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Abstract 

Title: På Kungsbäck blir alla Gävlebor – A case study of leadership and cultural clashes 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Andreas Hörnberg and Milena Manceva 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2010 – may 

Aim: The purpose of this thesis is to observe and analyze students and teachers with 

different cultural backgrounds at the University of Gävle, to determine if there are 

cultural clashes between students, as well as students and teachers. A further aspect was 

to explore the teachers leadership styles. 

Method: We have chosen to perform a qualitative case study, where the empirical 

material is based on nine interviews with teachers and students at the University of 

Gävle, and two observations. Secondary data, such as literature and articles have been 

collected and reviewed within the subject areas in order to gather the facts needed for the 

theoretical references. 

Result and conclusion: We have come to the conclusion that the university teachers are 

aware of the cultural differences, but despite the fact they don’t actually aim to solve the 

problems that arise. Due to the lack of a more authoritative leadership, the students are 

given the opportunity of taking advantage of the university system. We have further 

concluded that future students might not choose University of Gävle as their core of 

education if the board of education does not address the existing issues. 

Suggestion for future research: We think that it would be interesting if this study was 

concluded at a different university in Sweden in order to see what the results would be 

there. Furthermore, we believe that analyzing one of the problem areas in more depth 

would be a more efficient and interesting approach. 

Contribution of the thesis: Our goal with this study has been to highlight the cultural 

differences at a multicultural university and how the arising problems are solved. Our 

main target are the university students as well as the teachers that come across cultural 

differences on a daily bases. 

Keywords: Culture, cultural differences, cultural clashes, leadership, leadership styles, 

University of Gävle. 
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Abstrakt 

Titel: På Kungsbäck blir alla Gävlebor – En fallstudie om ledarskap och kulturkrockar 

Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Andreas Hörnberg och Milena Manceva 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2010-maj  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera lärare och studenter med 

olika kulturella bakgrunder på Högskolan i Gävle för att undersöka om kulturkrockar 

uppstår studenter emellan samt mellan studenter och lärare. En ytterligare aspekt var 

även att utröna lärarnas ledarstilar. 

Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie, där det empiriska materialet 

baseras på nio intervjuer med lärare och studenter på Högskolan i Gävle, samt två egna 

observationer. Sekundärdata har insamlats genom relevant litteratur och artiklar inom 

ämnesområdet som ligger till grund för den teoretiska referensramen.  

Resultat och slutsats: Vi har kommit fram till att högskolans lärare är medvetna om att 

kulturella skillnader råder, men att de trots detta inte gör något för att lösa eventuella 

problem som uppstår. Då det råder en saknad av mer auktoritär ledarstil ges vissa 

studenter möjlighet att utnyttja högskolans system. Vidare har vi kunnat dra den 

slutsats att färre studenter i framtiden kan komma att välja Högskolan i Gävle som sitt 

lärosäte om högskoleledningen inte åtgärdar de problem som finns.   

Förslag till fortsatt forskning: Vi tycker att det vore intressant om denna studie 

utfördes på en annan högskola i Sverige för att se vilket resultat som skulle utrönas där. 

Vidare anser vi att fördjupning inom ett av de problemområden som vi kommit fram till 

i denna studie, skulle vara intressant att djupare utforska. 

Uppsatsens bidrag: Med denna uppsats vill vi framhäva vilka kulturella skillnader som 

kan finnas på en mångkulturell högskola och hur eventuella problem tas om hand. 

Studien riktar sig till högskolestudenter, samt högskolelärare som möter olika kulturer 

dagligen.  

Nyckelord: Kultur, kulturella skillnader, kulturkrockar, ledarskap, ledarstilar, 

Högskolan i Gävle. 

 

 

 



 4  

 

Förord 

Vi vill med detta tillfälle passa på och tacka alla som bidragit till denna studie. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner på Högskolan i Gävle som ställt upp och 

tagit sig tid till att göra denna studie möjlig. Era uttalanden och åsikter har varit av stor 

betydelse och vi värderar dessa högt. 

Ett stort tack riktas även till vår handledare Lars Ekstrand som gett oss betydelsefull 

feedback samt ovärderlig hjälp med vårt arbete. 

Tack till våra vänner, Frida och Vanessa, som stöttat oss med värdefull tankegång kring 

vår uppsats. 

 

Gävle, Maj 2010 

Andreas Hörnberg och Milena Manceva 
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1. INLEDNING 

Vi har under våra tre år i Gävle bott vid Campus Sätra som utgör en miljö där människor 

från flera olika kulturer träffas dagligen och lever sida vid sida. Hemmafester och 

pubkvällar har varit en stor inspirationskälla för oss, där både positiva och negativa 

händelser med kulturell knytning har uppstått såsom att grilla och umgås oavsett 

bakgrund men även försvunna cyklar och rökiga trapphus. Ännu en bidragande faktor 

till valet av ämnet är att en av oss inte har sina rötter i Sverige, utan är uppväxt i ett 

annat land och har levt på ett antal olika platser. Samtidigt är ledarskap ett ämne som vi 

båda anser vara intressant och därför tog vi tillfället i akt, vid skrivandet av C- 

uppsatsen, att fördjupa oss ytterligare i ämnet. 

Då vi har upplevt att de internationella studenterna trivs bra på ett privat plan ville vi 

även utreda hur saker och ting förhåller sig på Högskolan i Gävle. Vi vill djupare granska 

förhållandena mellan studenter - studenter och lärare- studenter.  Eftersom vi har sett 

att det finns kulturella skillnader i den privata miljön drog vi slutsatsen att de 

förekommer även på skolan. I den privata miljön kan kulturella skillnaderna lätt 

hanteras efter några drinkar men i skolan har man inte möjligheten att trolla bort 

skillnader på det sättet. Det vi dock inte vet ännu är i vilken utsträckning de kulturella 

skillnaderna finns och vad de består i. Vi har funderat över följande frågor.  

Är studenter med olika bakgrund villiga att samarbeta med varandra?  

Vad händer i kulturellt blandade klasser? 

Hur hanterar lärarna kulturella skillnader?  

Försöker lärarna anpassa sig till studenternas kultur?  

Vill och/eller måste studenterna anpassa sig till Sveriges kultur? 

Blir alla studenter tillslut ”Gävlebor”?  

Uppstår det kulturkrockar i studiemiljön och hur hanteras i så fall dessa? 

Det vi menar med begreppet Gävlebor är om alla internationella studenterna tvingas 

anpassa sig till den svenska kulturen så mycket det bara går, eller om de accepteras som 

”Gävlebor” med kulturen de redan har.  

Förutom studenter finns det även lärare med en annan kulturell bakgrund än den 

svenska på Högskolan i Gävle. Vi var väldigt intresserade av att se vad som händer när 

alla dessa människor möts.  Sjunger de i harmoni eller blir allt en enda stor röra? 
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1.1 BAKGRUND 

Internationalisering har blivit allt vanligare på högskolorna i Sverige och en fortsatt 

ökning spås i framtiden. Detta leder till att fler kurser kommer att hållas på engelska och 

vara riktade mot internationella studenter. Detta kan leda till problem som att 

studenterna inte klarar att tillgodogöra sig undervisning på ett språk som de inte 

behärskar fullt ut. Ett annat problemområde kan vara i vilken utsträckning utbyte av 

erfarenheter mellan studenter med olika bakgrund förekommer, men även om den 

kunskap som lärs ut kommer att kunna användas i studenternas olika hemländer 

(Avery, 2009). 

Vi tror att internationaliseringen redan ställer högre krav på ledarens kompetens och 

kunskap än tidigare, gällande kulturer och skillnader dem emellan. På grund av den 

internationaliseringen som även skett på högskolor runt om i Sverige så kommer det att 

vara en självklarhet att dessa krav även ställs på lärarna i framtiden.  

När människor med olika kulturella bakgrunder lever sida vid sida är det självklart att 

det uppstår kulturmöten, det vill säga att människor med olika traditioner försöker 

samarbeta och mötas i studier och vardagslivet. Detta fenomen brukar benämnas 

mångkulturalitet vilket kan vara både en möjlighet och en svårighet. Exempel på 

svårigheter är att det kan leda till konflikter, samarbetssvårigheter och missförstånd.  

”Olika språkkunskaper och en mångfald av perspektiv och erfarenheter kan berika 

diskussioner och underlätta samarbete internt och externt”. Individer som anses 

mångkulturella i dagens samhälle är de som kan göra sig förstådda, och med enkelhet 

kan integrerar sig oavsett kultur eller traditioner. Tolerans och respekt bör vara ledord 

mellan människor med olika kulturella bakgrunder (Bohlin, 2009). 

Vi menar att Högskolan i Gävle är en mångkulturell plats där studenter från världens alla 

hörn samlas och ska kunna samarbeta, anpassa sig till skolan och utvecklas. Även om 

högskolestudier innebär mycket eget ansvar krävs det kompetenta ledare som styr och 

underlättar för studenterna, så att dessa kulturmöten ska gå så smärtfritt som möjligt. 

Om ledarna på Högskolan i Gävle besitter dessa kunskaper och kompetenser kommer vi 

att försöka utreda i denna studie.  

Eftersom vi själva har varit studenter på Högskolan i Gävle under de senaste tre åren har 

vi blivit inspirerade av de föreställningar som finns både hos anställda och också 

studenter. Intervjufrågorna speglar de förutfattade meningar och rykten angående de 

aktuella problem som tycks finnas vid Högskolan i Gävle.  
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1.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera studenter och lärare på Högskolan i 

Gävle, med olika kulturella bakgrunder, för att utröna kulturella skillnader som kan 

uppkomma i klassrummet samt hur kulturkrockar uppstår och hanteras, studenter 

emellan samt mellan studenter och lärare. En del i detta blir även att utröna lärarnas 

ledarstilar.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Märks kulturella skillnader av på Högskolan i Gävle, leder dessa i så fall till 

krockar och hur hanteras detta? 

 Anpassar sig lärarna efter de olika kulturerna eller måste/vill studenterna 

anpassa sig? Tvingas de internationella studenterna att bli ”svenskar” eller 

accepteras de som ”Gävlebor” redan som de är? 

 Hur hanterar lärarna sin ledarskapsroll på den multinationella skolan och vilken 

ledarstil har de?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har i det här arbetet valt att avgränsa oss till Högskolan i Gävle där vi intervjuade nio 

personer varav fem är lärare och fyra är studenter. Vi har fokuserat på kulturella 

skillnader i skolan och för att undersöka detta har vi utgått från två perspektiv; lärarnas 

syn på sin ledarstil och det multikulturella klassrummet samt hur studenter med olika 

bakgrund ser på lärarnas ledarstil och kulturella skillnader. Vi är medvetna om att vår 

undersökning är relativt bred men vi anser att denna fråga är svår att besvara om den är 

alltför avgränsad, då man riskerar att gå miste om något viktigt. Vi har även valt att inte 

gå in på djupet i de olika kulturkrockarna vi funnit.  

1.5 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 

Vi har valt att använda en traditionell uppsatsmodell som disposition i vårt arbete; 

uppsatsen innehåller åtta kapitel med referenser och bilagor. I det fortsatta arbetet 

kommer vi att presentera innehållet under respektive kapitel.  
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2. METOD 

I detta kapitel kommer vi att presentera tillvägagångssättet vi har använt oss av i denna 

studie för att kunna besvara våra frågeställningar samt uppfylla vårt syfte. Vi kommer 

avslutningsvis att diskutera positiva och negativa erfarenheter av det valda förfarandet 

vid genomförandet av denna studie.  

2.1 ANGREPPSSÄTT 

Alla metoder är arbetsredskap som består av diverse grundregler. Någon absolut 

skillnad finns inte mellan kvalitativa och kvantitativa metoder utan de kan kombineras i 

en och samma studie. Huvudsaken är att man använder den metod som är bäst lämpad 

för att besvara problemformuleringen (Holme, 1997 s. 13ff). 

2.1.1 KVANTITATIV METOD  

Med en kvantitativ metod omvandlar man informationen till siffror och mängder. Utifrån 

dessa är det sedan nödvändigt att genomföra statistiska analyser. Användningen av 

kvantitativa metoder är vanlig i följande fall: 

 När man vill säga något om den gruppen urvalet gäller.  

 När man vill ha en bra förståelse av fenomenet i fokus för att sedan kunna 

genomföra säkra jämförelser. 

 När man vill mäta sambandet eller omfattningen av en viss företeelse  

(Holme, 1997 s. 77). 

Vidare menar Holme (1997) att i en kvantitativ metod använder man sig av 

systematiska och strukturerade observationer som till exempel enkät eller fasta 

svarsalternativ. I vår studie finner vi det metodval svårt att tillämpa eftersom vi ville gå 

in på djupet och utföra både osystematiska och ostrukturerade observationer och 

intervjuer. Därför tycker vi att den kvalitativa metodansatsen är lämplig för vårt arbete.  

2.1.2 KVALITATIV METOD 

Tess (1990) menar att det finns ett antal gemensamma drag som ger det kvalitativa 

angreppssättet en speciell betydelse. Ett av dessa är ett intresse för betydelser och sättet 

människor förstår saker på. Hon menar vidare att mänskliga aktiviteter tolkas som en 

produkt av symboler och betydelser som den sociala gruppens medlemmar använder 

för att göra saker begripliga. Hon menar även att det måste finnas ett intresse för 

individernas beteendemönster såsom ritualer, traditioner och relationer (Denscombe, 

2000 s. 243).  

Denna metod syftar till att fånga det speciella hos varje individ och dennes livssituation. 

Mängden och kvaliteten på informationen man får fram beror till stor del på 
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respondenten. Man anstränger sig för att skapa en så naturlig miljö som möjligt då man 

samlar in fakta.  På så sätt blir insamlingen lämpad till respondentens egen situation 

(Holme, 1997 s. 82).  

Han menar även att forskaren ska kunna styra men samtidigt vara öppen för både ny 

kunskap och förståelse. Tolkningen av information i en kvalitativ metod kan ge goda 

möjligheter då forskaren kan ha en flexibel planering och nära relation till 

informationskällan. En fara som dock kan uppstå är att man börjar ändra upplägget 

under studiens gång med syfte att få pålitligare information. Risken finns att man får 

olika information från olika individer vilket leder till att tolkningen inte blir entydig 

(Holme 1997 s. 83). 

Den kvalitativa metoden var ett naturligt val för oss då vi ville skapa ett nära förhållande 

till respondenterna och samtidigt samla information i en bekväm miljö för både dem och 

oss. Frågeställningen var av en mer öppen karaktär då fokus låg på att ha en öppen 

diskussion. Detta för att respondenternas svar inte skulle vara styrda eller påverkade av 

ledande frågor.   

2.2  VETENSKAPLIGA SPELREGLER 

Två av de vetenskapliga synsätt som idag finns är positivism och hermeneutik.  

Positivismen ligger till grund för kvantitativ metodteori där fokus läggs på att undvika 

spekulation och att arbetet ska bedrivas med en och samma metod (Lundhal, 1999, s. 

38f). Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod tillämpar vi den 

hermeneutiska vetenskapliga synen.   

2.2.1. HERMENEUTIK 

Hermeneutiken är inriktad på tolkning och förståelse. Den hermeneutiska 

vetenskapsteorin ligger till grund för den kvalitativa metoden och handlar om hur man 

når fram till förståelse för hur människor upplever sig själva och situationen de befinner 

sig i (Lundhal, 1999 s. 44). En nackdel med hermeneutiken kan vara faktumet att 

tolkning påverkas av tolkarens värderingar, förförståelse och kontexten (Thurén, 2007 

s. 103).  

Det hermeneutiska vetenskapliga synsättet var mest lämpligt för vår undersökning 

utifrån vårt syfte. Vi är medvetna att vissa svagheter uppstår vid tolkningen av andras 

åsikter men har ansträng oss för att vara så objektiva som möjligt.  
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2.3 TILLFÖRLITLIGHET  

Då mätning av tillförlitligheten enligt (Bryman, 2002 s.257) är direkt kopplad till en 

kvantitativ metod och inte är det man fokuserar främst på vid en kvalitativ 

undersökning har vi valt att använda oss av termer som anses mer anpassade till vår 

studie. 

2.3.1 EXTERN OCH INTERN RELIABILITET 

 LeCompte och Goetz menar att en kvalitativ undersökning är svår att replikera. De 

anser dock att en lösning eller strategi för att nå extern reliabilitet kan vara att en 

kvalitativ forskare som upprepar en undersökning går in i en liknande social roll som 

den första forskaren för att materialet ska kunna jämföras (Bryman, 2002 s. 257).   

