen underlättas om dessa har något så när samma socioekonomiska 
och utbildningsmässiga bakgrund (a.a.).  
 
4.3 Urval 
 
På Högskolan i Gävle finns det utbytesstudenter som studerar från en till två terminer till de 
som ingår i ett treårigt utbytesprogram. Våra urvalskriterier innefattade programstuderande 
utbytesstudenter som studerat minst två år vid Högskolan i Gävle. Detta pga. att vi ville ha tag 
i respondenter som efter en längre tids vistelse som utbytesstudent skaffat sig kulturella 
erfarenheter rörande både studier och det sociala livet i Gävle. Detta resulterade i 
utbytesstudenter från Kina då majoriteten av de studenter som ingår i ett treårigt 
utbytesprogram är kineser. 
 
4.4. Genomförande 
 
Vi tog i det initiala skedet kontakt med internationella sekretariatet då dessa handhar både in- 
och utresande studenter till Högskolan i Gävle. Förhoppningen var att få ta del av deras 
information om bland annat policys, mål och ramar i arbetet med utbytesstudenterna. Detta 
bidrog dock inte till så stort underlag genom att vi inte erhöll något konkret material, dvs 
material som beskrev hur de i praktiken arbetade med utbytesstudenterna på Högskolan. Vi 
fick snarare ta del av dokument som beskrev övergripande mål med verksamheten vilket 
medförde att vi inte lade någon tyngd på att beskriva detta i undersökningen. Efter 
bearbetning av en del material om ämnet började en intervjumall på svenska utarbetas med tre 
stycken huvudteman för att få struktur på frågorna inför intervjun. Då vi hade utarbetat en 
tillfredställande struktur på intervjufrågorna gick vi över till att utarbeta en engelsk 
intervjumall som slutligen skulle användas vid intervjutillfället (se bilaga 1). Intervjumallen 
gav utrymme för följdfrågor vilket gjorde intervjun semistrukturerad.  
 
Vi kontaktade återigen internationella sekretariatet och därigenom fick vi numret till en 
kinesisk utbytesstudent som stämde överens med de urvalskriterier vi hade för vår 
undersökning. Genom telefon - och e- mailkontakt med studenten presenterade vi oss själva 
och gav information gällande undersökningen. Vi fick ta del av vilka tider utbytesstudenten 
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hade lektioner och valde att gå och presentera oss själva och vår studie hos utbytesstudentens 
klass. Av denna klass på 27 stycken utbytesstudenter var endast sex stycken närvarande och 
det resulterade inte i några respondenter.  
 
Detta medförde att vi återigen kontaktade internationella sekretariatet. Kontaktpersonen på 
internationella sekretariatet gav oss numret till en annan kinesisk utbytesstudent som stämde 
överens med våra urvalskriterier. Kontakt togs med denne via telefon och därefter mailade vi 
utbytesstudenten vårt missivbrev (se bilaga 2). Vi bad även denne kontakta andra kinesiska 
utbytesstudenter som eventuellt kunde vara intresserade av att delta i vår undersökning. Detta 
medförde att vi erhöll sex stycken kinesiska utbytesstudenter som matchade våra kriterier. Vi 
bestämde tid och plats för intervju och den ägde rum i ett av högskolans konferensrum i 
biblioteket. Innan intervjun inleddes delades ett missivbrev ut till respondenterna där 
information om studien samt våra kontaktuppgifter fanns med. Vi talade även om att intervjun 
skulle spelas in på band och att tiden för intervjun skulle pågå ca 1 timme. Samtycke för 
bandinspelningen gavs från alla respondenter. Återigen poängterade vi att deltagandet i 
undersökningen var frivillig och när som helst kunde avbrytas och att respondenternas svar 
skulle behandlas konfidentiellt. Efter vi presenterat oss och vår undersökning bjöd vi 
respondenterna på fika och småpratade lite för att skapa en avslappnad atmosfär inför 
intervjun.  
 
4.5. Databearbetning 
 

Transkriberingen av intervjun påbörjades dagen efter intervjuns genomförande för att vi 
skulle ha en så klar minnesbild av intervjun som möjligt. För att uppnå trovärdighet har 
transkriberingen utförts så ordagrant som möjligt. En exakt transkribering kunde vi inte 
genomföra då språkliga brister gjorde det svårt att erhålla vissa detaljer i respondenterna 
utsagor. I databearbetningen skrevs skratt, betonade ord, medhåll från andra respondenter och 
pauser ned för att fånga upp och minnas eventuella nyanser i respondenternas beskrivningar. 
Transkriberingen genomfördes av båda oss forskare tillsammans för att kunna uppfatta det 
som sades så korrekt som möjligt. Bandinspelningen lyssnades av flera gånger för att minska 
risken för att missa något respondenterna beskrev och därmed gå miste om viktig information. 
Efter transkriberingen fördes de skrivna anteckningarna över till dator. Återigen granskade vi 
materialet genom att markera återkommande och framträdande ord och citat från 
respondenterna. Datagranskningen genomförde vi ett flertal gånger där vi gick från att 
utarbeta ett fåtal preliminära teman till att slutligen enas om ett flertal specifika teman. Utifrån 
detta arbetssätt sammanställdes resultatet av intervjun under åtta stycken huvudkategorier. En 
analys av resultatet genomfördes sedan med anknytning till bakgrunden.  
 
4.6. Tillförlitlighet  
Begreppen validitet och reliabilitet används när man pratar om kvantitativa studier där något 
ska mätas. Kvalitativa undersökningar som involverar människor handlar det i de flesta fall 
om inställningar, upplevelser, erfarenheter, kunskaper och liknande (Kvale & Brinkmann, 
2009). I kvalitativa undersökningar som utförs genom intervju och observation talar man 
istället om tillförlitlighet (Trost,1993). I denna studie har vi använt oss av tillförlitlighet som 
begrepp för att diskutera vår datainsamling.  
 
