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Sammanfattning  

Idag lever vi i en värld som blir allt mer globaliserad där människor reser i allt större 

utsträckning och av varierande anledningar. Olika kulturer möts dagligen och det 

ofrånkomligt att inte påverkas av dessa möten. Syftet med denna fenomenologiska studie är 

att tolka och förstå hur doktorander på nationalekonomiska institutionen upplever att befinna 

sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö. Undersökningen har genomförts genom en 

kvalitativ studie med fenomenologisk metodansats. Fem halvstrukturerade intervjuer med 

utländska och svenska doktoranderna har genomförts med syftet att analysera materialet 

utifrån en fenomenologisk metod och tolka resultatet med hjälp av relevanta teorier och 

begrepp hämtade bl.a. från forskning om interkulturell kommunikation. De frågor som är i 

fokus är: hur kommunikation fungerar mellan doktoranderna, hur kulturell anpassning sker 

hos utländska doktorander, hur doktoranderna definierar sin identitet samt hur doktoranderna 

upplever känslor av gemenskap eller främlingskap i en etniskt heterogen akademisk 

arbetsmiljö. Resultatet visar att interkulturell kommunikation upplevs som en begränsning och 

misskommunikation är förekommande. Under den kulturella anpassningen upplevde de 

utländska doktoranderna förändringar i sina vanor, förändring i sitt åskådningsperspektiv samt 

identitetsförändringar. Doktoranderna upplevde kulturskillnader, känslor av gemenskap och 

främlingskap emellan varandra. 
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Inledning 
 

I detta kapitel presenteras studiens ämnesval och dess bakgrund. Därefter beskrivs 

uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt 

av uppsatsens disposition.

 

Samhället har förändrats och de geografiska avstånd som för ett par hundra år sedan var 

oöverstigliga är idag lätta att övervinna (Lidskog & Deniz, 2009:8). Otaliga människor reser 

till och jobbar eller studerar i andra länder. I dagens mångkulturella samhälle berör 

kulturmöten de flesta människor omedvetet och vare sig de uppskattar det eller inte (Stier, 

2009: 15). Därför kan ämnet för denna studie ses som aktuellt och intressant i den mer 

globaliserade samhället.  

 

Jag var intresserad av att studera kulturmöten för att detta berörde mig personligen under 

mina studier. Jag är själv en utländsk student som pluggar med andra studenter som också har 

olika kulturella bakgrunder. Som fenomen är kulturmötet ett otydligt och obegränsat område 

av intressanta frågeställningar och att utforska detta område är både en utmanande och lärorik 

uppgift (Stier, 2009: 21). Jag har valt att studera fem doktorander på nationalekonomiska 

institutionen för att det är en plats där det finns många människor vars kulturer skiljer sig åt. 

Den övergripande målsättningen med denna studie är att bidra till en förståelse för hur 

doktorander upplever att befinna sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö. Jag vill få 

en djupare förståelse för hur människor som har olika kulturella bakgrunder förstår varandra 

och vad som händer i människan när ett kulturmöte sker. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att tolka och förstå hur utländska och svenska doktorander 

upplever att befinna sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö. Med ”utländska” 

doktorander menas att de har varit i Sverige i högst tre år och med ”svenska” menas att de är 

födda i Sverige. 

Frågeställningar: 
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1. Hur upplever doktoranderna att kommunikationen fungerar i en etniskt heterogen 

akademisk arbetsmiljö? 

2. Hur sker socialisationsprocessen mellan individer som har olikartade kulturer? 

3. Hur definierar doktorander sin identitet i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö? 

4. Upplever doktorander gemenskap eller främlingskap i en etniskt heterogen akademisk 

arbetsmiljö? 

Avgränsningar 

Denna studie är inriktad på att få en förståelse för hur utländska och svenska doktorander 

upplever att befinna sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö. Jag avgränsade mig till 

att studera en grupp doktorander på nationalekonomiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Studiens fokus ligger på kvalitet framför kvantitet och därför har antalet 

respondenter avgränsats till fem personer. 
Det finns olika aspekter som kan påverka upplevelsen av att befinna sig med människor från 

olikartade kulturer i en etniskt heterogen miljö, såsom: olika personlighetsegenskaper, 

åldersskillnader, klasskillnader, kön med mera. Uppsatsen tar hänsyn till upplevda 

kulturvariationer snarare än nationella anknytningar. Studien behandlar inte alla slags 

kulturskillnader, stereotyper, fördomar och attityder bland doktoranderna, utan syftar till att 

undersöka hur doktoranderna själva upplever att vara i en miljö där det finns människor med 

olika kulturella bakgrunder. 
 

Disposition 
Kapitel 2- Begrepp Här presenteras en överblick av centrala begrepp inom interkulturell 

kommunikation. 

Kapitel 3- Teoretisk ram I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för uppsatsen.  

Kapitel 4- Tidigare forskning Detta avsnitt innehåller en redogörelse av svensk och 

internationell forskning om interkulturell kommunikation och kulturmöte. 

Kapitel 5-Metod och data Avsnittet presenterar en redovisning av de metoder och strategier 

som använts för att analysera data. Här beskrivs och diskuteras fenomenologisk metodansats, 

tillförlitlighet och äkthet, undersökningsetiska aspekter och själva insamlingsarbetet. 
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Kapitel 6 Resultat och analys I detta avsnitt presenteras uppsatsens huvudsakliga resultat 

och tolkning av resultaten med hjälp av teorier och begrepp. Avsnittet är uppdelat i olika 

teman: kommunikation, anpassning till en främmande kultur bland utländska doktorander, 

tidigare erfarenheter att befinna sig i en främmande kultur, kulturskillnader, attityder och 

fördomar, kulturbetydelse och identitet samt gemenskap och främlingskap mellan 

doktorander. 

Kapitel 7 Slutsats och diskussion Under denna rubrik presenteras det viktigaste resultaten 

och slutsatserna diskuteras. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom området. 

Därefter följer en referenslista som innehåller en förteckning i bokstavsordning på referenser 

som har använts samt en bilaga med den intervjuguide som användes under genomförandet av 

intervjuerna. 

Begrepp 

 I detta avsnitt definieras tre centrala begrepp i uppsatsen. Detta görs för att ge en inblick i 

några centrala begrepp samt för att ge en bättre förståelse för läsaren.

 

Kultur 

Ordet kultur är central för denna studie. Man kan definiera begreppet kultur på många olika 

sätt. Jag har valt att använda följande definition av begreppet kultur: 

“Culture is a learned set of shared interpretations about beliefs, values, and norms, which 

affect the behaviours of a relatively large group people.” (Lustig & Koester, 2003:27). 