Väljer man att följa våra krav på urvalskriterier av respondenter på Högskolan i Gävle 

med likartade frågor vid intervjuerna skulle det vara relativt lätt att upprepa studien och 

komma fram till liknande resultat. Det som skulle kunna bli en svårighet är om den 

undersökande personen inte skulle ha samma bakgrund som oss samt inte är dagligen 

insatt i Högskolan i Gävle: s inre miljö.  

Intern reliabilitet innebär att forskarna gemensamt har kommit överens om hur de ska 

tolka det de ser och hör menar, LeCompte och Goetz (Bryman, 2002 s. 257).  För att det 

inte skulle uppstå några meningsskiljaktigheter valde vi att genomföra samtliga 

intervjuer och observationer tillsammans, förutom de spontana observationerna. Vi har 

dessutom valt att direkt efter intervjuerna och observationerna diskutera och anteckna 

det vi har sett och hört för att skapa en gemensam bild.  

2.3.2  EXTERN OCH INTERN VALIDITET 

Extern validitet visar vilka möjligheter det finns för resultaten av en studie att 

generaliseras till andra situationer och sociala miljöer, menar LeCompte och Goetz 

(Bryman, 2002 s. 258) Då vi inte hittat någon tidigare studie med liknande inriktning är 

det svårt för oss att dra slutsatser i den frågan. Vår studie kan utgöra underlag för 

kommande forskning på samma område fast på annan ort när de söker extern validitet.  

Intern validitet betyder, enligt LeCompte och Goetz, att forskarnas empiri stämmer 

överens med den utvecklade teorin.  (Bryman, 2002 s. 257).  I den här studien valde vi 

att anpassa teorin till empirin eftersom den sistnämnda enligt oss vägde tyngre.  

2.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Man brukar dela upp data i två olika typer, primär och sekundär data.  Det betyder att 

data särskiljs beroende på när, hur och varför den samlades in (Christiansen, 2001 s. 69)  
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2.4.1 SEKUNDÄRDATA 

Med sekundärdata menas det som tidigare har samlats in och kombinerats i en annan 

kontext och med en annan avsikt än för den aktuella undersökningen (Christiansen, 

2001 s. 88). 

För att få en bättre insyn och grundläggande kunskaper i det ämnet vi har undersökt har 

vi använt oss av sekundärdata från olika böcker och artiklar. Utifrån dessa har vi skapat 

vår teoretiska referensram. Insamlingen har skett genom sökningar på högskolans 

bibliotek samt andra databaser. Nyckelord vid sökningarna har varit: ledarskap, 

kulturella skillnader, kultur samt ledarstil.  

2.4.2 PRIMÄRDATA 

För att besvara en frågeställning krävs förutom sekundärdata även primärdata. 

Primärdata samlas in med hjälp av olika fältundersökningar, där man använder olika 

insamlingstekniker som är anpassade för att lösa det aktuella problemet.  Detta kan ske 

genom intervjuer, observationer eller enkäter. Informationen blir tillgänglig genom 

kommunikation med den valda målgruppen och/ eller genom observationer av denna 

(Christiansen, 2001 s. 102f). 

Primärdata har vi samlat in genom intervjuer och observationer. Sammanlagt har vi 

genomfört nio intervjuer varav fem av respondenterna är anställda på Högskolan i Gävle 

medan de övriga är studenter vid samma läroverk. Fyra av intervjuerna genomfördes på 

engelska och under ett senare skede översattes och sammanfattades dessa till svenska 

så att allt material skulle vara skrivet på ett och samma språk. Vi valde att inte 

genomföra en enkätundersökning då vi ville få en djupare förståelse inom det aktuella 

ämnesområdet än vad en sådan tillåter. Aspekter som respondenternas reaktioner, 

motfrågor, förklaringar samt kroppsspråk, vilka var viktiga faktorer för oss att notera, 

går man miste om vid en enkätundersökning eller telefonintervju.  

Urvalet av respondenter bestämde vi utifrån våra specifika önskemål. För att kunna 

undersöka huruvida det uppstår kulturkrockar på Högskolan i Gävle valde vi att 

intervjua lärare och studenter som kommer från olika delar av världen. Viktigt för oss 

var det att respondenterna inte tillhörde samma institution då vi ville undersöka skolan 

i stort. Lärarna valde vi baserat på deras bakgrund och erfarenheter medans vi la större 

vikt på geografiskt område när vi valde studenterna. Vi ville ha de största internationella 

studentgrupperna på högskolan representerade, men även ha en geografiskspridning, 

vilket ledde till att studenter från dessa länder deltagit: 

 Peru 

 Kina 

 Sverige 
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 Spanien 

Aspekter som ålder och studietid fokuserade vi inte på, däremot försökte vi få en balans 

mellan manliga och kvinnliga respondenter. Utöver lärare och studenter valde vi att 

även intervjua en internationell samordnare på Högskolan i Gävle för att få en 

oberoende källa som dels skulle bekräfta vad andra har sagt samt förbättra vår kunskap 

angående skolans arbete i internationella frågor. Denna intervju har vi dock valt att inte 

kommentera i det fortsatta arbetet.  

Samtliga intervjuer tog plats i högskolans lokaler med tider och platser anpassade till 

respondenterna så att de skulle känna sig bekväma. Intervjuerna spelades in, då de var 

diskussionsartade och relativt långa, så att vi inte skulle missa något viktigt i vår 

sammanställning. Vi har valt att låta respondenterna vara anonyma då vissa delar av 

informationen kan uppfattas som känslig och möjligen skada respondenterna.  

Christiansen (2001) menar att observationsstudier enbart studerar beteenden, 

observatören är oberoende av huruvida respondenten kommer ihåg vad han eller hon 

har gjort. Man kan välja att genomföra en öppen eller en dold observation. Med öppen 

observation menas att de som studeras är medvetna om att de observeras medan de vid 

en dold är omedvetna om detta (Christiansen, 2001 s. 104). 

Vi genomförde även observationer då vi deltog i två föreläsningar samt vid en resa till 

Kina. Vi ville att den ena av föreläsningarna skulle vara i form av en vanlig föreläsning 

och att den andra innehöll aktivt deltagande från studenterna, till exempel 

gruppredovisningar. Ett kriterium vid urvalet var att klasserna skulle vara av blandad 

etnicitet samt att kurserna hölls av olika institutioner. Efter att vi hade sammanställt 

dessa krav använde vi oss av högskolans schemavisningsfunktion Kronox och valde ut 

två lektioner med enda krav att de inte krockade med varandra tidsmässigt.  

Observationerna som genomfördes vid föreläsningarna var öppna medan de som 

genomfördes i Kina var dolda. Inledningsvis avsåg vi att genomföra dolda observationer, 

men då lärarna ville veta anledningen till vårt deltagande blev vi tvungna att uppge vårt 

syfte. Detta kan ha påverkat lärarens agerande.   

I observationer måste man ta ställning till om man ska vara en aktiv eller passiv 

observatör (Christiansen, 2001 s. 104).  Samtliga observationer var passiva. Det var bara 

en av oss som reste till Kina och de observationerna var av en mer spontan karaktär. 

Efter observationerna ansåg vi att de var av både stor vikt och hjälp till vår studie och 

därför valde vi att använda oss av dem. Kortare redogörelser för dessa observationer 

presenterar vi i en bifogad bilaga. 

2.4.3 FÖR- OCH NACKDELAR MED SEKUNDÄR OCH PRIMÄRDATA 

Fördelen med sekundärdata kan vara att det är mindre tidskrävande när man söker upp 

ett stort antal olika källor, medan en nackdel kan vara att informationen inte passar 



 15  

 

undersökningsproblemet. Exempelvis kan materialet vara i fel enhet eller på fel 

detaljnivå (Christiansen, 2001 s. 104).  På ämnet ledarskap och kultur finns det en stor 

mängd litteratur och teorier vilket ledde till svårigheter att hitta de mest relevanta för 

vår studie. Vi anser ändå att den teori vi funnit är tillämpligt för vår studie. 

Nackdelen med primärdata är att det krävs en viss kompetens hos insamlaren, samt är 

tidskrävande (Christiansen, 2001 s. 105). Detta var vi medvetna om då informationen är 

av mer djupgående karaktär samt att en stor del av intervjuerna och observationerna 

krävde kompetens i det engelska språket.  

En stor fördel med primärdata kan vara att man enbart samlar information som är 

anpassad till undersökningsproblemet, samt att den är aktuell (Christiansen, 2001 s. 

105). Då vi ville utreda huruvida kulturkrockar uppstår på Högskolan i Gävle ansåg vi att 

primärdata var av största betydelse för tillförlitligheten av vår studie.  

2.5 METODDISKUSSION  

Vi är medvetna om att antalet intervjurespondenter kan anses få, för att dra generella 

slutsatser. Flera intervjuer hade kunnat leda till ett tydligare mönster och en bredare 

studie men då vi är nöjda med intervjuerna anser vi oss kunna dra klara slutsatser. Vi 

valde att inte göra fler än två observationer på grund av att vi var nöjda med de 

iakttagelserna vi gjort under dessa samt att det var tidskrävande.  

Eftersom vi har använt oss av djupintervjuer var det tidskrävande att planera, 

genomföra och analysera materialet. Istället för att genomföra ytterligare intervjuer 

med lärare valde vi att intervjua studenter då deras åsikter tillförde studien mer. 

Studenternas berättelser är av stor vikt för studien då de bekräftar och/eller motsäger 

det lärarna påstår.  

Intervjun med den internationella koordinatorn kommer varken att redovisas i empirin 

eller bifogas; syftet med denna var av en mer informativ karaktär för oss. Vi ville således 

få en djupare inblick i hur det går till när de internationella studenterna kommer till 

Högskolan i Gävle.  

I empirin har vi medvetet valt att använda oss av ett mer vardagligt språk eftersom vi 

ville fånga respondenternas uttryck; vi har sammanfattat intervjuerna i en text som vi 

tycker gör läsningen lättsammare. Genom detta ges läsaren möjlighet att själv skapa sig 

en bild av respondenterna.   
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3. TEORI 

I detta avsnitt redovisar vi relevanta teorier till vårt ämnesval; kultur och ledarskap.  

3.1 VAD ÄR KULTUR?  

För att kunna tala om kulturella skillnader, måste det komplexa begreppet ”kultur” 

förklaras. Det finns hundratals definitioner av begreppet. I folkmun associeras ordet 

kultur med konst, musik och litteratur, det vill säga källa till njutning. För andra är det 

”ungdomskultur”, ”matkultur” eller ”affärskultur” och då syftar man på gemensamma 

regler för hur människan ska bete sig inom en grupp och/eller inom en viss sorts 

aktivitet. Ordet kultur syftar även på de erfarenheter, tankar och föreställningar som gör 

att människor känner en grupptillhörighet (Bodin och Fant, 1995 s. 11f). 

Enligt Gudykunst och Ting-Toomy (1988) (I: Northouse, 2007 s. 302) har antropologer, 

sociologer och många andra debatterat meningen av ordet kultur. På grund av den 

abstrakta termen är den svår definierat och olika människor definierar det på olika sätt. 

Kultur definieras som inlärda övertygelser, värderingar, regler, normer, symboler och 

traditioner som är vanliga inom en grupp av människor. Dessa gemensamma åsikter är 

det som gör en grupp unik. Kultur är dynamisk och kan även överföras till andra. Det är 

ett sätt att leva där vanor, normer och oskrivna regler följs.  

3.1.1 KULTUR SOM MENTAL PROGRAMMERING 

Hofstede (2005 s. 17ff) menar att kultur är något man lär sig, det vill säga det är  inte 

medfött. Vidare menar författaren att varje individ under sin livstid, speciellt 

barndomen, är receptiva för inlärning där mönster av tankar, känslor och möjliga sätt att 

agera etableras. Att lära sig något på nytt är svårare än att lära för första gången och för 

att kunna lära om måste man först glömma bort det som redan finns.  

 Figur 1: Människans mentala programmering (Hofstede, 2005 s. 18) 
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Sociala miljöer påverkar vår mentala programmering främst i familjen, skolan och 

ungdomsgäng, för att sedan fortsätta utvecklas på arbetsplatsen och samhället i stort. 

Författaren menar att kultur bör skiljas, inte bara från den mänskliga naturen, utan även 

från individens personlighet (Hofstede 2005 s. 17ff). 

Kulturella skillnader uppstår på flertalet olika sätt. Hofstede (2005 s. 20ff) menar att 

symboler, hjältar, ritualer och värderingar är termer som på ett bra sätt beskriver dessa 

kulturella skiljaktigheter.   

Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som för människor inom en viss kultur har en 

specifik betydelse, medan andra har sin egen tolkning. Ord i ett språk och jargong, 

räknas i denna kategori tillsammans med val av kläder, frisyrer och andra status 

symboler (Hofstede, 2005 s.20).  

Hjältar som förebild kan vara verkliga eller påhittade, levande eller döda med 

egenskaper som uppskattas högt inom en kultur som blir till förebilder (Hofstede, 2005 

s. 20). 

Ritualer är kollektiva aktiviteter som betraktas vara socialt viktiga inom en viss kultur.  

Exempel på ritualer kan vara sättet man hälsar och visar respekt för andra, samt sociala 

och religiösa riter. För att kunna stärka gruppsammanhållningen eller skapa tillfällen 

där ledarna har möjlighet att hävda sig inrättas politiska och affärsmässiga möten som 

har huvudsakligen rituella syften. Symboler, hjältar och ritualer är synliga för 

utomstående betraktare medan deras kulturella innehåll emellertid är osynlig. De tre 

termerna kallas ofta för sedvänjor (Hofstede, 2005 s. 21). 

 

Värderingar utgör kulturens kärna och omfattar allmänna tendenser att föredra vissa 

förhållanden framför andra. Värderingar anses bestå av känslor som antingen är 

positiva eller negativa. Exempel på detta är; ont eller gott, förbjudet eller tillåtet, 

moraliskt eller omoraliskt samt paradoxalt eller logiskt. Värderingarna förvärvar man 

Figur 2: Inlärning av värderingar och sedvänjor (Hofstede, 2005 s. 22) 
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tidigt i livet, de första tio åren av livet har människan en förmåga att extremt snabbt och 

till stor del omedvetet lära sig av först och främst föräldrarna och sedan resten av 

omgivningen. Medvetet lärande kommer senare i livet där fokus ligger på sedvänjor 

(Hofstede, 2005 s. 21f). 

3.1.2 KULTURELLA FÖRÄNDRINGAR  

Hofstede (2005 s. 26) talar om att värderingar överlämnas från en generation till nästa 

och utgör en grundläggande stabilitet som inte är utbytbar. Dessa värderingar bör 

betraktas som givna fakta, lika hårda som ett lands geografiska läge eller dess väder. De 

påverkar främst det könsbaserade, det nationella och kanske det regionala kulturlagret.  

Däremot är människor mycket uppmärksamma till exempel på hur andra kulturer 

använder sig av dagens teknologi, hur de klär sig, hur de skämtar, vad de äter samt vad 

de gör med sina semesterdagar. För att kunna tillhöra en viss social grupp iakttar vi 

omgivningen noga för att uppfatta vilka förändringar vi själv bör gå igenom. Människan 

tenderar att ha ett behov av att inte hamna utanför, därför väljer de att bete sig på ett 

sätt som är acceptabelt av grupperna de tillhör (Hofstede, 2005 s. 26). 

3.1.3 ATT MÄTA VÄRDERINGAR 

Värderingar utgör kulturens stabila element i högre grad än sedvänjor och används av 

forskarna för att kunna dra slutsatser angående hur kulturer skiljer sig åt. Hofstede 

(2005 s. 34f) menar att slutsatserna man kommer fram till utifrån människors 

handlingar kan vara besvärliga och ge osäkra resultat. För att kunna komma fram till 

användbar information menar han att tolkningen av människors påståenden om sina 

värderingar måste skiljas i det önskvärda och det önskade, det vill säga, hur människor 

anser att världen borde vara och vad människor vill ha för egen del.  

Frågor om det önskvärda refererar till människor i allmänhet, där svaren består av rätt 

eller fel, överensstämmer eller överensstämmer inte, viktigt eller oviktigt. Svaren av det 

önskvärda uttrycker människors uppfattningar om vad de anser som dygd och vad som 

motsvarar synd. Däremot formuleras det önskade i termer av du och jag, vad den 

enskilde vill ha inklusive de mindre dygdiga önskningarna.  