Använder man sig av strukturerade intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad 
relaterad till intervjuarens förmåga att ställa frågor som verkligen undersöker det man ämnar 
undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Han menar vidare att tillförlitligheten i relation till 
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ledande frågor oavsiktligt kan inverka på svaren då dessa inte är en medveten del av 
intervjutekniken. Vi använde oss av semistrukturerad intervju där vi med detta som grund 
omarbetade vår intervjumall ett flertal gånger för att minska risken att leda respondenterna via 
slutna och ledande frågor.  
 
För att öka tillförlitligheten i undersökningen använde vi oss bandinspelning av den 
genomförda intervjun då man i efterhand kan gå tillbaka och lyssna på intervjun för att 
försäkra sig om att man uppfattat svaren så korrekt som möjligt (Patel & Davidson, 1994). 
Förutom att spela in intervjuerna förde även en av oss forskare anteckningar under intervjun 
som vi kunde återvända till vid databearbetningen. En annan fördel med att spela in intervjun 
på band är att vi som intervjuar kan koncentrera oss på vad respondenterna säger utan att ägna 
tid åt att skriva ner alla svar. En bandinspelning bidrar även till att tonfall och sättet någon 
pratar på kommer fram (Repstad 1999). Då studien baserats på intervjuer har vi som forskare 
strävat efter bra balans mellan citat från intervjupersonerna och den egna texten så att läsaren 
själv får möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Då intervjuerna varken utfördes på respondenternas eller vårt modersmål uppstod det en del 
brister i kommunikationen. Under transkriberingen fann vi en del brister i begripligheten pga. 
felaktiga meningsuppbyggnader hos respondenterna samt svårigheter att förstå en del 
respondenter pga. uttalet. Detta medförde att vi emellanåt gjort egna tolkningar av innebörden 
i respondenternas berättelser. Dessa tolkningar har endast utförts i syfte att göra 
respondenternas svar mer förståeliga och vi har i största mån försökt undvika ”att färga” 
respondenternas svar. 
 
4.7. Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden har skett genom hela vår forskningsprocess (Kvale,1997). Trost (1997) 
belyser detta med vikten av att de etiska aspekterna noga övervägs i en undersökning. De som 
intervjuas har rätt till sin egen integritet och värdighet. Detta har vi tagit hänsyn till i vår 
undersökning. Det är även viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna vid studier 
där människor berättar om sina upplevelser. Principerna består av fyra olika huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet uppfyllde vi genom att tillhandahålla information om syftet och 
deltagarnas uppgift i studien. Vidare informerade vi respondenterna om att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt medverkande i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta skedde skriftligt via ett missivbrev som vi e- mailade till 
respondenterna redan vid tillfället då förfrågan om deltagande gavs. I missivbrevet fanns all 
information om studiedeltagandet tillgängligt samt våra kontaktuppgifter om de hade vidare 
funderingar och frågor eller skulle önska bryta sitt deltagande i studien. Även vid utförandet 
av intervjun gavs muntlig information och återigen delade vi ut missivbrevet så att 
respondenterna hade information och kontaktuppgifter tillgängliga. 
 
Vi som utför studien bör ha kännedom om att det kan vara svårt för respondenter att välja att 
inte svara på en fråga eller att avbryta intervjun. Detta beror ofta på att deltagarna i intervjun 
vill hjälpa de som utför intervjun eller upplever det som att det är oartigt att hoppa över en 
fråga eller avbryta intervjun (Trost, 1997) Under intervjun för denna uppsats var det ingen 
som efterfrågade ett avbrytande eller valde att inte svara på en viss fråga. 
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Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande i 
studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfyllde vi genom att fråga respondenterna om de 
accepterade att ställa upp i intervjun och ville delta genom hela studien. Alla respondenter gav 
även samtycke till att intervjun spelades in på band.  
 
Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom information till respondenterna om att de inte 
personligen skulle kunna identifieras i den slutgiltiga studien (Vetenskapsrådet, 2002). Inget 
uttalande som kunde förknippas till en specifik respondent uppgavs i studien vilket medförde 
att ingen respondent nämndes vid namn eller kön och inga personliga detaljer som kunde 
möjliggöra identifiering av någon respondent angavs i undersökningen. Dock förekom det 
som sades under fokusgruppsintervjun i ett socialt sammanhang där respondenterna hörde vad 
de andra deltagarna sade och gjorde. Detta bidrar till att vi inte kan förlita oss på att 
respondenterna efter intervjuns genomförande håller den tystnadsplikt som vi intervjuare 
måste underordna oss efter (Trost, 1997). 
 
Nyttjandekravet innebär att vi endast använde de insamlade uppgifterna för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi tog hänsyn till detta krav genom att det 
material vi samlat in i form av bandinspelning, intervjutranskribering, namn och e- post 
adresser endast fanns tillgängligt för oss. På så sätt kan ingen utomstående använda vårt 
insamlade material i ett annat sammanhang och syfte. 
 
4.8 Analysmetod  
Inför uppsatsen valde vi att använda oss av tematisering och kategorisering som 
analysverktyg av data. Redan i ett tidigt skede av undersökningen, dvs. under utformande av 
intervjufrågorna började vi utarbeta kategorier med beskrivande teman så att det vid 
analystillfället skulle bli lättare att hitta den relevanta informationen (Merriam, 1994).  
 