Kultur hänger samman med klass, ålder, uppväxtmiljö. Jag använder begreppet kultur och 

betonar att kulturvariationer står i fokus, som även kan inkludera alla dessa aspekter. 

Inger Larsson (2010: 18) diskuterar begreppet nationalkultur i sin avhandling och menar att 

detta begrepp inte är användbart. Hon menar att man inte ska förknippa kultur med ett visst 

geografiskt område, för att människor rör på sig och kulturen förblir inte oföränderlig inom 

området. Om man använder begreppet nationalkultur kan detta leda till negativa följder. Om 

en kultur likställs med en nation eller etniskt grupp kan detta resultera i stereotypa tolkningar 

av kulturskillnader i termen av att bestämma kategorier (Larsson:2010:18).  
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Interkulturell och intrakulturell kommunikation 

Inom kommunikationsvetenskapen skiljer man mellan fyra huvudsakliga 

kommunikationskategorier. Kommunikation mellan människor med en gemensam kulturell 

tillhörighet berör området intrakulturell kommunikation (Stier, 2009:47).  

Denna studie fokuserar på interkulturell kommunikation och här följer en definition av termen 

interkulturell kommunikation: 

“Intercultural communication is a symbolic process in which people from different cultures 

create shared meanings.”(Lustig & Koester, 2003:44). 

Interkulturell kompetens  

För att hantera ett kulturmöte måste man ha interkulturell kompetens. Stier (2009:151) skriver 

att interkulturell kompetens är en förmåga att kommunicera på ett effektivt och adekvat sätt i 

olika kulturella sammanhang. Detta kräver kulturkunskap, motivation och färdigheter. Med 

andra ord är en interkulturell kompetent person den som lyckas undvika alltför stora 

missförstånd eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer. 

Teoretisk ram 

 I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för uppsatsen. De teorier som tas upp blev 

relevanta när jag började analysera och tolka materialet. Teorin om tvärkulturell anpassning 

är relevant för att analysera ett kulturmöte mellan utländska och svenska doktorander. 

Teorier och tankar från bland annat kunskapssociologer Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann, sociologer Rolf Lidskog, Faut Deniz och Jonas Stier om socialisationsprocesser, 

typifieringar och identitet betraktas som tillämpliga för att få en förståelse för doktoranders 

upplevelse av att befinna sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö. Dessutom Erving 

Goffmans begrepp stigma och Georg Simmels begrepp främlingen är lämpliga för att 

analysera och tolka studiens resultat. 

 

Tvärkulturell anpassning: en integrativ teori 
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Young Yun Kim(i Wiseman, 2003, 170-193) är professor i kommunikation vid Oklahoma 

universitetet och har utvecklat en teori om tvärkulturell anpassning. Det är en teori som ger en 

beskrivning av processen för tvärkulturell anpassning och en förklaring av strukturen i denna 

process. Där beskrivs de viktigaste faktorerna som påverkar graden av individers anpassning 

till en ny och obekant kultur (Wiseman, 1995:172). Teorin beskriver en uppsättning av 

"öppna-system" med antaganden om att människor är anpassningsbara levande individer.  

Det första antagandet är att individen har en medfödd strävan att anpassa sig och utvecklas. 

Med detta menas att anpassning är ett mål för individen och det görs naturligt och 

kontinuerligt till den unika miljön som upplevs. Alla nya erfarenheter som individen går 

igenom leder till nya utvecklingar. Personlighetsförändringar är möjliga när individer ständigt 

förädlar och reviderar sig själva (Wiseman, 1995: 173). 

Det andra antagandet är att anpassningar till sin sociala miljö sker genom kommunikation. 

Adaptiva förändringar i individer fortsätter så länge som de är engagerade i en viss 

sociokulturell miljö där de skickar och tar emot meddelanden (ibid.).  

Anpassning är en dynamisk och komplex process vilket är det tredje antagandet i teorin. Den 

sociala miljön deltar i individers anpassning genom en kontinuerlig ”ge-och-ta” relation. 

Individen befinner sig i en kontinuerlig, ömsesidig påverkan och samspel med sin sociala 

omgivning. Därför kan anpassningen ses som ett fenomen (Wiseman, 1995: 173). 

Socialisation 

Peter L. Bergman och Thomas Luckmann(1998) är kunskapssociologer, som har skrivit 

boken The Social Construction of Reality. Boken har sina rötter i fenomenologi och utgår från 

socialkonstruktivistiska traditioner(Larsson, 2010:20).   

Bergman och Luckmann(1998:153) skriver att genom socialisationsprocessen blir individen 

en del av samhället. Socialisationsprocessen skiljer sig mellan primärsocialisering och 

sekundärsocialisering. Under den primära socialisationen internaliserar individen det som 

objektivt sker i omvärlden och gör det till en subjektiv mening. Den primära socialisationen 

genomgås i barndomen. Under uppfostran möter barn dem andra signifikanta individerna som 

övervakar hans socialisation och där lär sig barnet att tillskansa sig deras perspektiv. Barnet 

övertar signifikanta andras roller och attityder, dvs. internaliserar dem och gör dem till sina 
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egna(Berger, Luckmann, 1998:154- 155). Den processen pågår tills individen lämnar de 

signifikanta andra. Den primära socialisationen har stort betydelse för identitetsskapande hos 

individen. Processen utformar en grund för individen för att hantera olika situationer som 

uppkommer i den sekundära socialisationen.  

Under sekundära socialisationen lär sig individen att inhämta nya roller vilket innebär 

internalisering av sin omgivning och strukturerar rutinmässiga tolkningar och handlingar 

inom sitt område (Berger & Luckmann, 1998:163). Socialisationsprocessen säkerställer att 

kulturen överförs från en generation till en annan. Genom samspelet med andra människor lär 

vi oss olika delar av kulturen. Nya upplevelser möts vi av dagligen, till exempel när vi möter 

människor från andra länder eller själv flyttar till ett annat land (Stier, 2009:95- 96). 

Människor är mer eller mindre tvungna att sprida vidare inlärda beteende och tankemönster 

och parallellt tillägna sig nya sätt att se på saker och ting för att kunna fungera i sociala 

sammanhang. Den sekundära socialisationsprocessen kan pågå resten av livet eftersom nya 

saker lärs in, vissa glöms bort och andra modifieras(ibid). 