Det önskvärda skiljer sig från det önskade genom hur de inblandade normerna är 

beskaffade. Med normer menas beteenderegler som gäller för en grupp eller kategori 

människor. Det önskvärda är absolut och handlar mer om ideologi medan i det önskade 

är normen statistisk och visar de val majoriteten väljer. Det önskade handlar om 

praktiska frågor. Det negativa med en sådan studie kan vara svårigheten att tolka 

resultatet i fall det bortses från skillnaderna mellan det önskevärda och det önskade. 

(Hofstede, 2005 s. 34f) 
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3.1.4 HOFSTEDES KULTURELLA DIMENSIONER 

Under 1970-talet genomförde Hofstede (2005 s. 37ff) en enkätundersökning som 

omfattade människor från mer än femtio olika länder. Studien gick ut på att identifiera 

skillnader i nationella värdesystem med hjälp av människor som arbetade på 

dotterbolaget till det multinationella företaget IBM. Denna grupp av människor liknade 

varandra i alla avseenden utom nationalitet och utgjorde därmed ett utmärkt urval. Den 

statistiska analysen av de olika ländernas medelvärde visade att det fanns gemensamma 

problem men att lösningarna skilde sig åt mellan länderna. Dessa fyra problemområden 

som Hofstede kom fram till var: 

 Maktdistans (från liten till stor) 

 Individualism kontra kollektivism 

 Femininitet kontra maskulinitet 

 Osäkerhetsundvikande (från svagt till starkt)  

3.1.4.1 MAKTDISTANS 

Maktdistansen definieras som den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika 

medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och accepterar 

att makten är ojämnt fördelad. Med institutioner menas familjen, skolan och med 

organisationer, arbetsplatsen. De kulturella ojämlikheter som råder i ett land visas i 

något som kallas för maktdistansindex där ländernas poäng förklarar 

beroendeförhållandet i respektive land. Om maktdistansen är liten som i till exempel 

Sverige är medarbetarna mindre beroende av cheferna, de föredrar konsultation innan 

beslut fattas och de kan säga emot sina chefer (Hofstede, 2005 s. 58ff).  

Länderna som rankas högst upp på maktdistansskalan, däribland många asiatiska 

länderna, där maktdistansen är stor, visar att de underställda är i hög grad beroende av 

sina chefer. Individer i dessa länder föredrar att bli ledda på ett paternalistisk eller 

autokratisk sätt, det vill säga att man vill bli styrd av någon och föredrar att inte delta i 

beslutstagandet (Hofstede, 2005 s. 58ff). 

3.1.4.2 INDIVIDUALISM KONTRA KOLLEKTIVISM 

Individualism kännetecknar samhällen där sambandet mellan individer är svag. 

Människorna tar hand bara om sig själva och den närstående familjen. Kollektivism är 

motsatsen till individualism och är typiskt för samhällen där människor redan från 

födelsen integreras i grupper med stark sammanhållning som utgör en skydd för 

individen hela livet i utbyte mot absolut lojalitet. I de individualistiska samhällena 

värderar man tolerans, harmoni, vänskap, solidaritet, att inte vara konkurrensinriktad 
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och att vara nöjd. Här bestämmer individen själv om sina relationer och det sker friviligt 

(Hofstede, 2005 s. 89). 

I de kollektivistiska samhällena lyder man sin familj och gruppen. Beslut tas utifrån 

familjens och gruppens gemensamma intressen. Det är även de som bestämmer 

individens vänner. ”Att tappa ansiktet” det vill säga att bli förödmjukad i den 

kollektivistiska familjen är något oacceptabelt och är vanligt i till exempel Kina.  Kyskhet 

hos kvinnor och patriotism i form av att tjäna sitt land är vanliga också. I länderna med 

hög maktdistans förekommer oftast kollektivismen och vice versa (Hofstede, 2005 s. 

89). 

3.1.4.3 FEMININITET KONTRA MASKULINITET  

Enligt Hofstede är denna dimension den mest kontroversiella av de fyra dimensionerna.  

Alla samhällen anser att det finns vissa beteenden som är mer passande för kvinnor eller 

män. Hur de beteendena fördelas med tanke på respektive kön varierar från samhälle till 

samhälle. Termerna manligt och kvinnligt syftar till den biologiska distinktionen medan 

maskulint och feminint syftar till de sociala och kulturellt bestämda rollerna, vilka är 

relativa. Det de maskulina samhällena har gemensamt, oavsett om de är rika eller fattiga, 

är att män ska vara prestationsinriktade utanför hemmet. Detta görs i de mer 

traditionella samhällena genom till exempel jakt eller kamp medan det i moderna 

samhällen görs genom hög inkomst. Kvinnor däremot ska ombesörja hemmet, barnen 

och människor i allmänhet. Könsrollerna är en del av varje samhälle där socialisering in i 

könsrollerna, som startade i familjen, fortsätter vidare i livet. I de maskulina samhällena 

värderar man hög inkomst, erkännande och avancemang medan fokus i de feminina 

samhällena är relationerna med chefen, kollegorna och trygghet (Hofstede, 2005 s. 

130f).  

3.1.4.4 OSÄKERHETSUNDVIKANDE  

”Osäkerhetsundvikande kan definieras som i den utsträckning som människor i en kultur 

känner sig hotade av tvetydiga eller okända informationer”. Känslan uttrycks genom 

nervositet, stress och behov av kunskap om det okända. Kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande såsom latinamerikanska, latineuropeiska och 

Medelhavsländerna, har betydligt mer lagar och regler för människornas beteende och 

agerande än vad länder med lågt osäkerhetsundvikande har. Kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande har hög nivå av ångest, är mer uttrycksfulla och kan utan 

problem höja rösten samt prata lika mycket med händerna som med munnen. 

Människor i länder med en svag osäkerhetsnivå såsom Sverige och Kina, där ångesten 

ligger på en låg nivå, uttrycker inte sina känslor och förtrycker aggression. Känslor ska 

man helst inte yttra i dessa kulturer då man riskerar att mötas av socialt 

avståndstagande (Hofstede, 2005 s. 183f). 
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3.1.5  NÄR OLIKA KULTURER MÖTS - VAD HÄNDER? 

När människor från en kultur kommer i kontakt med individer från en annan kultur är 

de ofta inte medvetna om de problem i kommunikationen som kan uppstå, detta då de 

anser att de andra är mer eller mindre lika dem själva (Samovar et al, 2006 s. 26f). 

De befinner sig då i en så kallad omedveten inkompetens. Efter vissa interpersonella 

svårigheter inser människor att problem i kommunikationen uppstår, men de vet inte 

exakt vad som är fel. Då är de i det medvetna inkompetens stadiet. När de lär sig mer om 

den andres kultur börjar de kommunicera på ett bättre sätt men är samtidigt tvungna att 

anstränga sig för att kunna kommunicera för de på ett ovant sätt.  Det stadiet kallas för 

den medvetna kompetensen. Andra faktorer till hinder i kommunikationen är att 

människor från kollektivistiska samhällen tenderar att exemplifiera kontexten av 

kommunikationen mer än de från individualistiska. Detta resulterar i att de lägger mer 

uppmärksamhet på exempelvis gester, ögonkontakt, ljudnivån på rösten, kroppskontakt 

och avståndet mellan kroppar (Samovar et al, 2006 s. 26f). 

En annan källa till dessa problem är att kommunikationen inom vissa kulturer är 

associativ, medan inom andra är den abstrakt. I västvärlden är den vanligtvis abstrakt, 

det vill säga att man sammanfattar de viktigaste argumenten för att sedan organisera de 

för att få en tydligare presentation. I en associativ presentation tar man upp allting som 

har det minsta anknytning till ämnet, därmed kan argumentet vara otydligt och 

frustrerande för en västerländsk person (Samovar et al, 2006 s. 26f)  

3.1.5.1   KÄLLOR TILL SKAPANDET AV KONFLIKTER 

Interkulturella möten har på senare tider mångdubblats på grund av den moderna 

informationsteknologin och underlättat resande. Det innebär att interkulturella 

konflikter också har ökat. De konflikterna är oavsiktliga och uppstår trots att ingen har 

den avsikten och alla bli drabbade. Förutom kultur skiljer sig länder på ett antal andra 

punkter såsom identitet, värderingar och institutioner som i sin tur har sina rötter i 

landets historia (Hofstede, 2005 s. 335). 

  Figur 3: Källor till skillnader mellan länder och grupper (Hofstede, 2005 s. 335) 
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3.2 LEDARSKAP 

Ovan har vi konstaterat att dagens multikulturella samhälle är komplext och för att 

hantera detta krävs ett större fokus på ledarskap. Ledarskap, liksom kultur är en 

mångfacetterad fråga, som kan definieras i många olika termer såsom karaktärsdrag, 

beteende, inflytande, interaktions mönster och relationer mellan människor. Ett 

gemensamt drag hos alla definitionerna är ett antagande som involverar en process där 

ledaren medvetet påverkar, styr, strukturerar och underlättar andra individers 

aktiviteter. Definitionerna skiljer sig ofta från varandra beroende på vem som leder, 

syftet, sättet på hur påverkan utövas och hur det mottagas (Yukl, 2010 s. 3ff). 

Ledare och chefer har oförenliga värderingar och olika personligheter. Chefer 

uppskattar stabilitet, ordning, effektivitet. De är opersonliga, riskundvikande och 

fokuserade på kortsiktiga resultat. Ledare uppskattar flexibilitet, innovation och 

anpassning. De bryr sig om människor och resultat i ett långsiktigt perspektiv med 

hänsyn till strategier och mål. Chefer bryr sig om hur saker verkställs och försöker få 

människor att prestera bättre medan ledare intresserar sig för vilken betydelse saker 

har för människor. De försöker få allas samtycke om vad det viktigaste målet är (Yukl, 

2010 s. 3ff). 

”Ledarskap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer 

eller grupper för att de ska nå bestämda mål i givna situationer” (Maltén, 2000 s. 8). 

3.2.1 ”LÅT- GÅ” LEDARSKAP 

Typiskt för den låt- gå mässige ledaren är att denne uppträder passivt, en sådan ledare 

ger upplysningar och råd endast om och när densamme blir tillfrågad. Denna typ av 

ledare är tillbakadragen och väljer därmed att hålla sig utanför. Gruppen lämnas åt sig 

själv, den får själv välja vad, när och på vilket sätt den ska arbeta. Ledaren ger ingen 

feedback vare sig på individuell eller på grupp nivå, det talas ibland om avsaknad av 

ledarskap (Maltén, 2000 s. 63). 

Låt- gå ledaren beter sig nästan alltid på ett till synes ”slappt” sätt. Ledaren ger inga 

klara besked och sätter inte gränser. Istället för att ta i tu med problem direkt skjuts de 

ofta på framtiden, vilket resulterar i ett långsamt beslutsfattande. En sådan ledare har 

antingen abdikerat eller aldrig tagit sin ledarroll på allvar.  Ofta beror det på avsaknaden 

på motivation för uppgiften, vilket kan bidra till osäkerhet. Det är inte ovanligt att denna 

typ av ledare övertalats att ta på sig ledarrollen. I situationer där man egentligen inte vill 

ha en ledare kan låt- gå ledaren kännas som en bekväm lösning (Lennéer Axelson och 

Thylefors, 2005 s. 107). 

3.2.2 Auktoritärt ledarskap 

Den auktoritära ledaren har svårt att lita på sina medarbetares omdöme och kompetens, 

en sådan ledare tenderar att lägga sig i stort som smått. Denne ledare bestämmer, styr, 
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kontrollerar och anser sig vara den person som vet bäst om det mesta oberoende av 

personalens kunnande och erfarenheter. Med hänsyn till detta uppfattas oliktänkande 

som ett irriterande inslag. En sådan ledare behandlar medarbetare som barn eller 

möjligen tonåringar, beroende på situationen kan chefen vara snäll eller sträng det vill 

säga belöna eller straffa (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005 s. 105). 

En auktoritär ledare styr sin grupp med järnhand. Denne tar själv alla initiativ, fattar alla 

beslut, ber sällan gruppen om råd och väljer att hålla en tydlig distans till gruppen. 

Ledaren styr arbetet in i minsta detalj, delegerar verksamheten, uppträder som en 

gammaldaggs brukspatron. Ledarskapet är ledarorienterat och ledaren förefaller att 

utgå från hypotesen om den ansvarslösa människan (Maltén, 2000 s. 63). 

3.2.3 KARISMATISKT LEDARSKAP 

Ett synsätt på ledarskap som faller utanför dimensionen auktoritär och ”låt- gå” är det 

karismatiska ledarskapet. Denne ledare har förmågan att lätt engagera, motivera och 

väcka positiva känslor hos sin omgivning. Weber(1946) (I: Lennéer Axelson & Thylefors, 

2005 s. 112) identifierar tre nödvändiga egenskaper hos en karismatisk person:  

1) En lidelse, ett kraftfullt engagemang och en övertygelse. 

2) En auktoritet och värdighet. 

3) Ett sinne för proportioner och humor 

Konsekvent för alla definitioner av karisma är att den uppkommer i samspelet mellan 

ledare och följare. Självklart är det inte bara ledare som kan vara karismatiska, men 

sådana personer blir lätt ledare. Typiskt för denne ledare är en stark personlighet med 

utstrålning och pondus. Förenas den därutöver med kompetens och kunskap brukar 

effekten på arbetsgrupper bli påfallande positiv, rent av förförisk. Den här typen av 

ledare passar bra till beroende gruppers förväntningar då den framstår som den som 

ska rädda en arbetsgrupp, ordna upp tillvaron, finna nya metoder och vara den som vet 

bäst (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005 s. 112).   

För att ses som en karismatisk ledare räcker det inte att vara en chef som har speciella 

personliga egenskaper och att uppvisa ett visst beteende. I teorier fokuseras det ofta på 

de som utövar ett karismatiskt ledarskap men lika viktiga är medarbetarna för att 

karisma ska kunna uppkomma och förekomma (Beyer, 1999). Det är svårt att peka på 

särskilda egenskaper eller beteenden hos en chef som förklarar varför han anses vara 

karismatisk. Bidragande orsaker till att en ledare anses vara karismatisk kan vara 

retorisk förmåga samt självuppoffring, men bara under gynnsamma förhållanden 

(Müllern & Elofsson, 2006 s. 130). 

Larsson et al (2003) framhäver att karisma anses opassande för den skandinaviska 

ledaren eftersom karisma associeras till elitism och glorifiering av ledaren.  
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3.2.4 DEN SVENSKA LEDAREN  

I Sverige kan ledaren vara en välutbildad man eller kvinna som har starka bindningar till 

demokratiska värderingar och som utan svårigheter följer rättvisa regler. En svensk 

ledare lever i ett samhälle där alla är lika värda och anser inte sig själv att tillhöra någon 

högre samhällsklass än sina medarbetare. Denna ledare använder sig sällan av 

privilegier eller statussymboler. En inre motivation hos ledaren är det som driver dem 

mot framgång och de är villiga att bidra så gott det går till framgångsprocessen. 

Individuellt initiativtagande uppskattas högt av ledaren (Bjerke, 1998 s. 248f). 

Denna ledare använder sig av en delegerande och delaktig ledarstil, en legitim makt 

förekommer om det är nödvändigt. Att samarbeta med sina underordnanden och 

konsultera dem hela vägen fram till beslut, är typisk för den svenska ledaren. 

Beslutsfattandet kan vara en långsam process eftersom denna ledare är systematisk och 

detaljfokuserad när det kommer till problemlösningar. Oftast kontrollerar och håller 

han/hon inne sina känslor. Konflikträdslan är typiskt för denna ledare men vid 

förekomsten av dessa agerar denna som en riktig förhandlare. Vidare tycker denna inte 

om konfrontationer, interpersonella utmaningar eller att visa överlägsenhet (Bjerke, 

1998 s. 248f). 

3.2.5 GLOBALT LEDARSKAP  

House och Javidan (2004) (I: Northouse, 2007 s. 301f) skriver att den ökade 

globaliseringen har skapat många nya utmaningar, till exempel ett behov av att skapa 

effektiva multinationella organisationer, att identifiera och välja ut lämpliga ledare för 

dessa enheter och att leda organisationer med kulturellt diversifierade medarbetare. 

Globaliseringen har skapat ett behov av att förstå hur kulturella skillnader berör 

ledarens prestation. Globaliseringen har dessutom alstrat behov för ledare med cross- 

kulturell medvetenhet och praxis.  