I och med fokusgruppsintervju som vald metod blev det mycket data att behandla. För att 
undvika att tappa bort sig i all insamlad information (alltså våra respondenters utsagor) 
fokuserade vi på att hitta återkommande och framträdande ord, citat och fraser för att sedan 
kategorisera dessa i teman (Gillham, 2008). De teman som valdes kan beskrivas som en 
teoretisk formulering av det material vi samlat in och analyserat och tanken är att 
undersökningens syfte ska återspeglas i de valda temana (Merriam, 1994). Framträdande 
teman som framkom av respondenternas upplevelser var språk, familj, gemenskap, kulturella 
skillnader mellan Sverige och Kina, skillnad i undervisningssätt, tystlåtenhet och anpassning. 
Efter att teman klarlagts bestod arbetet i att utarbeta riktlinjer och bestämma vilket material 
som hörde till ett specifikt tema. Det viktigt att se till att informationen som ligger under 
samma tema är av liknande karaktär när det är kärnan i den samlade gruppen respondenters 
upplevelser vi ville åt då ansatsen för arbetet var fenomenologi. Viktigt var dock att 
kategorierna sinsemellan skiljde sig åt vilket bidrog till omarbetande av de befintliga 
kategorierna och temana ett flertal gånger. (a.a.). Kategoriseringsarbetet resulterade i åtta 
stycken huvudteman. I och med detta reducerade vi den omfattande data som framkom av 
intervjun vilket är nödvändigt både för att vi som forskare och även läsarna ska kunna förstå 
vad som egentligen sägs och göra det begripligt (Gillham, 2008).  Ju mer frekvent en 
företeelse förekommer som man kan förknippa med ett visst tema desto större är 
sannolikheten att kunna urskilja temat, detta kan också bidra till att vissa teman anses mer 
angelägna än andra (Bryman, 2002).  
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4.9 Metoddiskussion 
 
Som metod använde vi oss av intervju. Fördelen med intervju är att vi kommer åt 
respondentens egna upplevelser av en situation och även kan få en djupare förståelse av den 
intervjuades perspektiv (Kvale, 1997). Då intervju ger möjlighet till följdfrågor är det lättare 
för oss som intervjuare att få en mer nyanserad beskrivning av hur respondenterna upplevde 
en specifik situation. Denna beskrivning förstärktes även med respondenternas kroppsspråk 
och tonfall, vilket gjorde det lättare för oss att förstå budskapet i det som sades (a.a.). Vår 
kontakt med utbytesstudenterna skedde varken på deras eller vårt modersmål, utan på 
engelska, vilket försvårade kommunikationen. Då intervju bidrar till att både den som 
intervjuar och respondenten kan ställa frågor vid eventuella oklarheter ansåg vi att intervju 
som metod ändå minskade risken för missförstånd.   
 
Risken finns att de bristande språkkunskaperna kan påverka tillförlitligheten i studien då 
intervjuerna skedde på engelska. Möjligheten kanske finns att en intervju utförd på ett 
främmande språk hämmar respondenterna i att uttrycka sig om en viss fråga ifall de känner 
osäkerhet i formuleringar och ord. Risk för missförstånd mellan respondenterna och oss som 
forskare kan även ha uppstått även om vi försökte vara så tydliga som möjligt med vad vi 
menade. Dessa faktorer var en av de största anledningarna till valet av just fokusgrupp, för att 
i största mån undvika missförstånd och hämningar pga. brister i språket. Genom att 
genomföra intervjuer i grupp kunde respondenterna ta hjälp av varandra vid diskussionerna 
genom att förklara och förtydliga om oklarheter uppstod. Detta gör att vi trots 
språksvårigheter tror att den genomförda studien uppnått hög tillförlitlighet pga. vår valda 
metod. 
 
En annan anledning till valet av fokusgruppsintervju är att det kan ge utrymme för fler tankar 
och åsikter vid ett och samma tillfälle än enskild intervju samt att det bidrar till en öppen 
diskussion mellan deltagarna (Kvale, 1997). I vårt fall bidrog respondenterna till en livlig 
diskussion som vi inte hade kunnat uppnå vid en djupintervju. Denna typ av intervju passar 
även om man vill komma åt respondenternas erfarenheter (Trost, 1997). Vår tanke var från 
början att använda oss av två fokusgrupper med fem personer i vardera. Då intresset för 
deltagande i undersökningen inte var tillräckligt stort hos de kinesiska utbytesstudenterna 
beslutade vi att endast en fokusgrupp skulle genomföras innehållande sex deltagare. Det är 
möjligt att mer varierande åsikter uppkommit om vi använt oss av två olika fokusgrupper. 
Den ena gruppen hade även kunnat förstärka framträdande åsikter hos den andra gruppen. Vi 
anser ändå att de sex respondenter som deltog i undersökningen gav oss en inblick i ett flertal 
individuella tankar och synsätt vilket gav oss en bred inblick i deras kulturella upplevelser av 
sin vistelse i Sverige.  

 

5. Resultat & reflektioner 
Här nedan kommer vi att presentera resultatet av fokusgruppsintervjun. Avsnittet innehåller 
även reflektioner av resultatet kopplat till bakgrunden. Temana nedan har utformats utifrån 
återkommande och framträdande tankar och uppfattningar hos respondenterna. Då intervjun 
skedde på engelska medförde detta vissa svårbegripliga uttalanden från respondenterna. Med 
detta som bakgrund har vi valt att i vissa fall omformulera meningar inom klamrar för att 
underlätta förståelsen för läsaren. Punkter i citaten har vi skrivit ut på de ställen då pauser 
förekommit och texten är fet-markerad på de ställen respondenterna betonat ett visst ord. 
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5.1 Den tyste svensken i det långsamma Sverige 
 

Inledningsvis under intervjun kom en spontan reaktion från en av respondenterna angående 
kulturella skillnader i Kinas och Sveriges population. Respondenten tyckte att det var så få 
människor i Gävle jämfört med sin hemstad i Kina. “So first come here…a little bit weird. Now 
we are more suit [used] to it.” Kina är dock den folkrikaste staten i världen med 1331 miljoner 
invånare 2009 (Nationalencyklopedin, 2010) och landet fortsätter att varje år växa med en 
ungefärlig befolkningsmängd motsvarande Sveriges befolkningsantal (Törnvall, 2006). Detta 
kan vara en bidragande orsak till att respondenterna upplevde miljön i Gävle och svenskarna 
som väldigt tystlåtna. “It is so silent here, very silent! No matter if it’s day time or night…but you 
are quiet, so quiet.” 