Typifieringar och olika former av sociala 

interaktioner 

Berger & Luckmann(1998) skriver även i sin bok om social interaktion, roller och 

typifieringar. Människor delar vardagen med andra och hur dessa upplevs av andra kan skilja 

sig mellan olika slag av upplevelser (Berger & Luckmann, 1998:43). I ”ansikte mot ansikte” 

situationer upplever vi varandra som närvarande här och nu samt uppfattar den andres 

subjektive känslor och tankar (ibid.). Genom utbyte av känslotankar mellan individer 

omvandlas uppfattning av den andre. 

I vardagen uppfattar individer varandra med hjälp av typifieringsscheman där man typifierar 

människor som finns i vår omgivning. Jag uppfattar sålunda den andre som ”en man”, ”en 

svensk”, ”en kollega”, ”jovialisk typ” och så vidare (Berger & Luckmann, 1998: 43). Alla 

dessa typifieringar påverkar hela tiden min interaktion med den andre så länge de inte blir 

problematiska genom ingripande från hans sida. ”Mina sammanträdanden med andra i 

vardagslivet är ofta typiska i dubbel mening- jag uppfattar den andre som en typ och jag 

interagerar med honom i en situation som i sig själv är typisk.”( Berger & Luckmann, 

1998:44). Till exempel om jag hänför min vän till en viss typ som medlem av kategori X, 
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tolkar jag vissa aspekter av hans uppförande som resultatet av denna typifiering. Jag kommer 

att tänka att hans tycken när det gäller mat är typisk för engelsmän och likadant är det med 

hans känslomässiga reaktioner på vissa händelse och så vidare. Detta innebär att 

karakteristiska drag och handlingar som jag tillskrev till min vän tillskriver jag till alla som 

tillhör kategorin ”engelsman”( Berger & Luckmann, 1998:46). 

Identitet 

Berger och Luckmann(1998:201) skriver om hur individens identitet skapas, det vill säga hur 

individen skapar en bild av sig själv. Genom sociala relationer och samspelet mellan 

organism, individuellt medvetande och sociala strukturer vidmakthålls, modifieras och 

omformas identiteter. Det vill säga identitet formas av sociala processer. Med detta menas att 

individens bild av sig själv speglas genom andra, vilket innebär att omgivningen har en 

väsentlig betydelse för individens skapande av en identitet(ibid.). 

Lidskog och Deniz (2009:37) skriver att genom socialisation och internalisering tillägnar 

individen sig ett sätt att se på världen, bedöma och värdera olika händelser. Därtill skapar man 

förståelse för vem man är, och vem man bör vara. Individen utvecklar sin självförståelse, sin 

identitet och värderingar under ett specifikt kulturellt sammanhang. Kulturen ger individen en 

bild över hur man bör leva sitt liv och man använder denna bild när man utvecklar sin 

identitet (ibid.). Lidskog & Deniz (2009: 26) nämner att identitet handlar om förändring. 

Individen förstår sig själv och förändras i nära relation till sin omgivning. Genom att komma 

in i nya sammanhang och få relationer med nya människor, förändrar individer sitt liv och sin 

identitet. En stor del av identitetsutvecklingen sker genom att man aktivt tar del i olika 

sammanhang och integrerar med andra människor. Vår identitet utvecklas i spänningsfältet 

mellan hur vi förstår oss själva och hur andra ser på oss(ibid.).  

Goffman(2011: 117) har också skrivit om identitetsbegreppet hos stigmatiserade individer. 

Han skrev om två typer av identitet ”jag själv eller uppfattad identitet”, en nivå som individen 

kan medskapa i social interaktion det vill säga personlig identitet, och slutligen den identitet 

som bestäms av social struktur som roller och liknande. Den sociala identiteten baseras på 

dem roller eller stereotyper som den avvikande individen får från andra människor, medan 

den personliga identiteten bygger på sitt eget personliga omdöme (Edling & Rydgren, 

2007:165). Begreppet jag-identitet hjälper att undersöka vad för känslor individen kan hysa 

gentemot sitt stigma, medan begreppet social identitet har gjort det möjligt att behandla själva 
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stigmatiseringen. Den stigmatiserade individen förvärvar en viss identitetsstandard som han 

tillämpar på sig själv. När han upplever att andra inte ser honom på samma sätt som han ser 

sig själv uppstår viss ambivalens i relationen till det egna jag:et hos individen (Goffman, 

2011: 118). 

Stigma  

Goffman (2011) beskriver i sin bok ”Stiga: den avvikandes roll och identitet”, processer i 

vilka individer uppfattas som avvikande. Individen har vissa egenskaper som uppfattas av 

andra som onormala. Goffman använder begreppet stigma för att belysa fenomenet om hur 

människor stämplar andra i kategorier och stöter ut på grund av mindre önskvärda 

egenskaper. Termen stigma användas som benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande. Den avvikande egenskapen fungerar som bekräftelse på den fulla 

grupptillhörigheten (Goffman, 2011, 10-13 ). En central utgångspunkt för Goffmans 

interaktionssociologi är att människor i möten med andra måste klassificera dem. Teorin om 

stigma kan hantera stigmatisering av i stort sett vad som helst till exempel kön, etnicitet, 

språk, dialekt, vänner med mera (Endling & Rygren, 2007:153). En individ besitter ett stigma 

och avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar(Goffman, 2011:10).  

Goffman (2011:43) skriver att man kan vara stigmatiserad från början i sitt liv eller senare. 

Om man blir stigmatiserad senare i livet blir det mycket svårare för individen att bygga upp 

en ny identitet och hantera den otrevliga och obekväma situationen. Individen kan bli starkt 

benägen att få dåligt omdöme på sig själv. Individer får lära sig mycket om sitt eget stigma 

samt bemöter andra människor som har samma stigma och accepterar dem som sina egna. I 

många fall förenas individer som har samma stigma (Goffman, 2011: 46). När en individ 

avses som avvikande upplever individen att han är ifrågasätts från andra (Goffman, 2011:22). 

Detta kan leda till misstänksamhet, depression, nedstämdhet och obehagliga känslor hos den 

stigmatiserade individen. 

Främlingen 

Den tyske sociologen Georg Simmel har skrivit ”Främlingen” (Der Fremde, 1908). I detta 

arbete skriver Simmel om begreppet främlingen. Enligt, Simmel(1981: 149) är främlingen en 

individ som tillhör en rumslig sfär, men inte har starka anknytningar till den. Det är en individ 
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som ”kommer idag och stannar imorgon” (Simmel, 1981:149). Avstånd och närhet finns i 

varje relation emellan människor och distansen inom förhållandet innebär att den som är nära 

är avskild, medan draget av främlingskap medför att den som är avskild är nära(ibid). 