McBeath (2007) nämner att det tydligaste karaktärsdraget hos en bra ledare, framförallt 

hos en föränderlig ledare, är strävan efter nya kunskaper. Författaren menar att en ”bra” 

ledare visar en exceptionell vilja att ta sig ur sin egen komfort zon samt tar risker även 

när det inte finns någon given anledning till att göra det. Ytterligare ett utmärkande drag 

för denna typ av ledare är dess förmåga att vara öppen för människor och nya idéer; 

trots att de kan befinna sig i en tidpunkt i livet, på grund av deras framgång, där de 

redan tror att de vet allt.  

Adler och Bartholomew (1992) (I: Northouse, 2007 s. 301f) har kommit fram till fem 

interkulturella kompetenser en ledare bör besitta:  

 Ledare behöver förstå affärer, politik och kulturella miljöer världen runt. 

 De behöver ta till sig de perspektiv, trender och teknologi andra kulturer 

använder sig av. 
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 De måste vara kapabla att arbeta med människor från många olika kulturer. 

 Ledare behöver ha förmågan att anpassa sig och kunna leva och kommunicera i 

andra kulturer.  

 De måste kunna relatera till människor från andra kulturer med hänsyn till 

jämställdhet snarare än sin egen förträfflighet.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redogör vi vårt empiriska underlag som framkommit genom intervjuer och 

observationer. Vi presenterar materialet genom att redovisa respektive fråga och svar.  

4.1 INTERVJUER MED LÄRARE  

I följande avsnitt kommer vi att sammanfatta de intervjuer vi genomförde med lärare på 

högskolan.  Redovisningen är utformad utifrån de frågor vi ställt vid samtliga intervjuer. 

På grund av intervjuernas diskussionsform tar vi bara upp det som vi, för 

frågeställningen, anser vara mest relevant. Vi har även sett till att ge utrymme för 

ämnesområden där respondenterna varit av delade meningar.  

De intervjuade lärarna är av olika etniska bakgrunder med varierande grad av 

arbetslivserfarenhet i Sverige. Kurserna de är ansvariga för varierar från 

samhällsvetenskapliga till tekniska inriktningar.  I redovisningen kommer vi benämna 

lärarna som Lärare 1, Lärare 2 etc.  

Upplever du kulturella skillnader i klassrummet? 

Alla respondenter uppgav att de upplever kulturella skillnader, av varierande grad. Det 

grundläggande problemet verkar inledningsvis vara språket. Lärare 1, som är van vid 

olika kulturer, menar att missuppfattningar kan uppstå på grund av det engelska språket 

för att alla uttrycker och tolkar på sitt sätt. Tolkningen görs inte bara utifrån faktiska 

språkkunskaper utan är även beroende av den egna kulturen och kunskapsnivån. 

Kulturella skillnader påverkar även på andra sätt och Lärare 2 berättar till exempel att 

svenska studenter vågar ställa frågor och ifrågasätta redan från början, medan de 

internationella studenterna inte inledningsvis gör detta på grund av deras annorlunda 

kulturella bakgrund.  

En annan kulturell skillnad som tydligt märks är att kinesiska studenter är blyga och 

ovana att stå och redovisa muntligt. Detta berättar både Lärare 3 och Lärare 4 om, men 

de är även överrens om att detta är något som blir bättre efter ett tag. Lärare 3 berättar 

även att kineserna har ett specifikt studiesätt där de skriver av böckerna och lär sig 

texterna utantill. Detta tror läraren är deras normala sätt att lära sig. Vidare säger 

läraren att kineserna inte besitter så mycket generell kunskap och ibland är det svårt att 

förklara för dem, då de inte förstår nyckelorden heller.  

Anpassar du dig till de olika kulturerna?  

Flertalet respondenter anser att studenterna måste anpassa sig till det system och 

tillvägagångssätt som finns här i Sverige, men många vill samtidigt göra vad de kan för 

att underlätta för de internationella studenterna. Lärare 1 säger att han anpassar sig 
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efter studenterna om de har ett gemensamt förslag, annars väljer han det han själv 

tycker passar bäst.  Han försöker hjälpa de som har svårt för att uttrycka sig så att alla 

ska känna sig trygga då han tycker det är viktigt att alla ska kunna säga sitt. Lärare 2 har 

samma inställning och menar att: 

”Tyngdpunkten måste ligga hos de som kommer hit och förstå att de inte är någon 

annanstans utan i Sverige, men trots det måste jag ju försöka att inte trampa folk på tårna 

och försöka förstå deras olika bakgrund och kultur”. 

Även Lärare 3 menar att en viss anpassning måste ske och att det beror på ämnet man 

undervisar i. Vissa ämne är mer kulturellt beroende medan andra är relativt neutrala. 

Hon försöker visa intresse för att eleverna ska kunna känna sig sedda och hörda. Lärare 

4 uppger också att hon försöker anpassa sig men hon vill ändå lära de kinesiska 

studenterna att anpassa sina studier till en mer svensk stil.  

En respondents svar särskiljer sig ifrån de övrigas då denne uttrycker en starkare tro på 

anpassning. Denne är medveten om att det finns kulturella skillnader men att någon 

större hänsyn inte kan tas till dessa.  

”De får tillämpa sina vanor, sin kultur på sin plats, när de kommer hit får de anpassa sig”. 

Uppstår det kulturkrockar och konflikter i klassrummen? 

Samtliga respondenter, utom Lärare 5, uppger att det uppstår kulturkrockar i 

klassrummet. Respondenterna uppger även att det största problemet uppkommer vid 

grupparbete, dels då olika nationaliteter väljer att inte arbeta med varandra och dels då 

det bildas subgrupper i grupperna.  Lärare 1 är medveten om att problem kommer att 

uppstå när det är han som delar in grupperna men han väljer ändå att göra det eftersom 

han tycker det är viktigt att alla ska kunna arbeta med varandra. Men han säger också att 

han försöker hjälpa grupperna att fungera till exempel använder han sig ibland av 

videoklipp som ska kunna ge en vägledning till studenterna om hur man arbetar i ett 

team. Vidare menar han att konflikter som uppstår i en grupp kan lösas om 

gruppmedlemmarna kommunicerar problemen till varandra. Lärare 4 å andra sidan 

säger sig ha sett hur andra kollegor misslyckas med att dela in grupperna och därför gör 

hon ett medvetet val att låta studenterna välja själva för att undvika kulturkrockar.  

Lärare 3 anser att det är lärarnas uppgift att lära de utländska studenterna hur man 

arbetar i en grupp här för att undvika problem. Som det ser ut idag uppger hon att: 

”Svenska studenter är griniga och otåliga på de utländska studenterna och såg inte ens en 

chans att lära känna dem och klagar på att det var de som fick göra allting”. 

Detta behöver alltså inte bero på att de utländska studenterna inte har en vilja att 

arbeta, utan att de har ett annat tillvägagångssätt än de svenska. Lärare 1 berättar att:  



 28  

 

”Svenska studenter brukar vara dominanta i klassrummet och det är en naturlig företeelse 

då de är hemma, samtidigt har de andra studenterna ingenting emot att bli ledda och 

accepterar rollen som följare. Speciellt kinesiska studenter är väldigt blyga och 

återhållsamma” 

Lärare 3 har även genomfört ett experiment där hon ville se om det var möjligt att skapa 

grupper efter individers intressen, men fann att det är jätte svårt att få grupperna att 

fungera. 

”De brydde sig inte ett dugg om vad de jobbar med så länge de fick jobba med sin sort.” 

Ibland är de kulturella skillnaderna så stora att det inte bara är vid samarbeten som 

problem uppstår. Lärare 2 berättar att det finns de nationaliteter som är i luven på 

varandra och de tar det med sig in i klassrummen. Det har varit problem mellan kristna 

och muslimska libaneser en gång med en djuprotad konflikt och de kunde inte ens sitta 

vid samma bord, berättar han vidare. 

Lärare 3 berättar att även politiska diskussioner förekommer men att problem aldrig 

har uppstått. Ett exempel var då kinesiska studenterna läste i en bok att på Himmelska 

fridens torg i Beijing var det flera tusen studenter som dog under slutet av åttiotalet.  

”Studenterna blev upprörda och frågade vad det var för bok som förtalar Kina, enligt dem 

var det bara tio personer som dog. Då ansåg de att jag skulle säga vad som var rätt. ” 

Hon berättade vidare att hon hade en diskussion med de kinesiska studenterna och 

försökte lära dem att kritiskt granska all information, oavsett om det var den kinesiska 

regeringen som påstår något, eller om det står skrivet i någon bok . 

Lärare 5 försöker vara försiktig med både politiska och religiösa skämt då det kan vara 

känsligt för vissa människor.  

Anser du att det är viktigt att känna till mycket om olika kulturer? 

Alla respondenter tycker att det är viktigt att ha kunskaper om olika kulturer, och 

flertalet uppger även att de skulle vilja kunna mer.  

”Läraren bör ha mycket mer sådan kunskap oavsett vilket ämne denna undervisar i. 

Eleverna tycker att jag är ganska uthärdlig. De flesta ger ingenting i kredit till deras 

kultur”, säger Lärare 3. 

Lärare 1 tycker att han kan relativt mycket, men anser att det är viktigt att man hela 

tiden försöker lära sig mer. Han ser människan och inte kulturen, han tycker att det är 

viktigt att fokusera sig på att behandla en människa som den vill bli behandlad. ”Två 

människor från en och samma kultur kan vilja bli behandlade på olika sätt”, hävdar han.  

Han avslutar med att säga att interaktionen mellan människor är det främsta sättet att 

lära sig mer.  
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Lärare 2 uppger att han försöker vara lyhörd men läser inte på om andra kulturer från 

böcker. Rent praktiskt försöker han ha kulturella faktorer i åtanke. 

”När man samlar studenterna och ska bjuda på fika måste man se till att det alltid finns 

smörgåsar utan både ost och skinka, likaväl som det skall finnas en skinksmörgås”. 

Lärare 4 är medveten att hon kanske inte kan så mycket.  I ämnet hon undervisar är det 

oviktigt att ha kunskap om andra kulturer. Hon arbetar mest i matte och koncentrerar 

sig på det och säger: ”Med matte jobbar man på samma sätt överallt”. 

Den respondent som är av en delvis annorlunda åsikt är Lärare 5. ”Jag kan mycket”, 

uppger han.  Han tycker att hans kollegor har kunskap om olika kulturer men att de ser 

det utifrån. Däremot att han, med sin bakgrund, kan se saker utifrån de internationella 

studenternas synvinkel kan vara både positivt och negativt. 

 ”Jag skulle också vilja se saker så… varför bry sig?” 

Vad finns det för  för- och nackdelar med de olika kulturerna? 

I denna fråga hade respondenterna olika uppfattning om förekomsten av för- och 

nackdelar, samt vad dessa kan bestå utav.  

”Utländska studenter är väldigt snälla mot läraren. De är aktningsfulla, lena och gulliga. 

Kinesiska studenter är oerhört rara mot läraren och varandra samt vana vid vänlighet”, 

berättar Lärare 3.  

Hon tror att deras vana vid vänlighet beror på att de måste vara rara för att kunna stå ut 

med så många människor i sitt hemland. Vidare önskar hon att svenska studenter också 

skulle kunna vara gulliga mot läraren.  

Lärare 4 påstår att kinesiska studenter är mer beroende av läraren. De lär sig bara när 

läraren säger åt dem vad de ska göra. ”Då lär de sig kanske”.  Vidare berättar hon att de 

kinesiska studenterna ställer frågor efter lektionen medan de under föreläsningens gång 

mest påpekar fel som hon har gjort. Hon berättar att hon stannar efter föreläsningarna 

för att besvara deras frågor om det är nödvändigt.  Hon anser att svenska studenter är 

mycket mer självständiga och vet vad de vill. 

”Nackdel är att de har dåliga kunskaper och bakgrund i ämnet som kan bero på att de gick 

för snabbt när de tidigare gick genom ämnet”. 

 Hon försöker hjälpa de svenska studenterna så mycket som det bara går.  

Lärare 5 tycker att de internationella studenterna lär sig på ett mer mekaniskt sätt, det 

han menade är att de lär sig utantill då de inte har samma mål som de svenska 

studenterna har.  
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Lärare 1 tycker att en människas beteende beror mer på dennes uppväxt än själva 

kulturen.  

”Jag gillar inte att placera människor i ett fack utan föredrar jag att se dem som individer” 

Har du någon anekdot med kulturell anknytning?  

Lärare 2 berättar att bland annat studenter med pakistansk och indisk kultur vill visa 

upp sig så att läraren ska känna igen dem. 

”De ville ställa en fråga bara för att visa upp sig och visa sig intresserade. Man blir störd i 

sitt arbete. Om jag såg dem ofta eller kände till namnet på dem skulle jag vara mer vänligt 

inställd till dem” 

 Han berättar vidare att studenterna slutade komma in på hans kontor då han blev 

omplacerad. Besökstid skulle kunna vara en bra lösning utan att ”trampa på någon” men 

han menar att det bästa är om internationella studenter skulle kunna lära sig att ställa 

frågor på föreläsningarna.  

”De gör som de har blivit uppfostrade och det är inget fel i det”. 

Lärare 3 tycker att det är roligt att vara deras ”mamma” och hon skulle vilja ha mer tid 

att arbeta med de internationella studenterna. Hon berättade om att de haft ett litet 

knytkalas i samband med en redovisning vilket ledde till att alla studenter trivdes bättre 

i en mer avslappnad atmosfär under redovisningen.  

Lärare 5 anser att själva systemet i Sverige och på Högskolan i Gävle har till stor del tagit 

hand om de internationella studenterna.  

”Första gången berättar man att lektionerna är frivilliga men sedan måste läraren 

förklara att frivilliga innebär att man inte behöver komma om man inte kan, men att man 

ska komma annars. Det är en brist på information men deras landsmän förser dem med 

den saknade informationen”.  

Förekommer fusk på högskolan och vad är din åsikt om detta? 

Samtliga respondenter är medvetna om att fusk förekommer, främst bland 

internationella studenter, men har olika inställning till detta.  Lärare 1 säger att fusk 

förekommer överallt och har därmed arbetat fram ett förslag som kallas för ”akademisk 

ärlighet”. Det innebär att läraren berättar för sina studenter vad som är bra med att inte 

fuska och försöker samtidigt motivera dem till att inte fuska. Vidare menar han att det är 

lärarens uppgift att förklara varför man inte ska fuska och inte bara straffa utan förklara 

tydligt varför man blir straffad.  

”Jag måste framhäva vikten av att inte fuska och se till att studenterna tycker att det är fel 

när de kommer hit”. 
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Lärare 3 är inne på samma tankebanor och menar att lärarna bör arbeta hårdare på att 

introducera till studenterna det de har svårt att förstå, till exempel referenssystemet. 

Eftersom det redan skrivna ordet här anses som en intellektuell produkt blir det stöld då 

man skriver av. Hon säger att ”man måste lära dem annars blir de anklagade för fusk”. 

Hon menar vidare att i västvärlden är det underförstått att man inte ska kopiera det som 

finns i en bok redan från tidig ålder.  

Respondenterna är av olika meningar vad det gäller anledningen till fusket. Somliga 

menar att det beror på just okunskap medan andra tror att det beror på lathet. 

Lärare 4 tycker att det är de svaga och de som inte vill arbeta som vanligtvis fuskar.  

Vidare säger hon att studenterna brukar fuska på inlämningsuppgifterna då de kopierar 

varandras svar, men hon anser det som oviktigt då det ändå är tentamensresultat som 

avgör deras betyg.  I fall fusk förekommer under tentamensgång känner hon sig inte 

ansvarig då det inte är hon själv som vaktar.  

Lärare 5 tror att de internationella studenternas fusk beror på att de har andra mål än 

de svenska studenterna. För att kunna uppnå dessa mål och att kunna klara kurserna så 

snabbt som möjligt använder de sig av olika metoder menar han. Lärare 2 håller med: 

”Ja det är ett bekymmer, i synnerhet om man inte förstår riktigt och ändå vill klara sig så 

att man kan förlänga sitt visum. Det är inte fattiga barn som kommer hit. De måste visa till 

sina föräldrar vad då åstadkommit här, så att hur de uppnår resultatet spelar inte så stor 

roll”. 

Lärare 2 berättar även att det är lättare för lärarna att se om en svensk student har 

fuskat, dels på grund av att man känner till kulturen och att man kan språket, vilket gör 

att man snabbt kan se om språket variera för mycket i en skriftlig inlämningsuppgift. 

 ”Det syns även hos de internationella studenterna om engelskan har bra och dåliga 

inslag”. 