 
Vidare tyckte respondenterna att den svenska kulturen och svenskar i sig är långsamma 
jämfört med Kina där människorna är effektiva och allting går i snabb takt. “Not very efficient, 
maybe at the bank or something like that…it is very [much more] slow than China…” Vid frågan om 
hur de upplevde svenskar svarade respondenterna att svenskar är väldigt varma och vänliga, 
men de påpekade återigen att svenskar är väldigt långsamma och inte så effektiva som 
kineser.  
 
Då vi bad respondenterna beskriva hur de upplevde kulturella skillnader och likheter mellan 
Kina och Sverige svarade en respondent att kulturen är densamma i de båda länderna. “China 
is catch up with…the world…I think sometimes in somehow Sweden is kind of developed 
country…China…is catching up with you…” 

 
En annan respondent inflikade att Sverige upplevdes som ett öppnare land än Kina. Här är det 
friare att uttrycka sina åsikter offentligt. Kinas makthavare kontrollerar massmedierna och 
yttrandefriheten stramas åt i landet. Kontrollen har gått över från de äldre medierna som 
tidningar och radio till kontroll och censur av Internetsidor. Västerländska medier och 
webbsidor till frivilligorganisationer blockeras så att befolkningen i Kina inte ska ta del av 
omvärldens kritik mot landet (Lagerkvist, 2007). Regeringen ökade även 2005 kontrollen av 
bloggar, nyheter och diskussioner på Internet (Törnvall, 2006). Lagerkvist (2007) lyfter dock 
fram att Kina numera är mer öppet för influenser från andra länder och menar att även 
makthavarna i landet inser att de inte kan influera lika mycket hur nyheter och reportage ska 
utformas.  
 
 
5.2 Från hemlängtan till anpassning 
 
Innan respondenterna anlände till Sverige fick de ta del av information av föregående 
utbytesstudenter angående kulturskillnader mellan Sverige och Kina. Vi frågade 
respondenterna hur de kände inför de kulturella skillnaderna och svaret blev att det självklart 
var svårt i början av deras vistelse men att de nu efter två år som utbytesstudenter vant sig vid 
den svenska kulturen och situationen i Gävle, trots att den skiljer sig åt från den kultur de är 
vana vid hemifrån. “The first year I so missed my family that I wanted to go back.” 
 Respondenterna hade accepterat att situationen var annorlunda. “Now we get used to this 
culture, this situation.” 
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5.3 Vikten av att umgås 
 

Vid frågan om boendeförhållanden berättade respondenterna att en del av dem var bosatta i 
lägenheter i Sätra och en del i studentkorridor på campus. Alla respondenterna bodde i 
områden där blandade nationaliteter var bosatta men de hade ingen kontakt med grannarna. 
Då respondenterna berättade om sin fritid menade dem på att de själva är ganska traditionella 
och ägnade den mesta fritiden hemma åt att spela spel med varandra snarare än att gå på fest 
för att träffa nya människor.  
 
“Almost…most of us, very traditional…we just stay home and play games, or …we actually, we don’t 
normally to take the party or something [we don’t normally go to parties] to make friends, to make 

Swedish friends, but we like to.” 
 

Kineserna upplevde även skillnad i dryckeskultur länderna emellan. De upplevde att svenskar 
tycker om att festa medan de själva umgås med varandra på andra sätt, aktiviteter som 
involverar annat än fester. “I think besides of party the Swedish people don’t go out any many 
[engage in many] other entertainment…their way to play.” 

 
Detta medförde att respondenterna i princip bara umgicks med andra kinesiska 
utbytesstudenter förutom en respondent som hade mailkontakt med en svensk person och en 
annan respondent som ägnade sig åt en fritidsaktivitet där det fanns svenskar. Det är ett 
relativt vanligt fenomen att människor som korsar kulturer upplever svårigheter att skaffa sig 
vänner bland den inhemska befolkningen. En faktor kan vara att den inhemska befolkningen 
bott länge i en miljö där de redan etablerat ett socialt nätverk och inte har så stort behov av att 
umgås med nyinflyttade (Cushner & Brislin, 1995). Respondenterna uppfattade även 
skillnader i hur kineser och svenskar umgicks, de menade på att de själva gärna gjorde saker 
tillsammans medan svenskarna verkade tycka om att göra saker ensamma. Enligt Lagerkvist 
(2007) ser sig inte gärna kineserna som individualister. Skillnader i grupp- eller 
individorienterat beteende skiftar beroende på vilken kultur man är uppväxt i och detta kan 
inverkar på de val man gör, vänner man umgås med och i vilken utsträckning man 
personligen presterar effektivt (Cushner & Brislin, 1995).  
 
5.4 Starka familjeband 
 
Flera av respondenterna inflikade att familjesituationen ser annorlunda ut i Kina jämfört med 
Sverige. De upplevde att man i Kina lägger större vikt vid familjen än vad man gör i Sverige 
och poängterade att de själva hade en nära relation med familjen där de tog hand om sina 
äldre släktingar. “We think it’s more independent for both young people and the old [in Sweden]…in 
China the Chinese learn to take care of their family, it’s important.” Antingen bodde deras äldre 
släktingar med resten av familjen eller så bodde de i närheten vilket bidrog regelbunden 
kontakt familjemedlemmarna emellan. 
 