Simmel(1981:150) poängterar att främlingskap är en positiv relation, en speciell form av 

samspel mellan individer. Främlingen är en del av gruppen och kan ha attraktionskraft och 

betydelse i alla möjliga former inom förhållande mellan individer. Individen skiljer sig från 

den sociala gruppens vardag och därför upplevs han som en främling av andra medlemmar i 

gruppen. Främlingen har en speciell kombination av avstånd, närhet, likgiltighet, engagemang 

och en specifik form av delaktighet vilket betraktas som en positiv form av 

delaktighet(Simmel, 1981: 151). 

Förhållandet till främlingen har en abstrakt natur. Med främlingen har man bara vissa 

allmänna egenskaper gemensamma. De gemensamma dragen upplevs som gemensamma bara 

för en grupp, eller för en typ, eller för hela mänskligheten. Främlingen är inte bunden på 

samma sätt till den grupp som han befinner sig i när det gäller traditionerna, kulturen eller 

normerna och därför kan individen ses från andra som en specifik typ (Simmel, 1981:153). 

Individen står oss nära, när vi upplever vissa likheter av nationellt eller socialt, yrkesmässigt 

eller allmänmänskligt slag. Men samtidigt är individen avlägsen trots alla dessa likheter, 

eftersom dessa likheter binder många människor samman(Simmel, 1981:153). Individen 

kommer inte helt bli medlem av sin omgivning, men samtidigt inte heller uteslutas från den. 

Tidigare forskning
Detta avsnitt innehåller en redogörelse av det svenska och det internationella forskningsläget 

inom området kulturmöte, interkulturell kommunikation samt socialisationsprocessen. 

Internationell forskning om interkulturell 

kommunikation och interkulturella möten 

Forskning kring kulturmöte och interkulturell kommunikation är bred och det inkluderar olika 

område och studeras från olika perspektiv. Forskningsfältet domineras av psykologer, 

lingvister, management- och kommunikationsforskare(Larsson, 2010:75). Jag har hittat ett 

antal studier som behandlar socialisationsprocessen bland utländska studenter ur andra 

disciplinära perspektiv än det sociologiska.  Exempelvis ur ett lingvistiskt och psykologiskt 
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perspektiv (Ruby Pi-Ju Yang m. fl, 2005). Denna studie undersökte hur både själv förtroende 

och kommunikativ kompetens i språket i en främmande kultur bidrar till tvärkulturell 

anpassning av internationella studenter till ett nytt land. Resultaten visar att vissa människor 

kan anpassas bättre i en internationell miljö på grund av deras personliga egenskaper samt bra 

språkkunskaper och kan ha en positiv upplevelse med internationell utbildning. Den andra 

studien (Ward & Kennedy, 1999) jämför sociokulturell anpassning av singaporianska och 

malaysiska studenter i Nya Zeeland och Nya Zeeländska studenter utomlands (även några 

vuxna kategorier undersöktes) med hjälp av psykometriska analyser. Studien försöker förklara 

varför visa individer anpassar sig bättre till en främmande miljön och dem andra studenter har 

svårare att anpassa sig. 

Dessa studier inriktar sig till att förklara vilka faktorer bidrar till tvärkulturell anpassning. Min 

studie fokuserar på doktoranders upplevelser av att befinna sig i en etniskt heterogen miljö 

och därför dessa studier är inte direkt relevanta till mitt syfte. Den andra studien (Becker m.fl. 

1961) ligger nära min egen uppsats om socialisationsprocessen ur ett allmänt sociologiskt 

perspektiv. Den handlar om läkarstudenters identitet och socialisationsprocess i 

läkarutbildningen. Men denna studie behandlar inte interkulturell kommunikation och 

kulturmöte. Jag har inte hittat forskning som behandlar socialisationsprocessen i 

interkulturellt sammanhang utifrån sociologiskt perspektiv. 

Den studien som ligger nära min egen uppsats är en fenomenologisk studie (Diane S. Krider, 

1992)ur ett interkulturellt perspektiv. Denna studie handlar om hur en grupp internationella 

forskarlärarassistenter i talkommunikation avdelningen upplever sitt arbete i en främmande 

kultur. Olika teman diskuteras i denna undersökning såsom: språkliga svårigheter, 

undervisnings svårigheter och kulturella svårigheter. Internationella doktorander berättade om 

sina upplevelser och deras svårigheter som uppstod i deras arbete med amerikanska studenter. 

Studiens syfte var att förstå grundläggande strukturer och essens i upplevelsen av att vara en 

forskarlärarassistent och undervisa för amerikanska studenter. Genom dessa kunskaper 

utformades och genomfördes orienterings- och utbildningsprogram som kan användas som 

instruktionen för andra internationella forskarlärarassistenter. Denna studie används inte i 

analysen för att den behandlar teman som skiljer sig från uppsatsens syfte och därför avses 

inte vara relevant, men det är ganska nära till min studie. 
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Svensk forskning om interkulturell 

kommunikation och interkulturella möten 

Det finns en begränsad omfattning av tidigare forskning om interkulturell kommunikation i 

Sverige. Begreppet ”interkulturell kommunikation” har inte använts i Sverige före 80-

talet(Larsson, 2010:76).  Jag har hittat ett antal svenska studier som behandlar interkulturell 

kommunikation ur andra disciplinära perspektiv än det sociologiska. Exempelvis det finns en 

studie som undersöker interkulturell kommunikation i sjukvårds område(Berbyuk Lindström, 

2008). Denna studie handlar om interkulturell kommunikation mellan icke-svenska läkare 

samt svenska personal och patienter ur ett lingvistiskt perspektiv. Pedagogisk forskare 

Monika Eklund(2003) undersökte socialisationsprocessen i den svenska grundskolan som 

förser ungdomar med verktyg för att hantera kulturell mångfald.  Den svenska forskningen 

om interkulturell kommunikation belyser inte interkulturell möten mellan studenter eller 

doktorander och fenomenologisk metodansats har inte använts. Dessa studier utgår inte ur ett 

sociologiskt perspektiv och beskriver inte individens upplevelse utan fokuserar snarare på att 

ge kausala förklaringar. 