 Detta kan bero på att studenterna kan vara osäkra på hur man skall skriva en rapport 

men även pressen på att kunna leverera något som är bra.  

Lärare 5 tycker att fusk snarare är ett organisationsproblem än studentproblem. Han 

tvekar inte säga att systemet fungerar bra för de svenska studenterna, medan det 

systemet måste anpassas även till de internationella studenterna. Han försöker göra 

tentamensuppgifterna på så sätt att det blir svårt för studenterna att kopiera från 

varandra eller kopiera från tidigare studenter.  

”Vi har varit lite blåögda, på grund av att det inte varit någon uppsats det handlat om, vi 

har bortsett lite från det och bara bedömt deras egen del. En grupp som har stora problem 

att förstå det här med plagiering är kineserna. Jag vet inte om det är lärarna som 

uppmuntrar eller om det är kulturen men man hör ofta ”Ja men han har ju skrivit det så 
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bra, varför ska jag skriva om det?”, De har inte riktigt förstått det här med urkund, vem 

källan är, referera eller citera. De bara kopierar in”, berättar Lärare 2. 

Hur hanterar skolan fuskproblemet? 

Alla lärare tyckte att skolan hanterar fuskproblemet på ett dåligt sätt. De är överens om 

att det tar för lång tid för disciplinnämnden att behandla problemen. Lärare 2 menar att 

skolan möjligtvis kan vara ” slappare mot internationella studenter, men det är inget jag 

kan styrka”. Lärare 3 ser en svaghet i att utredningen tar så lång tid. Hon menar att 

under tiden studenterna är avstängda, då de är anmälda för fusk, blir de oroliga och 

livrädda över vad som skulle hända med dem.  

”Det är katastrofalt. De kan inte lämna studenten i en limbo med den här ångesten” . 

Hon tycker vidare att lärarna borde veta mer om studenternas kultur så att de inte 

anklagas för fusk.  

Förekommer mutor? 

Samtliga respondenter menar att mutor, i en ekonomisk bemärkelse, inte förekommer. 

Det är istället fråga om inställsamhet och mindre gåvor har förekommit, dock efter att 

kursen har avslutats. Lärare 1 bekantar oss med en så kallad ”känslomässig muta” som 

kan förekomma då man står nära studenterna.  

”I fall man blir en kompis med studenterna ska man vara försiktig och berätta för dem att 

fördelar ska man inte förvänta sig på grund av vänskapen”. 

Lärare 2 däremot har försökt att undvika en kompisrelation till studenterna. 

 ”Förmodligen har jag visat upp sådan integritet, så att jag inte blir kompis med dem på 

det sättet, visserligen lyhörd och jag försöker besvara deras frågor men inte kompis. Det 

har hänt flera gånger efter att de är klara att de kommit med någon liten souvenir från sitt 

hemland, men det har ju kommit efteråt så det är inget som jag uppfattat som muta”. 

Även Lärare 3 har upplevt ”känslomässiga mutor” och mindre gåvor som denne 

uppfattar som mutor. 

”I princip ja. Ge en sak eller sådär. Man försöker lite grann ställa sig in, så att läraren får 

en bra uppfattning, men de säger inte att de vill ha något tillbaka. Jag berättar för dem att 

jag uppskattar att dem har med sig något till mig men också att jag inte kan ge dem några 

fördelar”. 

Lärare 5 säger att de kinesiska studenterna kommer ibland med karameller och vissa 

presenter men att han inte tar emot dem. Däremot om det är något ätbart säger han åt 

dem att ställa det i de gemensamma utrymmena för lärarna där alla kan få smaka.  

Finns det skillnader i kulturerna mellan kvinnliga och manliga studenter? 
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Största kulturella skillnaderna syns det i den muslimska kulturen då de hanterar 

kvinnliga klasskamrater men även personal på ett annat sätt, framhäver Lärare 2. Vidare 

menar han att det är uppenbart att människor tar med sig sina kulturella mönster hit 

och att det skulle vara omöjligt för dem att bli svenskar efter så pass kort tid.  

Lärare 3 tycker att afrikanska manliga studenter kan bete sig annorlunda mot en 

kvinnlig lärare då de visar en auktoritär attityd och har svårt att följa en kvinnlig ledare. 

Studenter emellan har hon svårt att avgöra vad som är skillnad i kön kontra kultur.  

Vem är du som ledare? 

Lärare 1 anser sig vara en kreativ och situationsanpassad ledare då han använder sig av 

olika alternativa undervisningsmetoder. Han tycker att undervisningar i klassrummet 

kan vara väldigt strukturerade, då till exempel undervisningar ute i naturen på 

gräsmattan under en fin dag bidrar till att studenterna blir avslappnade. Det han inte 

tolererar är sexuella och rasistiska åsikter. I början av kursen berättar han för sina 

studenter om reglerna som gäller både från hans sida likaväl som skolans krav. Det är 

viktigt att förmedla det till studenterna då alla lärare har olika ledarstilar samt krav.  

Lärare 2 försöker vara en person som tar sig tid att ge studenterna svar vid eventuella 

frågor. De gånger han inte kan svaren är han ärlig och berättar detta för sina studenter. 

Han menar att det är bättre när studenterna ställer frågorna under föreläsningarna då 

alla har möjligheten att få höra något som kan vara av stor hjälp till alla. 

”Jag vill gärna leda dem i deras utveckling” säger Lärare 3. Hon lägger mycket kraft på 

studenterna som anstränger sig med sina studier men ändå inte lyckas. Däremot kan 

hon vara avig mot de studenter som struntar i sina studier, läser väldigt lite samt är 

nonchalanta. Frågeställning föredrar hon, likt andra lärare, under föreläsningarna då 

lektionen blir mer dynamisk. Hon har själv valt att undervisa på engelska då hon tyckte 

att det var ”jätteroligt”. Hon hävdar att många andra lärare vägrar delta i de 

internationella undervisningarna på grund av bristande kunskaper i det engelska 

språket.  

Lärare 4 styr bara studenterna, med materialet de måste kunna för att uppnå ett 

tillfredställande resultat, hur det går tillväga tillåter hon dock studenterna påverka och 

utrycka sina åsikter om. Hon anser sig vara flexibel men att hon ändå är personen som 

har det sista ordet. 

”Jag kan mest matte och därför är det jag som bestämmer” . 

Lärare 5 har en annan utgångspunkt i sina åsikter om ledarskaps stilar. 

”Ofta har vi lärare inte så mycket ansvar mot ledningen och rektorn utan mot staten. Mot 

staten har vi skyldigheten och det är staten som ger oss möjligheten”.  
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Han menar att oavsett vart läraren kommer ifrån ska denne följa reglerna i att anpassa 

sin ledarstil till Sverige.  

”Det finns regler, hur och vad man ska göra. Det har jag lärt mig under åren medans jag 

har umgåtts med mina kollegor. Den personliga delen måste man lägga åt sidan, det 

fungerar inte” 

Hur mycket försöker du styra och påverka, samt på vilka sätt? 

Respondenterna inser vikten av uppmuntran men arbetar inte särskilt mycket med att i 

övrigt styra eller påverka studenterna.  

Lärare 1 menar att oavsett kulturen finns det vissa saker som alla studenter måste 

kunna, studenterna behöver uppmuntring och vägledning i ämnet och dess material. 

Han tycker att det är fel att studenterna ska tvingas läsa bestämda böcker och även att 

det är oetiskt att sälja både egna eller kollegornas publicerade böcker.  

Även Lärare 3 anser att uppmuntran är viktigt och hon uppmuntrar studenterna att vara 

kreativa och innovativa, till exempel då hon tillåter dem att själva välja ämnet de vill 

arbeta med. Hon menar att alla svenska lärare har en reflex att uppmuntra studenterna 

att ta ansvar för sina egna studier, men för de kinesiska studenterna fungerar inte detta. 

Tydliga riktlinjer behöver tillämpas.  Hon försöker hjälpa de utländska studenterna med 

instuderingsfrågor då de finner studentlitteraturen bred och svårbegriplig. ”De drunknar 

och får panik”, hävdar hon. 

Lärare 2 menar att den enda styrningen han genomför består i att uppmuntra 

studenterna till att ställa frågor under föreläsningarna, för att öppna upp för en 

tvåvägskommunikation. Detta då han anser att en dialog är något man vill ha. 

Lärare 5 försöker inte styra eller påverka studenterna då han anser att allting redan är 

reglerat.  

”Jag kan inte komma med egna grejer och tvinga dem att göra si eller så, för då blir det 

snett i hela systemet. Jag gör som de andra” . 

På vilket sätt hanterar du eventuellt sovande studenter? 

Att studenter somnar under föreläsningar har samtliga respondenter upplevt, men det 

är inget de ser som ett problem.  

Lärare 1 anser att man först och främst ska utreda anledningen till varför studenten 

sover samt om denne behöver hjälp. Idet fall studenten är trött uppmuntras han gå hem 

och sova och när han är utvilad kan han alltid komma till nästa föreläsning. Samtidigt 

berättar Lärare 1 för denne student att han finns tillgänglig senare om det behövs. 
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”Ja de får sova vidare så länge de inte snarkar” tycker Lärare 2. Det enda han funderar 

över är varför de studenterna inte sover hemma men samtidigt antar han att 

anledningen till det kan vara att studenterna tror att föreläsningarna är obligatoriska.  

”De har inte riktigt förstått att undervisningen är som stöd för dem, det finns inget krav 

eller plikt, vill eleverna läsa sina böcker ensamma i hemmet så får de göra det”. 

Förutom sovande studenter händer det ofta att studenten är långt borta med sina tankar 

då de inte orkar lyssna på läraren, berättar Lärare 3. Det problemet försöker hon lösa 

genom att använda sig av ”löjligt mycket Overhead bilder samt PowerPoint”. Hon menar 

att även det kan vara tråkig och att det skulle bli underbart att kunna spela teater och 

vara dramaturg.” Jag skulle säga Bu åt studenten” skämtar hon angående de sovande 

studenterna.  

Lärare 4 är inte bara medveten om att studenter sover på föreläsningarna utan anser 

även att något bör göras åt saken. Hur vet hon dock inte. 

”Kinesiska studenter som har bra bakgrund men har inte blivit ”piskade” blir sämre och 

sovande!”  

Lärare 5 skyller problemet på dagens teknologi då det är många kanaler på TV:n samt 

olika spel. Han menar att skolsystemet ”inte hänger med” då lektionerna läggs tidigt på 

morgonen medans studenterna håller sig vakna under nätterna. Vidare påstår han att 

det är ingenting han kan göra något åt då studenterna bär ansvaret själva. 

”För mig känns det inte bra om de sover och självklart har jag elever som sover, men om 

det blir tre eller fyra som har somnat då är det något fel, som till exempel luften i 

klassrummet och då tar man en paus”. 

Hur tilltalar studenterna dig? 

De flesta lärarna upplever att de svenska studenterna tilltalar dem med förnamn medan 

de internationella studenterna använder mer formella benämningar. De flesta är även 

bekväma med vilket som. 

Lärare 2 låter studenterna tilltala honom på ett sätt som känns bekvämt för dem. Han 

menar att det kan variera beroende på kulturen och att professor är det vanligaste samt 

sir av de engelskspråkiga studenterna.  

”Jag låter de säga vad de vill eftersom på något vis är det deras sätt att visa respekt för mig 

som lärare, det känns inte som att jag ska styra dem på det viset”. 

Lärare 4 berättar att de svenska studenterna tilltalar henne med bara namnet medan 

kinesiska samt afrikanska eleverna kallar henne för lärare.  Hon uppmuntrar 

studenterna att tilltala henne med bara namnet.  
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Lärare 5 menar också att det kan variera från en till en annan kultur men även att han 

inte försöker påverka det på något sätt. 

För Lärare 1 är det viktigt att bli tilltalad med bara namnet då det tar bort barriärer, som 

kan leda till problem i kommunikationen, i fall man inte befinner sig på samma nivå. Det 

är en normal företeelse att studenter från olika bakgrund använder sig av yrke - eller 

statusmässiga titlar men detta tillåter han inte i fortsättning.  

”Med namn. Jag har lärt dem att säga det. Det är många som tycker att det är trevligt”, 

svarar lärare 3. 

Hur hanterar du studenternas eventuella brister i det engelska språket? 

Att studenternas engelska kunskaper är bristfälliga, anser samtliga respondenter. Hur 

mycket detta påverkar de internationella studenternas studier har de dock varierande 

åsikter om. 

Lärare 2 anser att studenterna borde granskas hårdare och få genomgå 

förkunskapstester innan de tillåts komma hit och studera. Bristande engelska kunskaper 

kan utgöra ett problem då studenterna inte förstår det som sagts men ändå menar han 

att de flesta har tillräckliga språkkunskaper för att klara sig men inte för att få högre 

betyg.  Även Lärare 3 menar att studenterna får sämre betyg på grund av de bristande 

engelska kunskaperna, därför skulle hon aldrig anklaga de formellt för fusk under det 

första året. Lärare 5 är inne på samma spår och berättar till exempel att i de tekniska C- 

uppsatserna är det viktigaste att studenterna har förstått det som krävs av dem.  

”Jag kan inte dra av poänger för att de skrivit med dålig engelska”, utvecklar han 

problematiken vidare.  

Lärare 1 däremot, anser att studenterna har tillräckliga kunskaper i det engelska 

språket, att de förstår det de läser samt att de skriver tillfredställande men att 

problemet ligger i presentationerna. Det kan bero på studenternas bakgrund då det i 

många länder, exempelvis Kina, inte läggs fokus på muntliga redovisningar. Han har 

försökt tillämpa olika metoder för att åtgärda problemet. En metod går ut på att 

eleverna redovisar framför klassen på sitt eget språk som i sin tur leder till att 

nervositeten försvinner medan självförtroendet förstärks.  

Det största problemet enligt Lärare 4 är inte språket, utan att många studenter väljer 

kurser som de anser kan vara viktiga för deras framtid istället för att välja det de brinner 

för. Det är det största anledningen till varför många utländska studenter inte klarar sig. 

”Kunskaper i det engelska språket är ju viktiga. Om de är duktiga förstår de vad jag säger”. 

Lärare 2 är den enda som spekulerat i lärarnas eventuella brister i det engelska språket 

och dessas betydelse för huruvida studenterna på en gång förstår vad som sagts.  
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Vad är det som mest irriterar dig? 

När studenter kontinuerlig uttalar sig rasistiskt eller sexistiskt känner lärare 1 sig som 

att han har misslyckats som ledare.  Däremot bli lärare 2 irriterad av de studenterna 

som han anser har kommit hit på falska premisser och han menar att dessa studenter 

har på ett eller annat sätt köpt sina platser här.  

Lärare 3 blir irriterad av studenter som pratar med varandra under föreläsningarna. Det 

hon är osäker över är om kinesiska studenterna förklarar till varandra det de inte 

begriper eller om det bara är en kulturell sedvana.  

 ”Jag blir tokig. Medan andra gör det i en normal grad, pratar de kinesiska studenterna 

extremt mycket”.  

De sovande studenterna är enormt mycket irriterande för Lärare 4. 

”Jag är rädd att säga något åt dem, om jag gör det då skulle de inte alls komma tillbaka på 

föreläsningarna. Jag är inte deras förälder och känner inget ansvar i fall de inte klarar sig”. 

”Det irriterar mig när man säger en sak flera gånger, men ändå lyssnar de inte”, berättar 

Lärare 5. 

Hur kommer den kommande avgiften att påverka antalet internationella 

studenter? 

Samtliga respondenter är överens om att antalet studenter förmodligen kommer att 

minska. Lärare 3 tycker att Sverige är ett så pass rikt land att de borde kunna kosta på 

sig att ha utländska studenter ännu ett tag. Vidare menar hon att påståenden som att vi 

inte behöver de utländska studenterna låter smått rasistiska och är ogenomtänkta. De 

utländska studenterna anser hon är en framtida investering för relationerna mellan 

Sverige och exempelvis Kina, som är ett land med fort växande ekonomi. Lärare 1 menar 

att Högskolan i Gävle måste erbjuda mer tjänster för att kunna tävla med andra skolor. 

Hemsidan och information på engelska sköts dålig av skolan menar samtliga lärare.  

Lärare 5 tror att antalet studenter kommer att minska men detta kan vara till fördel för 

skolan då det blir inte bara de rika utan de ”rika samt duktiga studenter” som söker sig 

till högskolan i framtiden.  

4.2 INTERVJUER MED STUDENTER 

Vi har intervjuat fyra studenter från fyra olika länder; Peru, Kina, Spanien och Sverige. I 

följande avsnitt kommer vi att redogöra deras, för frågeställningen, relevanta åsikter.  