Tittar man närmre på de konfucianistiska familjevärderingarna lägger man stor vikt vid 
familjebanden och då särskilt vid att ta hand om sina åldrande föräldrar (Bell, 2008). 
Respondenterna hade noterat att detsamma inte gällde i Sverige då de äldre här inte bodde 
med resten av familjen. Enligt konfucianistiska tankar bidrar samspelet med familjen till hur 
samhället fungerar, alltså om det råder harmoni inom familjen är det lättare att etablera 
harmoni i samhället i stort. Detta är en av anledningarna till att daghemmen och vårdhemmen 
är relativt outvecklade i Kina och kineserna är motvilliga att överlåta sina barn och äldre åt 
statliga institutioner (Bell, 2008).  
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Alla respondenter var fortfarande bosatta hos sina föräldrar och förklarade att de inte flyttade 
hemifrån förrän vid giftermål eller när de själva blivit äldre. Det verkade inte ligga på 
respondenternas eget beslut då de förklarade att även om de skulle vilja flytta hemifrån var det 
föräldrarna som bestämde om detta skulle ske eller inte. De upplevde både svenska ungdomar 
och äldre vara mer självständiga än kineserna. 
 
5.5 Språket som en social barriär 

 
Vi frågade respondenterna vilken kulturskillnad de ansåg svårast att anpassa sig till. Samtliga 
utbrast att språket var svårast. Både verbal- och icke verbal kommunikation är enligt Cushner 
& Brislin (1995) troligen det största problemet med tvärkulturell kommunikation. För 
respondenterna uppstod problem då svenska stod skrivet överallt - på skyltar och i affären. 
Vid frågan om de kände till och tog del av eventen de svenska studenterna anordnade svarade 
de att de enbart fick information om event via högskolans anslagstavlor och att den mesta 
informationen där är skriven på svenska vilket gör det svårt ta del av vad som händer. “I think 
just for the paper in the walls…it is very difficult…sometimes the paper is written in Swedish 
so it’s hard.” Förutom enstaka arrangemang tillsammans med svenska studenter deltog de 
inte vid sådana event. 
 
 Respondenterna sade att de gärna skulle vilja ha mer kontakt med svenskar men att språkliga 
svårigheter var ett hinder och att det var en trolig orsak till att de inte hade mer kontakt med 
de svenska studenterna. “Just use English, just can’t explain what you want…it’s hard to make a 
joke.” En respondent upplevde att de inte kunde kommunicera med svenskarna. Detta stämde 
överens med en undersökning gjord av Dunne (2009) som påvisade att utbytesstudenterna 
hade svårt att integreras och skapa kontakt med de inhemska studenterna främst pga. språket. 
Då de studenterna från de olika länderna inte kunde använda slang eller hade tillräckliga 
språkliga kunskaper för att kunna skämta skapade detta barriärer för studenternas kontakt med 
varandra.  
 
5.6 Att studera på ett främmande språk  
 
Respondenterna studerade vid två olika program på högskolan och alla uttryckte att de var få 
elever i klasserna och att dessa i princip endast bestod av kinesiska studenter. Samtliga 
lektioner hölls på engelska. Vi frågade hur de upplevde att deras studier påverkades av att de 
studerade på ett främmande språk och svaret blev att språkliga brister försvårade på många 
plan men svårast med ett främmande språk var att anpassa det till studiesituationen. De 
inflikade dock att det blivit lättare med tiden att hänga med i de engelska studierna. “I think we 
just catch up [with] the teachers…and the second year is better because our English…at least we can 
understand what the teacher is saying and understand what’s going on.” En respondent menade att 
det alltid är svårt i början av en ny kurs med många nya ord att lära sig men att det blir lättare 
efter hand.  

 
 
Respondenterna nämnde att det kunde vara stressande att ha kurser på engelska då de 
hemifrån inte var vana vid det engelska språket. Lärarna som höll i de engelska kurserna i 
Kina pratade knappt engelska på lektionerna. Under sin vistelse i Gävle har respondenterna 
vant sig vid undervisning på engelska och nu är det snarare inför en tenta de upplever stress. 
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5.7 Ett nytt sätt att lära sig 
 

Trots att respondenterna studerade på ett främmande språk här i Sverige upplevde de 
studiesituationen i den svenska högskolan mer avslappnad än gymnasiet i Kina där det 
krävdes att stor vikt varje dag lades på studier. En respondent berättade att studietid från tidig 
morgon till sen kväll krävs då alla kineser i slutet av grundskolan skriver ett slutgiltigt prov 
vilket är avgörande för vilket universitet de sedan kan välja att studera vid. “You know in China 
this exam is so cruel and for so many people it’s so hard.” Det ligger i dag stor press på barn och 
ungdomar i Kina idag att genom familjens satsning på en bra utbildning skaffa sig ett 
ansenligt jobb med hög lön. Genom ettbarnspolitiken i landet står förhoppningen ofta endast 
till ett barn att skaffa sig en bra utbildning (Lagerkvist, 2007).   

 
 
En annan faktor som skiljde skolorna åt var upplägget av kurser. En respondent berättade att 
man i Kina studerar sju till åtta kurser parallellt medan man i Sverige fokuserar på en till två 
kurser i taget. Att som i Sverige fokusera på få kurser i taget upplevde respondenterna som 
något positivt. De beskrev även att man i den svenska högskolan lägger stor vikt vid 
grupparbeten och diskussioner vilket skiljer sig från den kinesiska undervisningen. 
 