Metod och data 

Här följer en beskrivning av vilken metod som använts vid datainsamling och intervjuanalys. 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på halvstrukturerade intervjuer med fem 

doktorander. Först beskrivs vad en kvalitativ metod innebär och därefter följer en 

klarläggning av vad som avses som fenomenologi samt hur intervjuerna genomförts och 

analyserats. En beskrivning av tillförlitlighet och äkthet samt av forskningsetiska frågor och 

regler redogörs också och avslutningsvis kommer en metoddiskussion som handlar om 

svagheter och styrkor vid valda metoden. 

 

Den kvalitativa metoden 

Den samhällsvetenskapliga forskningen brukar uppdelas i två typer av forskning: kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning betecknar oftast den typ av forskning som 
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innebär att forskaren använder ”sifferdata” för att beskriva verkligheten genom analys med 

hjälp av statistiska metoder, medan kvalitativ forskningsansatsen är de kategorier, 

dimensioner eller variabler som människor, händelser eller företeelser kan beskrivas i, 

bestämda och definierade av forskaren(Fejes & Thornberg, 2009:19). 

Yin(2013:19) beskriver fem utmärkande drag hos kvalitativ forskning. Det första draget är att 

kvalitativ forskning studerar den mening som kan tillskrivas människor liv under verkliga 

förhållanden. Människor i en naturlig miljö berättar vad de har på hjärtat utan att begränsas av 

exempelvis statiska mått. För den andra har kvalitativ forskning en förmåga att återger 

deltagarnas åsikter och synsätt vilket ger en bild av hur människorna själva tillskriver sina liv. 

För det tredje behandlar den kvalitativa forskningen de sammanhang, omständigheter och 

miljöbetingelser under vilka människor lever sina liv. För det fjärde ger kvalitativ forskning 

insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan förklara mänskligt socialt beteende. 

För den femte strävar kvalitativ forskning efter att använda många källor i stället för en enda 

typ (Yin, 2013:20). 

Eftersom denna uppsats syftar till att tolka och förstå hur utländska och svenska 

doktoranderna upplever att befinna sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö utgår 

uppsatsen från kvalitativ metod. Kvalitativ metod är relevant för att studera detta ämne och 

jag kan få data från intervjupersonerna vilket kan bidra till att få en djupare förståelse för 

människornas berättelse och den betydelse som de tillskriver sina liv.  

Fenomenologi 

I denna studie har jag valt fenomenologi som metodansats. Filosofen Edmund Husserl är 

grundaren av fenomenologi. Syftet med fenomenologi är att fånga fenomenets essens. 

Principen skiljer mellan ett fenomens existens och dess essens. Essensen innebär någonting 

oförändligt i fenomenet, det som gör saker till det den är, sakens väsen. Existensen ska stå för 

det föränderliga, det speciella med fenomenet. Det är det generella Husserl vill få fram, det 

speciella bortser han ifrån(Bjurwill, 1995: 10) Begreppet fenomenologisk reduktion har stor 

betydelse och innebär att mitt omdöme ska reduceras och mina förutfattande meningar(ibid.). 

Husserl använder även begreppet epoche viket innebär att man sätter inom parantes allt man 

tidigare trodde sig om fenomenet för att analysera fenomenet utan fördomar och 

förutsättningar.  
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Alfred Schutz studerade fenomenologi ur ett sociologiskt perspektiv. Schutz har skrivit om 

första och andra ordningens perspektiv. De empiriska data som forskare samlar in är första 

ordningsperspektivet. Här fokuseras på individernas uppfattningar om fenomenet och 

forskaren sätter sin förförståelse inom parentes. Baserat på den förståelse som forskare fått 

utifrån individernas berättelser utvecklas andra ordningsperspektivet. Detta innebär att 

forskare tolkar individernas uppfattningar om fenomenet med hjälp av teorier och begrepp 

(Aspers, 2009:3). 

Som samhällsvetenskaplig metodologi är fenomenologi en strategi för kvalitativ forskning 

och präglas av en rad egenskaper såsom: förståelseinriktning och induktiv förhållandesätt. 

Förståelseinriktning innebär att fokus ligger på att utforska meningsinnehållet i mänskliga 

upplevelser. Induktivt förhållningssätt betyder att det är empirin och inte teorin som utgör 

utgångspunkt, forskaren utgår från ett empiriskt material i stället för en teori(Fejes & 

Thornberg, 2009:116).  

 Denna studie fokuserar på essensen i doktoranders upplevelse att befinna sig i en etniskt 

heterogen akademisk arbetsmiljö. Målet är att utan förvrängningar kunna beskriva deras 

upplevelse och sätta sin egen förförståelse av fenomenet inom parantes, att försöka undvika 

att förstå fenomenet utifrån givna ramar.  

Urval   

Innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen hade jag en idé om vilket ämne jag ville studera. 

Jag var intresserad av att studera människors upplevelse av att befinna sig i en etniskt 

heterogen miljö. Jag valde nationalekonomiska institutionen på Stockholms Universitetet för 

att det är en miljö där det finns båda utländska och svenska individer och det är en relevant 

grupp för att undersöka denna fråga. Jag har valt att använda målinriktat urval, vilket innebär 

att jag gjorde mitt urval utifrån en vilja att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågor. ”Vid ett målinriktat urval väljs personer, platser, organisationer och så 

vidare ut för att de är av relevans för en förståelse av en social företeelse” (Bryman, 

2011:392).  

Tillgång till fältet fick jag genom en person som är en doktorand på nationalekonomiska 

institutionen. Jag frågade om hon kunde hjälpa mig att få kontakt med dem andra 

doktoranderna på institutionen. Jag tog kontakt med sju av doktoranderna via mail och fem av 
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dessa var tillgängliga för min givna undersökningstid. Enligt, Dalen(2008: 54)måste antalet 

informanter begränsas, eftersom genomförandet av intervjuerna och bearbetning av dem är en 

tidskrävande process. Man bör fokuseras på kvalitet, snarare än kvantitet. Jag valde att inte 

intervjua den doktorand som hjälpte mig att ta kontakt med de övriga eftersom vi har en 

personlig relation och det skulle riskera att påverka hennes svar vid en intervju. 

Tre av doktoranderna är utländska och två är svenska. Doktorandernas ålder varierar från 24 

till 29 år. En av deltagarna har bott i Sverige ett år och tre månader, två av deltagarna har bott 

i Sverige cirka 3 år. Jag ska inte nämna vad de kom ifrån för att dem vill vara anonyma och 

det är viktigt att informationen som jag skriver inte riskerar avslöja deras identitet. Samtliga 

doktorander erhöll ett informationsbrev med allmän information om studien och efter att dem 

tackade ”ja” börjades planeringen för genomförandet av intervjuerna. 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Datainsamling i fenomenologiska studier genomförs oftast med hjälp av intervjuer(Fejes & 

Thornberg, 2009:111) Därmed är kvalitativa intervjuer den lämpligaste metoden för att skaffa 

kunskap om deltagarnas livsvärde, upplevelser, erfarenheter, tankar eller åsikter. ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna ”(Kvale & Brinkman, 2009:17). 