Upplever du skillnader mellan lärare från olika länder? 
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Att det förekommer skillnader mellan lärarna beroende på deras bakgrund håller 

samtliga respondenter med om. Skillnaderna ligger både i lärarnas förhållningssätt men 

även i deras språkkunskaper.  

Student 1 upplever att lärarna i Sverige har en stil som är mycket mer praktisk än vad 

lärarna från hemlandet har.  Detta tror respondenten beror på att det i Sverige är 

vanligare att läraren har arbetslivserfarenhet från undervisningsämnet till skillnad från 

lärarna i studentens hemland, där det är vanligt att lärarna bara har akademiska 

erfarenheter. Student 3 håller med om att svenska lärare verkar ha mer erfarenhet: 

”Det känns som att svenska lärare har mer erfarenhet i jämförelse med utländska. Ibland 

när man ställer en fråga till en utländsk lärare förstår de inte eller svarar fel pga. att de 

missuppfattat frågan”. 

Svårigheten för lärarna att förstå kan även bero på språkliga brister. Student 2 säger att 

det märks en stor skillnad i lärarens accent, de svenska lärarna har ofta en engelska som 

är lättare att förstå än vad de utländska har.  

Student 1 påpekar även att lärarna här i Sverige ger mer hjälp.  Student 4 säger att man 

upplever de lärare som inte har svensk bakgrund som striktare än de svenska, vilket gör 

att dessa tas på större allvar.  

 Vad finns det för för- och nackdelar med lärare från olika kulturer?  

Alla de tillfrågade studenterna hade olika uppfattning om vilka för- och nackdelar som 

finns samt hur mycket dessa beror på lärarnas kultur och inte deras personlighet. 

Tillexempel går åsikterna isär angående hur den typiska svenska läraren är. Student 1 

tycker att svenska lärare ofta har ett arbete vid sidan av och ibland prioriterar det i 

stället: 

”Det finns de lärare som bara gör det de måste och sedan går de hem utan att hjälpa dig 

efter det”.  

Däremot Student 3 berättar att lärarna i Sverige bryr sig mer än lärarna i hemlandet, 

som bara gör sitt arbete. I Sverige diskuterar man mer och lärarna är vänligare.  

Även intrycken av den typiska svenska lärarens utlärnings teknik är varierad. Student 1 

berättar: 

”Mitt första intryck är att några lärare var duktiga på att göra det komplicerade till lätt 

förstått och försöker få studenterna att pröva det praktiskt också”. 

Student 2 menar att om de har svåra uppgifter så brukar lärarna från hans hemland gå 

igenom lösningen medan de svenska lärarna bara vill ge tips om hur man skall lösa 

problemet. Respondent 4 berättar även att det varierar mellan olika lärare hur mycket 

de vill att studenterna ska delta i undervisningen.   
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Angående de utländska lärarna menar Student 1 att några har lärt sig det svenska sättet 

och berättar vidare om att det finns några lärare som har kvar mycket av sin accent 

vilket kan göra det svårt att hänga med och förstå allt de säger.  

Student 4 säger att de utländska lärarna är lite mer strikta och håller mer koll på vad 

som gäller. Hon berättar vidare att de utländska lärarna kan vara till fördel för de 

internationella studenterna eftersom de ofta riktar sina förklaringar mer internationellt, 

medan de svenska lärarna håller sig till svenska exempel och kanske inte har så mycket 

kunskap om hur det fungerar i andra länder. 

Vilka lärare (svenska eller utländska) föredrar du? 

Vilka lärare studenterna föredrar verkar variera, både beroende på vilken lärare det 

handlar om men även utifrån deras personliga preferenser.  

”Det beror på vilken svensk lärare det är, om det är den som bara följer reglerna eller den 

som gillar sitt jobb” säger Student 1.  

Men de flesta av de tillfrågade studenterna tycks föredra de internationella lärarna, eller 

sina hemlandslärare.  Student 3 föredrar lärarna från hemlandet då dem är strängare: 

”Här är det lätt då man får för mycket hjälp. Ibland ska läraren vara bara lärare snarare 

än att försöka vara vän”. 

Student 2 verkar också gilla sina hemlandslärare men av motsatt anledning. Han 

berättar att svenska lärare kräver en motprestation för att studenten ska kunna begära 

något av dem. I hans hemland kan man övertala lärarna och få det man vill utan att 

behöva anstränga sig med sina studier. Student 2 berättar även att han främst föredrar 

sin programchef då de har spenderat mycket tid med honom . 

”Han förbättrar sina idéer hela tiden om hur han ska hantera studenterna från mitt 

hemland och det uppskattar vi”.  

Även student 4 föredrar, hittills, de utländska lärarna: 

”… då de ofta relaterar lektionen till allmänt internationell och inte bara till Sverige”  

Tycker du att studenter som kommer hit ska anpassa sig? 

Samtliga respondenter anser att det är studenterna som ska anpassa sig men även att 

lärarna måste ge de internationella studenterna hjälp på traven med detta. Student 3 

tycker att det är studenterna som ska anpassa sig till den svenska kulturen eftersom det 

är dem som har kommit hit. Vidare menar han att det är viktigt för läraren att förstå att 

det finns skillnader då man undervisar till bara svenska studenter gentemot 

mångkulturella klasser. Student 3 berättar även:  
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”Läraren vet vad en svensk borde kunna, men han vet inte på vilken nivå de internationella 

studenterna befinner sig. Läraren måste fråga och anpassa sig efter den svagaste då alla 

ska få en chans att lära sig”. 

Student 4 hävdar också att det borde ligga i de internationella studenternas eget intresse 

att försöka smälta in så gott de kan, även om man har sina ”egna grejer”: 

”Jag tycker självklart att de studenter som kommer hit ska anpassa sig till det svenska 

systemet men inte så att det inkräktar på deras personliga område”. 

Även Student 1 håller med men även att det finns en del sedvänjor som är både inlärda 

och bekväma som studenten inte vill byta ut: 

”Jag tycker att det är vi som ska anpassa oss eftersom det är vi som kommer hit . Jag kan 

inte förändra mig men däremot kan jag anpassa mig”.  

En problematik som dyker upp i samband med anpassningen upplyser Student 2 oss om. 

Han berättar att det finns kinesiska studenterna som skulle vilja anpassa sig till den 

svenska kulturen men de vill inte visa att de försöker göra det. Han menar att de inte vill 

bli dömda av de andra kinesiska studenterna och bli anklagade för att ha stor beundran 

för den västerländska kulturen och även att man skäms för den man är. 

Avslutningsvis bidrog Student 4 med ännu en intressant tanke, att även svenskarna 

borde anpassa sig lite eftersom de också får möjligheten att lära känna en annan kultur 

och borde se det som en chans till en positiv erfarenhet. 

Känner du att läraren gör skillnad på studenter med olika ursprung? 

Samtliga respondenter har upplevt att lärarna behandlar studenter från olika kulturer 

olika. Alla upplever dock inte detta som något nödvändigtvis negativt och somliga har 

förståelse.  

En situation som både Student 1 och Student 4 beskriver är att de internationella 

studenterna får mer hjälp än de svenska.  Student 1 anser sig inte ha blivit annorlunda 

behandlad, men har bevittnad att lärarna har hjälpt de kinesiska studenter som haft 

problem med det engelska språket lite mer än vad de har hjälpt andra studenter. 

Student 4 har upplevt samma sak och säger att lärarna ibland behandlar de 

internationella studenterna som ”barn”. Hon tror det beror på att deras bristande 

engelska kunskaper leder till att lärarna sänker utlärningsnivån och går långsammare 

fram. ”De är inte härifrån och ni måste förstå att de har en annan kultur” citerar hon sina 

lärare.   

En annan negativ skillnad som uppmärksammas av Student 4 är att lärarna ibland 

favoriserar studenter från en kultur som läraren själv är fascinerad av. I och med detta 

kan dessa studenter få fördelar under seminarier, tentor och vid diskussioner i klassen.  



 41  

 

Student 2 har upplevt att svenska lärare ibland svarar på svenska, på svenska studenters 

frågor, trots att det är internationella studenter närvarande: 

 ”Varför pratar de svenska på en föreläsning som ska vara på engelska?”. 

Respondenten undrar vidare om studenterna gör detta för att de vill att andra inte ska 

förstå eller om det beror på att de har svårt för att uttrycka sig på engelska. Han uppger 

dock att ibland upprepar läraren frågan och svaret på engelska, vilket han uppskattar.  

Student 4 känner som lärare 4 att svenska studenter, snarare än lärare, ibland kan vara 

lite fördomsfulla när det gäller andra kulturer och andras sätt att leva. Ofta kritiserar de 

och försöker inte se företeelsen med ett mer öppet sinne utan säger: 

 ”V ad konstiga ni är, sådär kan man ju inte göra” . 

Student 3 tycker att det är självklart att lärarna gör skillnader utifrån studenternas 

ursprung, då det inte är samma sak att undervisa för enbart svenska studenter, som för 

studenter från många olika kulturer. Ibland tar lärarna upp problemlösningar från flera 

olika länder och kulturer som respondenten finner intressant och vet att det uppskattas 

av många studenter. 

Känner du att läraren försöker lära sig något om andra kulturer? 

Student 1 säger att det är många som har erfarenheter och är medvetna om de kulturella 

skillnader som finns mellan studenter från olika länder, och berättar vidare om att det 

finns bara några få som vill lära sig mer samt visar intresse.  Student 3 tycker att de 

flesta lärarna försöker lära sig: 

”Ja, det gör de, de är intresserade av hur man löser problem inom vårt ämnesområde i 

andra länder”. 

Däremot Student 4 berättar att det finns vissa lärare som är speciellt intresserade av ett 

specifikt land och då pratar de nästan bara om det landet vilket kan bli lika enformigt 

som att bara ta Sverige som exempel. 

Uppstår det kulturkrockar och konflikter i klassrummen? 

Samtliga respondenter uppger att kulturskillnader påverkar och leder till mindre 

konflikter och en del svårigheter i klassrummet. De största problemen verkar uppstå vid 

grupparbeten men även i andra vardagliga situationer. 

Student 1 säger att det ibland kan vara svårt att koncentrera sig då det pratas på flera 

olika språk i klassrummet, detta gäller främst studenter från Kina och Pakistan: 

”Vad gäller kineserna så tror jag att de ibland försöker översätta engelskan och hjälpa 

varandra medan pakistanierna brukar berätta skämt” . 
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Student 2 berättar om en situation där läraren bad dem presentera sig själva och när en 

kille från Taiwan presenterade sig började två kinesiska studenter att säga: 

 ”Kom igen, Taiwan är en del av Kina, då ville han visa sitt pass för att kunna bevisa för 

dem att Taiwan inte är en del av Kina. Läraren avbröt diskussionen och påminde 

studenterna att lektionen handlar om kunskap och inte politik”.  

En kulturell skillnad som Student 3 störs sig på är att svenska studenter äter och dricker 

under föreläsningens gång: 

 ”Om man vill lära sig något ska man inte dricka kaffe och äta muffins, för då blir det svårt 

att koncentrera sig på undervisningen” . 

Student 4 menar att svenska studenter kan vara ” ganska pigga på att kritisera läget” och 

fortsätter:  

”Jo, det har ju hänt några incidenter när vi haft diskussioner, om t.ex. enbarnspolitiken i 

Kina och prostitution i Ryssland”. 

Men allra största problemen tycks uppstå vid grupparbeten. Student 4 berättar att det 

förekommer en del problem i samband med grupparbeten, främst då det var läraren 

som delat in grupperna. Det kan hända att studenter klagar på att det är någon i gruppen 

som har svårt att förstå samt har problem med det engelska språket och därför 

försämrar hela gruppens arbete. Hon avslutar med att säga att det främst är de svenska 

studenterna som vill bilda sina egna grupper. Student 1 tror att lärarna ändå föredrar att 

själva bilda grupperna då det är lättare att se vilka ledarförmågor studenterna har. De 

tycker att det gynnar de på det sättet att de lär sig arbeta med människor runt om i 

världen. Men Student 2 föredrar att välja själv så att han får jobba med vänner och 

personer som han vet är på samma nivå: 

”När man gör labb kan det vara de som inte förstår, då förstör de för mig och det gillar jag 

inte” . 

Student 4 tror dock att turbulensen som uppstår vid grupparbeten i blandade klasser, 

visserligen beror på kulturella skillnader, men främst på grund av missförstånd, 

fördomar eller nivåskillnader. Somliga tycker ibland att de ger mer än vad de får tillbaka.  

Slutligen menar hon att dessa problem minskar då studenterna själv får välja sina 

medarbetare.  

Student 1 berättar även om att det finns en del internationella studenter som har 

kommit hit med falska premisser och det förstör för de andra studenterna i eventuella 

grupparbeten.  Sådana saker, bland andra, gör att en del studenters undviker vissa 

grupper av utländska studenter.    



 43  

 

Student 1 berättar att det finns folk som har dåliga vanor såsom att stjäla eller ha sönder 

saker eller använder droger, vilket påverkar alla internationella studenter rykte. Själv 

uppger hon att hon undviker de från Bangladesh och Marocko.  

 Student 2 och 3 påstår att de inte undviker någon. Även Student 4 menar att denne inte 

undviker någon man uppger: 

 ”Jag kommer överens med alla, men såklart finns det några dolda konflikter mellan 

nationaliteter. Speciellt efter diskussioner då man kanske har uppfattat att en person har 

något emot en speciell sak som den här nationaliteten gör, istället för att ta det som en 

diskussion så tar man det som en personlig anklagelse” . 

Förekommer fusk och vad är din åsikt om detta? 

Samtliga respondenter uppger att fusk förekommer, i relativt stor utsträckning bland de 

internationella studenterna, och att detta beror både på att det är lätt men även att de 

inte blir ordentligt informerade om vad som är fusk.  

Student 1 menar att det finns svagheter i systemet och att det kan vara lätt för vissa 

elever att fuska: 

”De förväntar sig att vi ska vara så vuxna så att vi väljer att lära oss istället för att försöka 

fuska, men jag tror att det är många från vår kultur som inte är så mogna”.  

Flera av studenterna uppger att omständigheterna kring salstentor möjliggör fusk. 

Bland annat Student 2 tycker att det är väldigt lätt att fuska här. I hans hemland har de 

väldigt stora salar när de har en föreläsning och små när de ska skriva tentan, här är det 

tvärtom. I hans hemland är det upp till tre lärare som går omkring och övervakar för att 

man inte skall kunna fuska: 

 ”Här är det 2-3 som sitter och äter frukost eller tittar i en tidning, jag tycker att de är 

värdelösa som övervakare”.  

Student 4 berättar: 

 ”Att de bara har haft en salstenta där det förekom mycket fusk, många av de 

internationella studenterna fuskade ganska rejält”. 

Hon berättar vidare att det var lätt att fuska på den tentan då det bara var en lärare och 

inga kontrollanter. Alla kunde sitta med sina mobiler på och med sin väska bredvid sig. 

Hon berättar även: 

 ”Under hemtentor förekommer det också fusk, man mixar om orden så de låter bra och 

sätter in de i en text, men det är inte något som har tydliggjorts av läraren”.  

Detta tillvägagångssätt verkar vanligt även vid andra inlämningsuppgifter. Student 3 

anser att det inte är bra att fuska men att det ibland ändå kan förekomma att man 
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kopierar andras arbeten och bara ändrar vissa meningar.  Student 1 berättar vidare att 

det är många som bara kopierar någons arbete i de fall det är en rapport eller en 

hemmauppgift som ska lämnas in. Men hon menar också att det kan vara svårt för 

läraren att kontrollera om det plagieras och att det tar väldigt mycket tid för läraren att 

förberedda och rätta enskilda uppgifter.  

Student 3 berättar avslutningsvis att han inte tycker att det är lättare att fuska här än i 

sitt hemland men att han inte vet konsekvenserna om man skulle åka fast för fusk på 

högskolan.  

Vad händer om någon sover på lektionen? 

Att sova på lektionerna uppfattas som ett beteende som är acceptabelt. Lärarna reagerar 

inte annat än att ibland uppfatta det som att en rast behövs, berättar student 4. Hon 

tycker inte heller att sovandet gör något: 

 ”Lärarna gör inget om en student sover men vi är ju vuxna människor och måste själv ta 

ansvar för att hänga med på föreläsningarna”. 