 
Enligt kinesiska traditionella idéer intar studenten en relativt passiv roll i sin utbildning där 
läraren ger information och eleven tar emot denna på ett ganska okritiskt sätt (Bell, 2008). 
Detta stämde överens med vad våra respondenter berättade; “In China just teachers says and we 
listen…we follow the instruction and do it.” Bell (2008) beskriver vidare hur han i sin roll som 
lärare i Kina gjorde de kinesiska studenterna besvikna i de fall han presenterade olika idéer 
för att kunna skapa debatter där studenterna själva skulle diskutera fram en egen ståndpunkt. 
Läraren lär enligt den konfucianistiska traditionen ut genom sina egna uppfattningar och 
ståndpunkter. Lärare i Kina innehar både en roll som intellektuell auktoritär och en etisk 
person som ska bidra till att elevens emotionella välbefinnande och mognad (Bell, 2008). Då 
vi frågade respondenterna hur de upplevde de skilda studiesituationerna svarade de att de 
föredrog det svenska studiesättet framför det kinesiska. En respondent förklarade att man i 
kinesiska skolor inte får möjlighet att fundera vad man själv är intresserad av att lära sig och 
beskrev med ett skratt att man inte lär få nobelpriset av att studera vid den kinesiska skolan. 
“There are no spare time for themselves [the Chinese students] to think about what is going on…and 
what’s their interest to learn.” 
 
En respondent beskrev att förutom skillnader i själva studierna länderna emellan så är de 
kvinnliga studenterna i den svenska högskolan även mer självständiga och friare i sitt sätt att 
uttrycka sig än den kinesiska skolan. Respondenterna menade på att man i den svenska skolan 
får klä sig och sminka sig hur man vill vilket inte är tillåtet i hemlandet. De tyckte det var 
positivt att slippa gå klädda i skoluniform och nästan alla var entusiastiska över att själva 
kunna välja hur de ville gå klädda.  
 
Då vi frågade om de hade kontakt med svenska studenter via skolan skrattade respondenterna 
och sa att det förutom en Ukrainsk student enbart var kineser i klassen. Svenskarna och de 
kinesiska utbytesstudenterna gick på skilda kurser vilket bidrog till att respondenterna 
upplevde att de inte fick någon chans att komma i kontakt med svenska studenter.  
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5.8 Nyvunnen självständighet  
 
Respondenterna tillfrågades hur de upplevde att vistelsen i den svenska kulturen påverkat 
dem. De trodde inte att de påverkats så mycket av sin vistelse i Gävle men en respondent 
påpekade dock att familjen vid ett hembesök i Kina uppfattat förändringar i dennes beteende. 
“When I came back home this summer my parents told me I have change a lot but I didn’t realize it.” 
Föräldrarna tyckte att respondenten blivit så tystlåten. “My parents told me you are so outcome 
[outgoing] when you go out [when leaving China], and why you keep silent when you come back?” 
 
Själv trodde respondenterna att det kunde bero på att de som utbytesstudenter i ett främmande 
land är omgivna av människor de inte kan kommunicera med. Detta bidrog till att de 
fokuserade på sina studier. Även fast deras riktning och syfte med utbytesstudierna på grund 
av detta ändrades lite grann menade respondenterna på att det var bra.  
 
Förutom att omgivningen i hemlandet ansåg att respondenterna blivit mer tystlåtna ansåg de 
själva att de blivit mer självständiga under sin vistelse utomlands. De kunde nu komma och gå 
som de ville och klara av allting själva. En respondent fyllde i att de nu hade gått från att bli 
serverad maten av sina föräldrar till att klara av att laga sina egna måltider. 
 
6. Resultatdiskussion 

 I detta avsnitt kommer vi diskutera det framkomna resultatet med anknytning till bakgrund. 
 

6.1 Den kulturella omedvetenheten 
Resultatet visade på att respondenterna upplevde ett flertal skillnader i kultur mellan Sverige 
och Kina. Dessa skillnader gjorde sig tydliga inom de flesta områden av deras vardag, från att 
de upplevde Sverige som ett friare land än Kina till skillnader i skolundervisning och sättet att 
klä sig. Trots dessa skillnader blev vi överraskade då en respondent menade på att Kinas och 
Sveriges kultur var likartad. Efter att ha läst om Kinas kultur och utifrån resterande resultat 
och uppfattningar av respondenten har vi dragit slutsatsen att det är ganska stora kulturella 
skillnader länderna emellan. Hur kan respondenten uppleva två vitt skilda länders kultur som i 
princip densamma? Kanske är det svårt att vara medveten om allt som ens egen kultur 
innebär. En del av vår kultur sker på omedveten nivå i och med att den förvärvas redan under 
vår uppfostran och genomsyrar miljön vi lever i vilket gör att den kan vara osynlig för 
individer inom en och samma kultur (Wellros, 1986). Kanske lade respondenten mest vikt vid 
att Kina är på väg att anamma västerländska sätt inom vissa områden och tyckte sig genom 
detta känna igen den svenska kulturen och kunna se likheter länderna emellan.  
 
Då respondenterna ombads beskriva Sverige och svenskarna ur deras synvinkel upprepade 
respondenterna vid ett flertal tillfällen hur tyst det var i Sverige och hur ineffektiva och tysta 
svenskarna var i jämfört med Kina. Människor tillskriver ofta egenskaper hos individer med 
deras egen etniska grupp som måttstock (Cushner & Brislin, 1995). Kanske det kan bero på 
den skillnad i befolkningsantalet mellan Kina och Sverige vilket gör att de associerar svenskar 
som mer tystlåtna och långsamma.  
 
6.2  Avsaknad av kulturchock? 
 
I resultatet framkom inte upplevelse av kulturchock som något framträdande hos 
respondenterna vilket vi förväntat oss då studier visar att kulturchock är vanligt 
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förekommande i början av vistelsen i ett främmande land med annorlunda kultur (Wellros, 
1986). Respondenterna diskuterade olika företeelser som de upplevde annorlunda mellan de 
olika länderna vilket de fått anpassa sig till såsom i undervisningssituationen i Sverige där de 
hade fått anpassa sig efter ett ”mer svenskt” sätt att lära sig i form av grupparbeten, 
klassrumsdiskussioner och en annan form av interaktion lärare- elev emellan. I resultatet 
framkom det även att respondenterna även var tvungna att bli mer självständiga för att det 
vardagliga livet skulle fungera trots att alla uppgav att de i hemlandet bodde med sina 
föräldrar.  Kulturkrockar som dessa borde rimligtvis resultera i någon form av kulturchock 
men trots många nya anpassningar gav respondenterna inte uttryck för detta. Beror detta på att 
de inte upplevde någon form av kulturchock? 
 