I denna studie är syftet att tolka och förstå hur svenska och utländska doktorander upplever att 

befinna sig i en etnisk heterogen arbetsmiljö och därför är den kvalitativa forskningsintervjun 

en lämplig metod för att besvara studiens syfte. Genom att intervjua doktoranderna kan jag få 

en förståelse från intervjupersonernas synpunkter om deras egna upplevelser samt formulera 

meningen i deras upplevelser. 

För att få svar ur undersökningspersonernas eget perspektiv genomfördes halvstrukturerade 

intervjuer. Enligt Kvale & Brinkman (2009: 43) ” en sådan intervju söker erhålla 

beskrivningar av intervjupersonernas levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos dem 

beskriva fenomen.” Innan genomförande av intervjuarna har jag utformat en intervjuguide (se 

bilaga 1) med förslag till frågeställningar. Detta hjälpte mig att fokuseras och lyssna till 

deltagarnas egna berättelser för att lyfta fram deras upplevelser om fenomenet. Om man utgår 

från fenomenologi som metodansats ska man inte använda sig av intervjuguide. Detta görs för 
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att undvika att tolka respondenternas svar utifrån sin egen förförståelse, men det är omöjligt 

att helt undvika använda sin förförståelse(Creswell, 2013:83). Dem frågeställningarna som jag 

använde i intervjuguiden har en allmän karaktär. Jag hade en viss förförståelse och tycker att 

det är omöjligt att undvika allt som jag trodde mig förut. Halvstrukturerade intervjuer gav mig 

möjligheten att anpassa frågorna till situationen. Jag hade möjligheter att ändra frågornas 

form under intervjun och kunde ställa frågor som inte ingick i intervjuguiden vilket gav mig 

frihet att välja frågorna själv och låta fenomenet avslöja sig.  

De sex intervjuer genomfördes på ett rum på universitetsbiblioteket. Intervjuernas tid 

varierade från 30 till 40 minuter. Intervjuerna spelades in på band, vilket gav mig frihet att 

koncentrera mig på ämnet. Sedan transkriberades intervjuerna. 

Fenomenologisk analys av empiriska data 

En central del av den fenomenologiska forskningsmetoden är bearbetning och analys av det 

insamlade empiriska materialet och det finns flera tillvägagångssätt för att analysera data.  

Enligt Andrzej Szklarski (i Fejes & Thornberg, 2009: 106) är den mest återkommande 

analysmetoden i fenomenologiska studier Giorgis analysmetod vilket kan användas i studier 

med en mindre omfattande datainsamling. Min studie bygger på fem intervjuer och därför är 

Giorgis analysmetod lämplig för att analysera mina empiriska data. Tillvägagångssättet som 

tillämpas i denna studie är en samlad version av Giorgis analysmetod. Analysprocessen består 

av de fem följande steg (ibid.). 

Det första steget i analysprocessen är en översiktlig genomgång av det insamlade materialet i 

syfte att få en förståelse av innehållet i intervjuerna. Analysprocessen inleddes med två 

genomläsningar av varje intervju för att bedöma hur brukbara texterna var. Detta gjordes i 

syfte att förstå om de data som jag fick handlar om den utforskade upplevelsen och inte om 

något annat(Fejes & Thornberg, 2009: 113). Största delen av data som jag erhöll var relevant 

för studien men vissa saker var irrelevanta i materialet(exempelvis, doktorandernas berättelser 

om hur dem sökte till universitetet) och därför ändvändes inte i studien.  

Det andra steget är avgränsning av meningsbärande enheter. Jag läste varje text mer noggrant 

för att kunna dela upp materialet i mindre delar. Syftet med detta var att upptäcka ändringar i 

meningsinnehållet och avgränsa meningsbärande enheter och dessa enheter kan vara fraser, 

meningar eller meningssekvenser(Frejes & Thornberg, 2009:114). 
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Det tredje steget är transformering av vardagliga beskrivningar, det vill säga första 

ordningsperspektivet. Därav genomfördes en detaljerad analys av de meningsbärande 

enheterna. Analysen ska vara kontextuell och meningsenheterna relateras till varandra (Frejes 

& Thornberg, 2009:115). Mitt syfte var att reflektera över varje enhet och förstå 

meningsinnehållet för att fånga meningen i intervjurespondenternas uttalanden. Efter 

tolkningen av meningen transformerades meningsenheterna genom att jag identifierade 

innebörden med hjälp av teorier och begrepp. 

I det fjärde steget komprimerades texten, men det resulterade inte i att något av det relevanta 

meningsinnehållet exkluderas eller förvrängdes. Detta gjordes för att eliminera eventuella 

irrelevanta utsagor, eliminera upprepningar och för att foga samman meningsenheter med ett 

liknande innehåll (Frejes & Thornberg, 2009:116). 

Från steg tre till steg fem tolkade jag doktorandernas meningsnivå med hjälp av teoretiska 

begrepp. I det femte steget studerade jag noga deltagarnas beskrivningar i syfte att slutligen 

identifiera de centrala teman som uppstod i respektive beskrivning. Identifiering av de 

centrala temana börjades i tredje och slutades i femte steget i analysmodellen. Efter 

identifieringen av teman genomfördes en reduktion till det utforskade fenomenets essens. Jag 

försökte sätta inom parantes allt som jag tidigare trodde mig om detta fenomen och bortse 

från min förförståelse. Det metodiska instrumentet som används vid reduktionen är fri 

föreställningsvariation. Målet är att särskilja de teman som varierar och de teman som inte 

varierar (Frejes & Thornberg, 2009: 117). De teman som varierar i beskrivningarna är inte 

väsentliga och fungerar som det utforskade fenomenets existens, medan de temana som inte 

varierar är väsentliga och utgör det utforskade fenomenets essens. Essensen består av de 

gemensamma nämnarna för alla beskrivningar och alla intervjuer. Essensen speglar 

fenomenets generella struktur och bygger på en intersubjektiv överensstämmelse av 

respondenters erfarenheter(ibid.). 