Men Student 3 har svårt att förstå varför man kommer på lektionerna och tycker även 

att det är oartigt mot lärarna. Han säger att lärarna här inte bryr sig samt reagerar inte 

när någon sover i jämförelse med lärarna från Spanien där: 

”De skulle kasta ut den sovande studenten och säga åt den att komma tillbaka när han vill 

lära sig något (…) Att tillåta människor att sova är oacceptabelt”.  

Men Student 2 kan ha svaret till varför folk som är trötta går till föreläsningarna i alla 

fall. Han tror att studenterna kanske är omedvetna om att lektionerna inte är 

obligatoriska och närvarar även om de är trötta. Han påstår även att lärarna här ibland 

tar närvaro vilket kan bidra till att studenterna är rädda att missa en lektion. I hans 

hemland Kina noteras närvaron och man måste gå på alla lektioner.  Han tycker att det 

är respektlös mot lärarna att sova under lektionerna och därför ska man inte närvara då 

man inte kan hålla sig vaken. Samtidigt berättar han: 

”I mitt hemland sover man på lektionerna om de är tråkiga”. 

Det studenterna dock uppfattar som störande, både för dem och för lärarna, nämligen 

när någon kommer sent.  Student 1 berättar att lärarna ibland blir lite irriterade och 

klagar på studenter som kommer för sent, då lärarna blir störda. Även studenterna blir 

störda:  

”När någon kommer sent är det ingen som säger någonting heller, även fast många av 

studenterna kan uppleva det som väldigt störande och respektlöst när läraren pratar och 

folk bara droppar in eftersom”.  
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Student 4 avslutar med att säga att de har haft en lärare med utländsk bakgrund, som 

var stenhård i sådana situationer.” Ja den här gången gick det bra med fem minuter sent, 

men nästa gång kan du vänta ute” citerar hon sin lärare. I fortsättningen kom 

studenterna på hans lektioner i god tid och ingen var försenad. 

Hur tilltalar du läraren? 

Student 1 berättar att hon alltid tilltalar lärarna med Mr samt lärarens namn. Det är 

något hon har tagit med sig ifrån Peru där de brukar använda sig av titlar också. 

Respondent 1 berättar vidare att statusen av utbildning och ålder respekteras högt i 

Peru .   

Student 2 berättar att i Kina kallar man sina lärare med respektive titlar men här 

använder han sig av bara lärarens namn: 

 ”Svenska studenter tilltalar lärarna med bara namnet då tänkte vi varför inte, det känns 

som man är mer på samma nivå då”. 

Även Student 3 brukar tilltala läraren med namnet. Student 4, som är från Sverige, 

använder lärarens namn då hon är van vid det.  Hon berättar även om en annan aspekt 

utav tilltalande till sina lärare och påstår att de flesta studenterna avbryter läraren mitt 

under lektionen för att kunna ställa en fråga. Däremot de kinesiska studenterna är 

artigare då dem räcker upp handen och väntar på att få tillåtelse.  

4.3 PLANERADE OBSERVATIONER PÅ HÖGSKOLAN I GÄVLE 

För att få en tydligare bild av hur undervisningarna i blandade klasser kan gå till, valde 

vi att genomföra två planerade observationer. Naturligtvis var båda 

undervisningstillfällena på engelska då klasserna bestod av internationella samt svenska 

studenter.  

4.3.1 DEN GIVANDE FÖRELÄSNINGEN 

Observationen skedde på en föreläsning för internationella socialarbetare och den 

dagen skulle de redovisa sina grupparbeten på ämnet ”problematiken med sex och 

tonåringar”. Studenterna som närvarade har sitt ursprung i Sverige, Kina, Ryssland och 

olika länder i Afrika och även läraren hade utländsk bakgrund.  Då läraren lade märke 

till att det fanns två nya ansikten i klassen fick vi berätta vad vi gjorde där, och han fann 

ämnet intressant eftersom han nyligen börjat undervisa i Sverige. Därefter satte han sig 

nära oss och intog en roll där han iakttog mer än vad han styrde. De olika grupperna fick 

genomföra sin redovisning och därefter uppmanade läraren de andra studenterna att 

ställa frågor och kommentera det grupperna hade sagt. När ”frågestunden” var färdig 

gav han feedback till varje grupp.  
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Vi satte oss längst bak i klassrummet och såg direkt att det fanns en linje genom hela 

klassrummet som delade de svenska studenterna från de internationella studenterna.  

Det var uppenbart att de svenska studenterna kunde ta för sig, medan speciellt de 

kinesiska studenterna var blyga. Det var också tydligt att de kinesiska studenterna hade 

lärt sig framförandet utantill. De gömde sig bakom de andra gruppmedlemmarna samt 

gömde sina ansikten bakom pappret. Även fast ämnet anses vara tabu i många kulturer 

kunde vi se att lärarens metoder bidrog till att studenterna som först såg tveksamma ut 

kunde öppna sig och berätta personliga ställningstaganden. Läraren uppmuntrade och 

visade intresse för vad alla studenter hade att säga och på så sätt lyckades få alla 

studenter aktiva i diskussionen.  

Vidare uppmuntrade läraren studenterna att vara kreativa, innovativa och 

initiativtagande. Han försökte verkligen lära dem hur man genomför en bra presentation 

samt att den ska vara kul då det är en form av social interaktion. Studenterna fick tips av 

sin lärare att träna sina presentationer i oformella sammanhang till exempel med 

vänner på en fredag kväll.  Studenternas åsikter i det ämnet hade en stark knytning till 

deras kulturella bakgrund som i sin tur ledde till intressanta argumentationer. De 

svenska studenter samt de afrikanska manliga studenterna var de som tog för sig mest i 

diskussionerna.  Atmosfären i klassrummet var avslappnad och trevlig tack vare läraren 

som balanserade fördelningen av det sagda ordet då det annars lätt hade kunnat gå” åt 

helvete” med så många olika kulturella åsikter om ett så känsligt ämne.  

4.3.2. DEN SÖVANDE FÖRELÄSNINGEN 

Den andra observationen skedde på en mattematiklektion och var en rak motsats till 

den första. Det var en stor sal med blandade studenter men denna gången var 

majoriteten kinesiska studenter. Den här lektionen var det i princip bara läraren som 

”deltog” och studenternas deltagande bestod i att de påpekade fel läraren gjort. Det var 

ingen som ställde någon fråga, vilket antagligen berodde på att läraren inte 

uppmuntrade till det. Då vi uppfattade mattelektionen som väldigt avancerad tyckte vi 

att det var märkligt att läraren inte frågade sina studenter om de förstått det hon har 

gått igenom. Vi upptäckte även att vi inte var ensamma om att vara trötta då vi såg ett 

antal sovande kinesiska studenter. Mycket mer kunde vi inte notera.  
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5. ANALYS 

I detta avsnitt analyserar och kopplar vi samman den teoretiska referensramen med vår 

empiriska data. Vi framhäver även egna åsikter och resonemang.  

5.1 KULTURELLA SKILLNADER  

Märks kulturella skillnader av på Högskolan i Gävle, leder dessa i så fall till krockar och 

hur hanteras detta? 

5.1.1  MAKTDISTANS (FRÅN LITEN TILL STOR) 

I Sverige är studenterna vana vid att ta eget initiativ samt att de är mindre beroende av 

sina lärare. Lärarna styrker detta genom påståendet att svenska studenter ifrågasätter 

sina lärare från första början medan det finns vissa internationella grupper såsom 

kinesiska studenter som har ett behov att bli styrda. Detta bekräftas av Hofstede (2005) 

i maktdistansindexet där Sverige har placerats som ett av länderna med lägst poäng 

medan särskilt de asiatiska länderna har en stor maktdistans.  

Vidare menar Hofstede (2005) att individer i dessa länder föredrar att bli ledda och 

styrda av någon och föredrar att inte delta i beslutstagandet. Lärarna är medvetna om 

att maktdistansen varierar mellan länder men det är bara några få som försöker anpassa 

sin ledarroll till det större behovet av styrning som vissa studenter har. Lärare 3 påstår 

att hon har tagit på sig ”mamma” rollen för de internationella studenterna vilket vi tror 

kan bero på att hon vill underlätta för de studenter som har svårt att anpassa sig till den 

svenska kulturen. 

Att maktdistansen är större i de intervjuade studenternas länder tycker vi bekräftas 

ytterligare av deras sätt att tilltala lärarna. Vi tror att vissa av de internationella 

studenterna uppskattar att maktdistansen i Sverige är mindre eftersom de efter ett tag 

väljer att tilltala läraren med bara namnet.  Däremot menar Student 1 att i Peru 

respekterar man status och utbildning och dessa studenter tror vi därför har svårare att 

ta till sig det svenska sättet.  

5.1.2 INDIVIDUALISM KONTRA KOLLEKTIVISM 

Alla respondenter har framhävt, i enighet med Hofstede (2005), att den kulturella 

bakgrunden människor har påverkar deras förmåga att arbeta i grupper. Som vi 

uppfattar Hofstedes (2005) studie skulle personer från individualistiska samhällen ha 

svårare att arbeta i grupper än de individerna som kommer från kollektivistiska länder. 

Under våra intervjuer har vi dock kommit fram till att det är studenter från 
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kollektivistiska länder som har det största problemet med att arbeta i grupper eftersom 

denna studieteknik inte utövas i deras hemländer.  

Det framkommer i intervjun med den kinesiska respondenten att flertalet av de 

kinesiska studenterna skulle vilja anpassa sig till den svenska kulturen men är dock 

rädda för att bli dömda och uppfattade som svikare mot sin egen kultur av sina 

landsmän. Detta förklaras av Hofstede (2005) i den bemärkelsen att individer i de 

kollektivistiska samhällena har en absolut lojalitet mot varandra.   

I den kollektivistiska familjen, särskilt i Kina menar Hofstede (2005) att det är 

oacceptabelt att bli förödmjukad. Vi har uppfattat det som att fusk är vanligare hos de 

internationella, speciellt de kinesiska, studenterna. Att misslyckas med sina studier samt 

förlora sitt visum leder till att den kollektivistiska familjen skulle ”tappa ansiktet”, detta 

tror vi bidrar till att dessa studenter använder alla möjliga knep för att inte förödmjuka 

sin familj.  

5.1.3 FEMININITET KONTRA MASKULINITET 

De internationella studenterna som vi har intervjuat kommer från mer maskulina 

samhällen, speciellt i jämförelse med Sverige, som enligt Hofstedes (2005) 

maskulinitetsindex är det mest feminina landet. Dessa studenter visar dock inte stora 

maskulina karaktärsdrag vilket vi anser kan bero på att de har haft det bra ställt och inte 

behövt kämpa för att ta sig dit de befinner sig idag. Däremot är de betydligt mer 

tävlingsinriktade vilket visas genom deras mångfasetterade val för att kunna uppnå sina 

mål. Det åskådliggörs inte bara genom fusk eller plagiat, utan även av att de vill visa upp 

sig och att de försöker ge små gåvor till sina lärare.  

Att de kommer från mer maskulina samhälle syns ändå i deras förväntningar på hur 

relationen med lärarna ska vara. Exempel som styrker detta är respondenten från Peru 

som sätter läraren på en ”piedestal” på grund av dennes högre status och utbildning 

samt den spanske studenten som inte eftersträvar en vänskapsrelation med läraren.  

Tydliga maskulina karaktärsdrag påstår en av lärarna finns hos de afrikanska manliga 

studenterna som har svårt med att lyda order av en kvinnlig ledare. Därför menar vi att 

en auktoritär ledarstil skulle kunna vara bättre lämpade mot dessa studenter.  

De feministiska karaktärsdrag vi ser hos de svenska lärarna är tydliga i de situationerna 

där studenterna plagierar, fuskar och själva får bilda grupperna. Med det menar vi att 

lärarna oavsett kön hanterar dessa situationer med ett mjukt, blygsamt och försiktigt 

förfarande. 

5.1.4 NÄR OLIKA KULTURER MÖTS - VAD HÄNDER? 

Utifrån alla våra respondenters uttalanden anser vi att de största problemen uppstår i 

grupparbeten mellan svenska och internationella studenter. I klassrummen är 

studenterna för det mesta bara åskådare medan i situationen där lärarna bildar 
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grupperna är de tvungna att samarbeta och interagera med varandra. Brister i språket 

och missförstånd leder till konflikter mellan studenterna med olika kulturer. Vi tror att 

dessa konflikter uppstår eftersom studenterna från den ena kulturen är omedvetna att 

studenter från andra kulturer inte har samma erfarenheter, värderingar eller sätt att 

jobba på.  

Vi tror att lärarna befinner sig i det medvetna inkompetens stadiet, av den orsaken att 

de känner till problemen såsom plagiering och prat under både föreläsningar och tentor 

men de inte vet anledningen till varför detta förekommer. De tror att orsaken till 

problemen kan vara brister i kommunikationen samt att studenterna fortsätter bete sig 

på det sättet som de är vana vid. Den senare orsaken tror vi är ett naivt sätt att se på 

problemet utifrån de internationella studenternas yttrande. Exempelvis berättade den 

kinesiska respondenten att de andra kinesiska studenterna är medvetna om vad som 

inte accepteras på Högskolan i Gävle på grund av att detta inte heller accepteras i Kina.  

Krock i kulturen kan uppstå även mellan internationella studenter och svenska lärare. 

Detta tror vi kan bero på att de internationella studenterna snarare är vana vid en mer 

auktoritär ledare än en låt gå ledare.   

5.2 KULTURELL ANPASSNING  

Anpassar sig lärarna efter de olika kulturerna eller måste/vill studenterna anpassa sig? 

Tvingas de internationella studenterna att bli ”svenskar” eller accepteras de som 

”Gävlebor” redan som de är? 

5.2.1 LÄRARNAS INSTÄLLNING TILL ANPASSNING TILL DEN SVENSKA KULTUREN  

Samtliga lärare vi intervjuat på Högskolan i Gävle har en gemensam inställning att det är 

de internationella studenterna som ska anpassa sig till den svenska kulturen då det är 

de senare som kommit hit. Några av respondenterna försöker underlätta studenternas 

acklimatisering men vi tror att mer kan göras. Vi tror att om lärarna kunde ändra sin 

tillsynes ”slappa” ledarstil mot en mer styrande och auktoritär, skulle detta skapa 

gynnsammare förutsättningar för de utländska studenternas anpassning.  

5.2.2 STUDENTERNAS INSTÄLLNING TILL ANPASSNING TILL DEN SVENSKA KULTUREN 

De internationella studenterna vi har intervjuat är villiga att anpassa sig till den svenska 

kulturen samt skolsystemet, men de anser dock att personligheten inte kan förändras. Vi 

tror att viljan till anpassningen varierar mellan studenterna; det finns vissa svenska 

aktiviteter som olika kulturer kan acceptera i skiftande grad. Ett exempel på detta är att 

studenten från Peru fortsätter tilltala lärarna med titlar medan den spanska studenten 

snabbt vande sig vid det svenska sättet. Acklimatiseringen tror vi ökar under tiden den 

utländska studenten befinner sig i Sverige. Den kinesiska studenten som nu har bott i 

Gävle under tre år tror vi har anpassat sig mycket mer till den svenska kulturen än de 

kinesiska första års studenterna. Detta anser vi utifrån hans öppenhet vid intervjun, 
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frånvaron av blyghet samt viljan att vara på samma nivå som alla andra. Att kineser kan 

ha det ”lite jobbigt” det första året bekräftas även av Lärare 3. 

5.3 LEDARSKAP 

Hur hanterar lärarna sin ledarskapsroll på den multinationella skolan och vilken 

ledarstil har de?  

5.3.1 ”LÅT- GÅ” LEDARSKAP 

Utifrån svaren vi har fått av de intervjuade lärarna kan vi utan svårigheter konstatera att 

de flesta har valt att utöva en låt- gå ledarskapstil. Maltén (2000) menar att typiskt för 

den låt- gå mässige ledaren är att denne uppträder passivt och ger upplysningar bara 

när den blir tillfrågad. Då studenterna har så pass mycket frihet under föreläsningarna 

såsom att sova medan lärarna undviker att reagera tycker vi att somliga lärare beter sig 

ganska passivt.  

Exempelvis blir lärare 4 oerhört irriterad av de sovande studenterna men trots det 

väljer hon att inte hantera problemet på ett mer auktoritärt sätt. ”Jag är rädd att säga 

något åt dem, om jag gör det så skulle de inte alls komma tillbaka på föreläsningarna” 

säger lärare 4. Vi tycker att detta resonemang är konstigt att ha hos en ledare då hon på 

något sätt verkar avstå från att leda och att ta itu med problemet.  