Vi kan inte dra någon slutgiltig slutsats om detta, men en möjlig anledning till att de inte gav 
uttryck för någon betydande kulturchock kan vara att de nu studerat i Sverige under så lång 
tid att de nu anpassat sig efter dessa kulturskillnader. Troligt kan vara att företeelser som 
respondenterna i början av sin vistelse upplevde som svårt, jobbigt och möjligtvis gav upphov 
till någon form av kulturchock inte längre påverkar dem efter sin långa tid i landet. En studie 
av Brown (2008) påvisade att kulturchock är som starkast den första tiden i ett främmande 
land och en av våra respondenter nämnde också att hemlängtan var jobbig i början av 
vistelsen i Sverige.  
 
Alla respondenter påpekade även att studiesituationen varit svårt för dem i början av vistelsen 
på Högskolan i Gävle och att de knappt förstod engelskan som var knuten till undervisningen. 
Dock visar resultatet på att respondenterna nu vant sig vid vår kultur, vid den nya situationen, 
språket, utbildningen och fritiden och anpassat sig trots att saker och ting föreföll annorlunda 
för dem. Man kan sammanfatta deras tycke om situationen som ”okay” och ”bra” oavsett hur 
det föreföll sig. 
 
Respondenterna fick innan de anlände till Gävle ta del av dokument om likheter och 
skillnader mellan Sverige och Kina av föregående studenter vilket kan ha varit en bidragande 
faktor till att resultatet inte påvisade så stor upplevelse av kulturchock. Kulturella konflikter 
kan komma av att individens förväntningar inte stämmer överens med verkligheten vilket gör 
det viktigt att starta en realistisk process redan innan man åker iväg på utbytesstudier. Då de 
kinesiska utbytesstudenterna fick ta del av dessa dokument redan innan de åkte till Sverige 
hade de möjlighet att skapa förväntningar som sedan stämde överens med det de kom att 
uppleva på Högskolan i Gävle och vistelsen i Sverige. Respondenterna kunde även på detta 
sätt ha anpassat sig efter en del kulturella koder förknippade till Sverige, alltså införskaffa sig 
en grund till tvärkulturell kompetens som är viktig då man kommer i kontakt med andra 
kulturer och underlättar mötet med människor inom en annorlunda kultur. 
 
 
6.3  Barriärer för att skapa tvärkulturella kontakter 
 
Respondenterna umgicks i princip endast med andra kinesiska utbytesstudenter trots att de 
påpekade att de ville ha kontakt med svenskar. Språket trodde de själva var det hinder som 
bidrog mest till avsaknaden av kontakt studenter från andra nationaliteter. Chansen är även 
stor att en grupp människor med samma etnicitet och kultur håller ihop och förlitar sig på 
varandra när de kommer till ett främmande land. Det är en trygghet att umgås med en grupp 
med samma kulturella bakgrund och individerna känner på så sätt inte samma behov av att 
söka vänner utanför den egna referensgruppen (Dunne, 2009). Kanske skulle de kinesiska 
utbytesstudenterna integreras i större utsträckning med andra nationaliteter om det var ett 
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mindre antal studenter som kom från Kina och ifall de hade större blandning av nationaliteter 
i klassen.  
 
Studier har visat att man som utbytesstudent ofta har förväntningar på den nya situation man 
möter i ett nytt land och att dessa förväntningar ofta innefattar kontakten med den inhemska 
befolkningen (Brown, 2008). I resultatet kan inte de kinesiska utbytesstudenternas 
förväntningar inför utbytesstudierna uttydas men då respondenterna ett flertal gånger nämnde 
att de ville ha mer kontakt med svenska studenter kanske det kan ses som en av de 
förväntningar de hade innan de reste hit? Är så fallet verkade respondenterna dock acceptera 
situationen trots att de inte integrerats mer med svenskar då de uttryckte att det var bra trots 
att de bara umgicks med kineser.  
 
Resultatet pekade på att respondenterna upplevde att de hade andra intressen än de svenska 
studenterna och det kanske är en av anledningarna till att de var nöjda att umgås med folk 
inom sin egen kulturella grupp då de hade gemensamma fritidsintressen. Respondenterna 
hade en uppfattning om att de svenska studenterna mest umgicks runt alkohol och fester där 
de själva valde att inte delta.  Kanske gör denna attribuering av svenskarnas fritidsintressen 
till att respondenterna inte heller söker så mycket svensk kontakt? Kanske gör även 
avsaknaden av svensk kontakt till att respondenterna inte heller får uppleva någon annan sida 
av svenskarna just den de svenska studenterna uppvisar på fester.  
 
Oavsett anledning till avsaknad av kontakt med de svenska studenterna kan man i alla fall 
konstatera att kontakter med studenter från andra kulturella bakgrunder skulle kunna gynna de 
kinesiska studenterna språkmässigt. De beskrev att studier på ett främmande språk kan vara 
stressande och troligtvis skulle en bättre förståelse av det engelska språket även kunna bidra 
till större framgångar studiemässigt. De kontakter man skapar med andra språkgrupper bidrar 
alltså inte bara till den sociala integreringen i en kultur utan även som en positivt influerande 
faktor i studiesituationen. Således hänger det sociala och studiemässiga ihop. 
 