När jag senare analyserade intervjuerna fann jag saker som inte var varierade. Exempelvis, 

alla utländska respondenterna upplevde ett antal förändringar i sina vanor, kulturskillnader, 

identitetsförändringar, känslor av gemenskap och främlingskap när de flyttade till den 

främmande kulturen. Dessa upplevelser är väsentliga och fungerar som det utforskade 

fenomenets essens. De saker som var varierande, exempelvis negativa upplevelser från 

tidigare erfarenheter av att bo utomlands upplevdes av enbart två doktorander är ändå 
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medtagen i analysen. Dessa upplevelser analyserades eftersom de har stor betydelse för att 

förstå fenomenet. 

Forskningsetik 

En betydande del av forskningsprocessen är att beakta de etiska frågorna som brukar uppstå i 

forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009:78). Man bör genomföra god kvalitativ 

forskning och ta hänsyn till etiska frågor. Vissa frågor kan röra deltagarnas privata liv och kan 

vara känsliga för intervjupersonerna. Respondenter måste skyddas från skador eller 

kränkningar i sambandet med deltagande i forskningen. Det är en nackdel med intervjun att 

deltagaren kan skadas genom att minnas obehagliga upplevelser och forskaren bör ta hänsyn 

till hur han eller hon formulerar frågeställningar (Vetenskapsrådet, 2011: 16).  

Innan studien påbörjades informerade jag intervjupersonerna om att de kan avbryta intervjun 

utan någon motivering. De behövde inte svara på mina frågeställningar om de kände att 

samtalet var obehagligt och rörde ämnen som inte kändes bekväma att beröra.  

Det finns fyra viktiga krav när man diskuterar etiska riktlinjer för forskare, dessa är: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Med informerat 

samtycke menas att forskare informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med 

undersökningen. Sedan ger deltagarna samtycke att frivilligt delta i undersökningen med en 

rätt att avböja intervjun när som helst. Med kravet på konfidentialitet menas att privata data 

som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas(Kvale & Brinkmann, 

2009:88- 90). Etiska krav som ställs på forskaren har en avgörande roll. ”De publicerade 

resultaten ska vara så korrekta och representativa för forskningsområdet som möjligt” (Kvale 

& Brinkmann, 2009: 91). 

 Jag skrev ett informationsbrev till doktoranderna och informerade dem i allmänna drag om 

studiens syfte, för att detta inte skulle riskera att påverka respondenternas svar under 

intervjuerna. Alla deltagarna lämnade sitt samtyckte till att medverka i undersökningen. 

Deltagarna är anonyma och data som samlats in redovisas utan personuppgifter vilket gör att 

intervjupersonerna kan känna sig trygga.  
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Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman(2011: 352) skriver att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för en kvantitativ 

studie. Validitet innebär att forskare mäter det som det avser att mäta eller man kan säga hur 

väl forskaren lyckades att mäta det som det avser att mäta. Reliabilitet anger tillförlitligheten i 

mätningen det vill säga att undersökningen kan upprepas av andra forskare. Många forskare 

föreslår att omformulera dessa begrepp för att kunna använda dem i kvalitativa studier. Det 

finns även andra alternativa kriterier för bedömningen av kvalitativa undersökningar, dessa är: 

tillförlitlighet och äkthet.  

Begreppet tillförlitlighet består av fyra del-kriterier. Det första kriteriet är trovärdighet vilket 

innebär att forskaren säkerställer att forskningen utförs enligt de regler som satts upp och att 

man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten som 

undersöks (Bryman, 2011: 354). För att uppnå det första kriteriet har jag frågat mina deltagare 

om dem vill ta del av mitt arbete när jag blir klar och då kan dem bekräfta att jag har uppfattat 

deras verklighet på ett rätt sätt. Det andra kriteriet är överförbarhet vilket betyder att forskaren 

strävar efter att ha täta beskrivningar av detaljer som ingår i en kultur. Det andra kriteriet 

försökte jag nå genom att jag ställde detaljerade frågor och fick detaljerade svar och med hjälp 

av dessa täta beskrivningar kan man bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö. Detta kriterie upplevde jag som aningen komplicerat då olika individer har olika 

uppfattningar och det är svårt att överföra dem till en annan miljö. Det tredje kriteriet är 

pålitlighet vilket menas att man försäkrar sig om att det skapats en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, problemformuleringar, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter och beslut rörande analysen av data. Jag tycker att 

jag lyckades att uppnå det tredje kriteriet genom att jag har redovisat alla faser av 

forskningsprocessen vilket gör det möjligt för andra forskare att bedöma undersökningen. Det 

fjärde kriteriet är att kunna styrka och konfirmera undersökningen. Detta innebär att forskaren 

säkerställer att han eller hon agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka genomförandet av och slutsatserna från undersökningen (Bryman, 

2011: 354-356). För att uppnå det fjärde kriteriet försökte jag sätta mina egna värderingar och 

förförståelse inom parantes för att inte riskera att påverka undersökningsprocessen och 

resultaten.  
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”Ett specifikt tillförlighetskriterium i fenomenologisk forskning vilken handlar om den 

eidetiska reduktionens utfall, det vill säga huruvida forskaren verkligen lyckats med att fånga 

fenomenets essens. En annan tillförlighetsaspekt handlar om hur bra forskaren har lyckats 

smed att belysa fenomenets essens.”(Frejes & Thornberg, 2009:118). Det andra 

tillförlighetskriteriumet handlar om hur bra forskaren har kunnat åskådliggöra fenomenets 

essens i resultatredovisningen. (Frejes & Thornberg, 2009:119 ). För att uppnå tillförlighet 

försökte jag i min studie kontrollera empirisk förankring under hela tolkningsprocessen och 

vid identifiering av de centrala temana. 

Begreppet äkthet innebär att undersökningen måste ge en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns i den grupp av individer som studerats. Undersökningen bör bidra till 

att personer som medverkat i studien kan få en bättre förståelse av sin sociala situation och 

den sociala miljö de lever i. Undersökningen bör bidra till att deltagarna får en bättre bild av 

hur andra individer i samma miljö upplever saker och ting (Bryman, 2011:357). Jag som 

forskare ansvarar för att uppfylla dessa kriterier i min studie.  