Lärare 2 berättar att han är medveten om att många av de internationella studenterna 

plagierar men ändå bortser han från detta fusk när det kommer till rättning. Vi 

resonerar vidare att det fenomenet antyder på ett ”slappt” sätt då denne lärare blundar 

för en faktisk situation där studenterna ska vägledas. Vi menar att om en felaktig 

handling inte får någon konsekvens kommer den att upprepas och leda till större 

problem än om läraren direkt valde att ta tag i problemet.  

Vi har även uppmärksammat att många av lärarna väljer att låta studenterna själva bilda 

sina arbetsgrupper, då vi föreställer oss att de är medvetna om att det annars skulle 

förekomma mer kulturella konflikter. Eftersom konflikter innebär mer arbete för 

lärarna tror vi att de väljer att leda på ett sätt som minimerar dessa oönskade 

situationer. Samtliga lärare har olika förklaringar till de två fenomen såsom sovande 

studenter och fusk men i grund och botten tror vi att orsaken till varför de ser genom 

fingrarna är att undgå hanterandet av problemet.  

Ett exempel till på en sådan ledare är lärare 5 som inte försöker styra och påverka 

studenterna då han anser att allting är redan reglerat i systemet. ”Jag kan inte komma 

med egna grejer och tvinga de att göra si eller så, för då blir det snett i hela systemet. Jag 

gör som de andra” anser han. Vi undrar om inte ”systemet” behöver lärare som styr och 

sätter sin personliga prägel både bakom och framför kulisserna.  Utgör inte lärarna en 

del av ”systemet”? 
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5.3.2 AUKTORITÄRT LEDARSKAP 

Lennéer, et al (2005) menar att denna ledare bestämmer, styr, kontrollerar och anser sig 

vara den person som vet bäst om det mesta, denne kan vara sträng eller snäll, det vill 

säga belöna eller straffa.  

Fuskproblemet, som alla lärare är medvetna om, föreställer vi oss skulle kunna i princip 

utraderas om skolan hade haft flera auktoritära ledare som styr med järnhand, det vill 

säga strängare lärare som har viljan att ta tag i problemet och inte är rädda att straffa. 

Student 4 påstår att utländska lärare är mer auktoritära än de svenska lärarna på 

högskolan, vilket styrks ytterligare av de internationella studenterna 2 och 3. Dessa 

slutsatser drar de utifrån egna erfarenheter och jämförelse mellan lärarna på Högskolan 

i Gävle och lärarna i respektive hemland.  Även Lärare 4 tror att de kinesiska 

studenterna skulle lyckas bättre med en auktoritär ledare då de vill och behöver bli 

styrda.  Det framkommer även i intervjun med den kinesiska studenten att han och hans 

landsmän saknar den auktoritära ledaren i klassrummet. 

”Ibland ska läraren vara bara lärare och inte försöka vara en vän”, tycker Student 4 som 

också föredrar att bli styrd.  

5.3.3  KARISMATISKT LEDARSKAP 

Den mest karismatiske ledaren vi träffade i arbetet med denna studie var läraren som 

höll den givande föreläsningen. Teorin (Lenéer et al, 2005) säger att typiskt för 

karismatiska ledaren är att den har stark personlighet med utstrålning och pondus. Då vi 

satt i klassrummet innan läraren kom bevittnade vi att studenterna i klassen var 

uppdelade mellan svenska och utländska studenter men några minuter efter att läraren 

klev in i salen kändes det som klassen var en enda helhet med en underbar atmosfär. 

Detta på grund av hans förmåga att fånga studenternas intresse och hans strikta men 

ändå snälla sätt att styra under lektionen. Vi kunde se att de blyga kinesiska studenterna 

vågade öppna upp sig med hjälp av hans sinne för humor och sätt att kunna balansera 

diskussionens tid jämt mellan alla dessa studenter med olika kulturer.  

Vi anser att Läraren 1 visar karismatiska drag då han försöker hjälpa de som har svårt 

att uttrycka sig själva, visar engagemang då han har utarbetat ett förslag för att kunna 

minska fuskproblemet samt använder sig av alternativa undervisningsmetoder. Hans 

uttalande tyder på en ledare som brinner för sitt arbete samt visar han en värdighet och 

moral då han absolut inte tillåter sexuella och rasistiska åsikter i klassen och hans 

resonemang kring det oetiska i att som lärare sälja egna eller kollegornas böcker till sina 

studenter.  
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Att vi har identifierat så få karismatiska ledare på Högskolan i Gävle skulle kunna bero 

på att karisma, enligt Larsson et al (2003), ses som olämpligt i den Skandinaviska 

ledarskapskulturen eftersom karisma framkallar associationer till elitism och 

glorifiering av ledaren.   

5.3.4  DEN SVENSKA LEDAREN 

Typiska egenskaper för en svensk ledare enligt Bjerke (1998) är att denne samarbetar 

med sina underordnanden, är konflikträdd, undviker konfrontationer och tycker inte om 

att visa överlägsenhet. Flera av dessa karaktäristiska drag återfanns hos de flesta 

intervjupersonerna samt det styrktes ytterligare av det studenterna sade. Som vi redan 

konstaterat är lärarna medvetna om fuskproblemet men ändå väljer de ofta att inte ta 

tag i problemet, detta anser vi kan tolkas som att en konflikträdsla finns hos dem. Vidare 

väljer de flesta att låta studenterna bilda sina egna grupper då de försöker undvika 

konfrontationer med missnöjda studenter men detta kan även ses som en demokratisk 

handling då studenterna får inflytande i beslutstagandet samt uppmuntring av 

individuellt initiativtagande.  

Vi tror att lärarna inte är överlägsna då det är underförstått av studenternas uttalande, 

känslan vi själva har fått under intervjuerna samt lärarnas egna ord.  

5.3.5 GLOBALT LEDARSKAP  

Northouse (2007) menar att människor från alla världens hörn blir mer och mer 

förenade på grund av globaliseringen som har ökat i ett snabbt tempo. Det syns även på 

Högskolan i Gävle, där antalet internationella studenter ökar i snabb takt. 

Globaliseringen har skapat ett behov för lämpliga ledare för multinationella 

organisationer och kulturelldiversifierade medarbetare menar Northouse (2007).  

Behovet av ledare med cross- kulturell kompetens finns även på högskolan, på grund av 

de kulturella skillnaderna som finns bland studenter. En anledning till att förändringar 

behövs är att problemen med fusk och plagiat nu är större än någonsin. Svante 

Brunåker, prorektor och utbildningschef berättar för Arbetarbladet att det är ovanligt 

att sju kinesiska studenter har under en ganska kort period upptäckts för fusk och blivit 

avstängda under två månader. Vidare tycker han att det är skolans ansvar att åtgärda 

problemet och kommer att starta ett projekt där de ser över sina arbetsrutiner gällande 

de kinesiska studenterna. (www.arbetarbladet.se) 

Denna händelse visar att skolan nu är medveten om problemet och försöker ta tag i det 

men vi menar att lärarna måste delta i de förändringarna också, eftersom det ändå är de, 

som har den direkta kontakten med studenterna. Vidare anser vi att man inte ska 

fokusera sig endast på de kinesiska studenterna utan anpassa sina arbetsrutiner till alla 

internationella studenter. Detta tror vi på grund av att de två andra internationella 

respondenterna har en inställning som accepterar fusk i mycket större grad än de 

svenska studenterna.  

http://www.arbetarbladet.se/
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Utbildningen behöver en ny typ av lärare med nya slags kunskaper. De måste vara 

kapabla att maximera prestationen samt att kunna sätta irrelevanta principer och gamla 

tiders åtagande åt sidan (Lilja, 2009) Uppfattningen vi har fått från de intervjuade 

lärarna är att de är medvetna om sina brister angående kunskap i andra kulturer. Vidare 

menar de att det är både lärarna och studenterna som måste anpassa sig men även att 

tyngdpunkten ligger hos studenterna. De internationella studenterna tycker också att 

det är de som kommer hit som ska anpassa sig, men att lärarna behöver ha större 

kunskaper av olika kulturer.  

Kulturkrockarna och skillnaderna syns mer och mer på Högskolan i Gävle och därför 

menar vi att alla studenter inte kan styras som om de vore, ursprungliga, Gävlebor. Vi 

tror att blandade klasser skulle fungera bäst om lärarna klarade av att anpassa sin 

ledarstil till det behovet som finns. I en och samma klass kan det finnas de som behöver 

bli auktoritärt styrda och de som önskar sig ha möjligheten till att ta egna initiativ och 

själv styra sin utbildning.  
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6. SLUTSATS 

Avslutningsvis presenteras våra tankar och idéer som uppkommit under studiens gång. Vi 

presenterar de slutsatser som vi kommit fram till med syfte och frågeställning som 

utgångspunkt. 

6.1 EGNA SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 

Studiens syfte var att studera och analysera studenter och lärare med olika kulturella 

bakgrunder på Högskolan i Gävle. Vi ville fastställa eventuella kulturskillnader i 

studiemiljö för att upptäcka eventuella kulturkrockar och ta reda på hur dessa hanteras. 

Vi ville även utröna lärarnas ledarstilar utifrån deras hantering av detta. Vidare var en 

utgångspunkt att undersöka ifall studenter förväntas eller vill anpassa sig till det 

svenska skolsamhället. Vi undrar; behandlas alla på Kungsbäck som Gävlebor?  

På Högskolan i Gävle finns det kulturella skillnader men inte i så stor utsträckning som 

vi först förväntade oss. Detta har vi konstaterat utifrån respondenternas yttrande där 

egna uppfattningar samt exempel av dessa skillnader har lyfts upp. Vissa av 

kulturskillnaderna leder till kulturkrockar men vi tror att dessa krockar relativt lätt kan 

undvikas med små ansträngningar från de olika parterna.  

Efter genomförd studie har vi kommit fram till att kulturella skillnader råder, dessa är 

dock olika i olika länder. Vi är av den uppfattning att de kulturella skillnader som är 

utmärkande på Högskolan i Gävle tenderar att skapa kulturkrockar samt konflikter 

mellan student och lärare och studenter emellan. Utifrån vårt empiriska material kan vi 

dra den slutsats att lärare är medvetna om att kulturskillnader kan skapa eventuella 

krockar. Vi tycker att lärarna bör agera och ta tag i situationen för att undvika att större 

problemen uppstår i framtiden.  

Vi är av den uppfattningen att många lärare nöjer sig med att genomföra undervisningen 

på engelska och att detta redan ses som en stor anpassning. Vi tror att lärarna förväntar 

sig att de internationella studenterna ska anpassa sig till den svenska kulturen. Men 

eftersom kulturkrockar förekommer, till exempel i tentamenssalar och i grupparbeten, 

och dessa inte hanteras av lärarna är vi av den uppfattningen att alla tillslut accepteras 

som om de vore ”Gävlebor”, men med kulturen de redan har.  

Vidare menar vi att de flesta av våra intervjupersoner väljer att vända kinden till de 

”problem” som uppstår på grund av kulturskillnaderna och att detta agerande 

underlättar deras arbete. Vår slutsats är således att lärarna hittar bortförklaringar och 

riktar ansvaret mot någon annan, såsom studenternas kulturella bakgrund eller 

skolsystemet i respektive studentland. Genom att vissa lärare väljer att ignorera det 

faktum att problem råder ges de internationella studenterna en möjlighet att utnyttja 

högskolans system.  
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Utifrån lärarnas och studenternas uttalande har vi kommit fram till att lärarnas ledarroll 

i de blandade klasserna skiljer sig inte åt från den ledarroll de använder i klasser med 

bara svenska studenter. Detta tror vi beror på att det kan vara bekvämt för lärarna att 

fortsätta med samma ledarstil som de är vana vid istället för att genomgå förändringar. 

För att underlätta internationella studenters integrering i det svenska skolsamhället, 

uppmanas dessa studenter att följa skolans regler och direktiv och vi menar att det är 

lärarnas ansvar att studenten är införstådd i dessa. Studenterna som vill anpassa sig, blir 

vissa gånger begränsade vilket kan bidra till missförstånd kulturer emellan. Utifrån 

detta har vi kunnat dra den slutsats att en auktoritär ledarstil blir nödvändigt för 

ledaren att anamma, för att underlätta integreringen.  

Vi anser att lärarna på högskolan utövar olika typer av ledarstilar som främst är till 

förmån för de svenska studenterna. Vi menar således att de internationella studenterna 

tvingas anpassa sig till ledare med ledarstilar som de inte är vana med i hemlandet. Vi 

tycker att lärarna bör anpassa sin ledarstil i större utsträckning så de internationella 

studenterna känner sig allt mer bekväma, i exempelvis klassrummet.  

Vi tycker att det skulle vara till högskolans fördel om fler lärare hade erfarenhet med 

arbete över nationsgränserna. Detta skulle bidra till att de lättare anpassar sig till andra 

kulturer då de redan har ”kött på benen”.  

Vi vill framhäva att fusk och plagiering, som är ett väsentligt problem, bidrar till att 

högskolan förlorar sin värdighet. Om skolan inte tar tag i detta så tror vi att framtida 

studenter kommer välja bort Högskolan i Gävle som sitt lärosäte.  Vi är införstådda i att 

det finns övriga studenter som kan se detta problem som en möjlighet att på ett lättare 

sätt genomföra sina studier, men vi är av den uppfattningen att antalet ”duktiga” 

studenter är fler och därmed är det inte till fördel för skolans rykte.  

 Avslutningsvis har vi kunnat dra den slutsats att lärarna mer eller mindre behandlar 

alla studenter som Gävlebor, det vill säga även om kulturskillnader råder så tar man inte 

hänsyn till dessa i större utsträckning. Vi vill poängtera att lärarna borde dra nytta av 

den mångfald av kulturer som finns på Högskolan i Gävle, eftersom detta skulle bredda 

samtliga studenters perspektiv inom respektive ämnesområde. 

6.2 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Efter genomförd studie tycker vi att det skulle vara intressant att utforska ytterligare 

aspekter inom området;  

Då det finns nationella kulturskillnader i Sverige, tycker vi att det skulle vara intressant 

om denna studie utfördes på en annan högskola i Sverige för att se vad det skulle ge för 

resultat.  
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Vidare vore det intressant om man valde ett av de större problemområdena som vi 

kommit fram till i denna studie, såsom fusk, grupparbete m.m. och fördjupa sig i 

grunden till problemet utifrån ett kulturellt perspektiv. 
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8. BILAGA 

Spontana observationer i Kina 

Medan vi genomförde vår studie reste den ena författaren, Milena, till Kina. Med denna 

studie i baktanken var det omöjligt att inte lägga märke till några kulturella synpunkter 

som förklarar beteendet av den största internationella gruppen av studenter på 

Högskolan i Gävle, det vill säga de kinesiska studenterna.  

Den första observationen tog plats på en internationell konferens där människor runt 

om i världen presenterade sina forskningsresultat. Det var två kinesiska forskare som 

genomförde sin presentation där man tydligt kunde se att de dels lärt sig sin 

presentation utantill och dels att allt de sa också hade skrivits på deras PowerPoint 

bilder. Strax innan presentationen var det uppenbart att de försökte mata in orden ifrån 

sina bilder. Dessa forskare hade förmodligen större erfarenhet av presentationer än vad 

de kinesiska studenterna på högskolan har, ändå såg deras framförande amatörmässiga 

ut. Man kunde även märka brister i deras kunskaper i engelska språket då de inte 

förstod frågorna som riktades mot dem.  

Den andra observationen utspelade sig på ett flertal platser i Kina såsom restauranger, 

arbetsplatser, parker och andra allmänna ytor. Det författaren kunde konstatera är att 

kineser kan sova vart som helst, när som helst och hur som helst. Det fanns de som sov 

sittande på restauranger, på sina arbetsstolar på posten medan människor stod i kö eller 

bakom receptionsdisken på hotell.  

Den tredje iakttagelsen tog plats i en park i centrala Shanghai där många äldre 

människor hade samlats och hade bredvid sig ett papper med något skrivet på och 

ibland fanns det även bild på en yngre person. Man kunde se att det handlade om 

personer då längd, ålder, vikt och ibland foto på en människa fanns på pappret. 

Författaren försökte ta reda på vad det var som utspelade sig framför hennes ögon men 

det var omöjligt då ingen kunde engelska. Några av laparna fotades och visades sedan 

för en kinesisk kompis här i Gävle som förklarade att det handlade om föräldrar som 

försöker skapa kontakter eller skaffa en partner till sitt barn. 

 