6.4  Ett nytt lärande på ett positivt sätt 
 
Resultatet visade att respondenterna inte upplevde den annorlunda svenska 
undervisningsformen som stressande trots att det är stora skillnader i västerländskt sätt att 
undervisa jämfört med de konfucianistiska traditionerna (Bell, 2008). Respondenterna 
uttryckte bara positiva åsikter om det svenska undervisningssättet.  Lagerkvist (2007) skrev 
att asiatiska studenter föredrog det konfucianistiska sättet att undervisa då läraren beskriver 
tankar och åsikter men lite utrymme ges till studentens kritiska tänkande. Detta stämde inte 
alls överens med resultatet vi kom fram till via våra respondenter där de föredrog det svenska 
sättet att undervisa. Kanske kan detta bero på att de assimilerat sig till den rådande 
skolsituationen i Gävle efter två år. Då vår respondentgrupp är utbytesstudenter kanske även 
detta kan ha bidragit till att de haft förväntningar på att studiesituationen skulle vara 
annorlunda i Sverige jämfört med Kina och kanske kan de via dokument och samtal med 
tidigare utbytesstudenter kunnat förbereda sig för en annorlunda situation.  
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6.5  Sammanfattning av resultat 
 
Under sina två år i Sverige hade respondenterna upplevt kulturskillnader som de under sin tid 
som utbytesstudenter fått anpassa sig till. Resultatet visade att en av de största 
kulturkrockarna inträffade då de varit tvungna att anpassa sig efter ett nytt undervisningssätt 
från det de var vana vid. De språkliga bristerna bidrog till kulturkrockar på flera plan i 
respondenternas vardag som utbytesstudent då språket försvårade undervisningen men även 
var den troligtvis största faktorn till brist på kontakt med studenter från andra kulturer. 
 
Trots att respondenterna upplevde en del kulturkrockar gav de inte uttryck för kulturchock i så 
stor utsträckning. Dock framkom det i resultatet att respondenterna upplevde störst stress i 
samband med nya kurser vilket medförde att språket återigen blev ett hinder då de var 
tvungna att anpassa sig efter främmande ord på engelska. Även situationen inför 
tentamenstillfällen upplevde respondenterna som stressande.  
 
Resultatet visade på att respondenterna hade anpassat sig efter den främmande kulturen. I 
början av sin vistelse i Sverige upplevde respondenterna hemlängtan och stress då de hade 
svårigheter att följa med i undervisningen. Detta avtog dock med tiden och respondenterna 
upplevde numera situationen och den annorlunda kulturen som tillfredställande. 
 
7.  Förslag till framtida forskning  
 
Möjligt är att vi hade fått tydligare koppling till någon form av kulturchock till följd av olika 
kulturkrockar om vi hade valt respondenter som inte vistats så länge i Sverige då 
kulturchocken ofta är en övergående period vartefter man vant sig vid en ny kultur (Brown, 
2008). Det hade varit intressant för framtida studier att undersöka en grupp utbytesstudenter 
som endast befunnit sig på Högskolan i Gävle några månader för att kunna jämföra med 
respondenterna som spenderat två år som utbytesstudenter. 
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Bilaga 1 
Interview template 

1.Origin? 
2.What programme are you entered into? 
How old are you? 
Why did you choose to study in Sweden? 
How many years have you been studying here?  
What was you first impression about Sweden?  
 
Culture 
 
3. What comes to mind when you hear the word culture?  
4. What are your experiences of the Swedish people and their culture? 
 - Please tell us about some similarities and differences compared to your own culture. 
5. Can you tell us about a situation where you had to rethink or make a change in your 
behaviour to adapt to the differences in culture? 
6. Can you describe your contact with the Swedish students?  
- Do you hang out with any Swedes? 
- In which environments and contexts do you get-together with Swedish students? 
7. Does the communication in a foreign language hinder the contact with people from other 
nationalities? 
- Can differences in language affect you in another way? Positive/negative?  
 
Social environment 
 
8. What kind of accommodation do you stay in?  
- Apartment, hall or host family?  
- What was important to you when choosing housing and residential area?  
- How does the distribution of different nationalities look like where you live?  
9. Tell us about your spare time.  
 - What kind of nationalities do you have among your friends?  
10. What kind of activities arranged by the university do you or do you not participate in?  
- Are you aware of and invited to the events arranged by the Swedish students?  
- What’s your positive and negative opinions about the activities?  
- What kind of nationalities are engaged in the activities? 
 
Study situation 
 
What does the classroom situation look like? 
-  Large / small classes, the main language, mixed nationalities in the classes and among 
teachers.  
13. How do you feel that studying in a foreign language affect your studies?  Positive/ 
negative? 
14. What differences in the way of studying have you noticed between home and the Swedish 
University?  
- Discussions in the classroom, types of assignments and examination, in the way the teacher 
teach, other expectations of the Swedish teachers compared to the teachers in your country? 
- What do you think about these differences?  
15. Can you tell us about any positive experiences about studying at the Swedish University?  
16. Can you tell us about any negative experiences about studying at the Swedish University? 
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Bilaga 2 
 
   Missivbrev 
 
Hi! 
 
We are two students who are studying our last term at a health education programme with 
focus on health at the University of Gävle. We are writing our essay where the purpose is to 
get an insight into the Chinese exchange student’s cultural experiences in studying at the 
University of Gävle.  
 
We would like to invite you to participate in our study. To carry out our study we are going to 
use focus group interviews with exchange student’s who have been studying at the university 
two years. For this we are going to construct one group with six respondents. The interviews 
are going to be taped. Your participation will be kept confidential and no person will be able 
to be identified in the final report. Participation is voluntary and you can at any time cancel 
your participation in the study.  
 
If you are interested to participate in our study, please contact Linda or Cecilia by e-mail as 
soon as possible. Please respond before XXXXXX. We would be really grateful if you would 
like to participate in our study, as we need participants to carry out the interviews. .  
 
Linda Andersson  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
Mobile: XXXXXXXXXX 
 
Cecilia Bergström  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
Mobile: XXXXXXXXXX 
 
Supervisor: 
XXXXXXXXXXXXXXX 
University of Gävle 
 
E-mail: XXXXXX 
Mobile: XXXXXXX 
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