Metoddiskussion 

Jag har valt att använda fenomenologi som metodansats eftersom fenomenologi i kvalitativa 

studier strävar efter att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem (Kvale & Brinkman, 2009:42). Syftet med denna 

undersökning är att förstå och tolka doktorandernas upplevelse att befinna sig i en etniskt 

heterogen akademisk arbetsmiljö och därför anser jag att fenomenologi är en relevant metod 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I en fenomenologisk studie, i motsats till en 

hermeneutisk studie, sätter man sin egen förförståelse av fenomenet inom parantes. Detta 

innebär att man måste borste från tolkning så långt som möjligt, men det kan upplevas som 

svårt och omöjligt att helt undvika använda sin egen förförståelse vilket kan ses som en 

svaghet i metoden(Creswell, 2013:83). Från början ville jag undersöka hur utländska och 

svenska studenter samarbetar med varandra, med det visade sig att dem arbetar mest 

individuellt och därför var det inte aktuellt att fokusera på den frågan. Det jag vill påvisa är att 

jag hade en viss förförståelse och det är svårt att helt undvika.  

Genom att genomföra halvstrukturerade intervjuer fick jag detaljerade svar av personens 

upplevelse av fenomenet och detta skulle inte vara möjligt att göra genom exempelvis 

strukturerade intervjuer. Jag hade frihet att ställa fler frågor när det behövdes och byta 
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frågornas ordning och detta anser jag är en relevant intervjuteknik för att få beskrivningar av 

intervjupersonens levda värld. En nackdel jag upplevde med den halvstrukturerade intervjun 

var att deltagarna började besvara frågan och sedan kom in på saker som var mindre relevanta 

för studien. Jag hade kunnat använda observationer i min studie som metod, men det är en 

tidskrävande process och jag valde även bort metoden för att undvika att störa doktoranderna i 

sitt personliga arbete. 

Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer en översikt av resultatet och analysen att presenteras. Resultatet 

baseras på de svar som jag har fått från de fem halvstrukturerade intervjuerna med 

doktoranderna. Detta kapitel kommer att belysa teman som framkommit under analysen av 

intervjuerna. Resultaten diskuteras utifrån valda teorier, centrala begrepp och 

frågeställningar. 

 

Kommunikation 

Det första temat som kom fram under intervjuerna var hur kommunikationen fungerar mellan 

doktoranderna. I denna studie diskuterade deltagarna båda interkulturell kommunikation och 

intrakulturell kommunikation det vill säga kommunikationen mellan individer med en 

gemensam kulturell tillhörighet och kommunikation mellan individer med olikartade 

kulturella bakgrunder. 

Alla deltagarna besitter bra kunskaper i engelska och pratar engelska med varandra. Trots det 

uppstår missförstånd. Exempelvis, en av respondenterna upplevde känslor av irritation när 

hon hade svårt att förstå kollegers brytning.  

“I used to ask my colleague something related to studying material. To be honest I often got irritated when I 

could not understand what she was saying to me”. (Respondent 1). 

Den andra respondenten upplever att vissa svårigheter och begränsningar förekommer när han 

kommunicerar med sina kollegor på engelska. 
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”/…/jag tycker att det funkar bra, såklart, men eftersom alla pratar på sitt andra språk så kan det ibland vara 

lite begränsade... det kan aldrig bli lika bra som om man skulle prata på sitt modersmål.”(Respondent, 4). 

Kulturell blandning innebär att människor inte alltid kommer att känna sig helt bekväma när 

de försöker kommunicera på ett annat språk(Lustig & Koester, 2003: 22). 

Deltagarna nämnde att kommunikationen fungerar bra när det gäller frågor relaterade till 

professionellt samarbete, men det finns vissa kulturella aspekter som gör det svårare att 

kommunicera på individuell nivå. Två av doktoranderna berättade att det har uppstått 

situationer där dem missförstår varandra på grund av olika sinne för humor. 

”jag är ganska ironisk och skämtar om vissa saker och ibland kan jag uppleva misskommunikation, för att hon 

är från en annan kultur och man har inte samma typ av humör. Vi förstår inte varandra riktigt. Men det är 

ingenting som stör och det kan vara roligt ibland att hon inte förstår mig.”(Respondent, 4). 

Även om en person har en bra språklig kompetens inom ett givet område, kan jargong vara 

svårbegriplig eftersom det finns vissa språkliga nyanser, humor och spetsfundigheter(Stier, 

2009: 48).  

När det gällde frågan kommunikation med individer som har samma kulturella bakgrund och 

pratar samma språk visade det sig att intervjupersonerna anser att det är mycket lättare och 

bekvämare att prata med kollegor som delar modersmål. Språk är en del av kulturen(Stier, 

2009:48). Det är naturligt att respondenterna anser att det är mycket lättare att kommunicera 

med kollegor som pratar samma modersmål för dem har gemensam uppfattning om vad de 

begrepp man använder i sin kommunikation innefattar.  

Anpassning till en främmande miljö bland 

utländska doktorander 

Under intervjuerna frågade jag utländska doktorander om deras upplevelse av anpassning till 

en etniskt heterogen miljö, men det är svårt att dra en skarp gräns mellan den nya arbetsmiljön 

och det nya landet, därför tog utländska doktorander även upp hur de upplevde mötet med den 

svenska kulturen i allmänhet. 

De utländska doktoranderna berättade att de anser att det är mycket intressant att uppleva en 

ny kultur och de har intresse att lära känna den svenska kulturen. 
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” When I came to Sweden, I was curious about how they celebrate midsommar or jul” (Respondent, 3) 

Utländska doktorander upplevde intresse inte bara för den svenska kulturen, utan också för 

andra kulturer som finns representerade bland kollegorna i den nya miljön 

 “I think it is very interesting to make new friends from different cultures. My own world expanded. I know more 

about how others see things”(Respondent, 2). 

Enligt det första antagandet tvärkulturell teori om anpassningen(Wiseman, 1995:172) är 

människor anpassningsbara levande individer och har en medfödd strävan att anpassa sig när 

man möter utmaningar från deras miljö.  

Respondenterna berättade om hur anpassningsprocessen skedde till deras nya miljö samt hur 

de upplevde denna process.  

“I look at my colleagues, how they do and what they say, I talk with them .. and if what they saying is not in 

opposition with my point of view then I can do the same thing ..But I feel sometimes that some things that my 

colleagues is doing or saying seems strange to me, but after a while I accepted that and it don't seems strange 

anymore.”(Respondent, 2) 

Anpassning till en ny miljö sker genom kommunikation vilket är det andra antagandet i den 

tvärkulturella anpassningsteorin (Wiseman, 1995:182). Genom ständigt byte av olika 

kommunikationstyper och genom samspelet med andra i sin omgivning lär man sig normer 

och regler som finns i just denna miljö och i detta samhälle. Även med hjälp av 

kommunikationen hos den nya kulturen får individer viktig information och insikt i tänkesätt 

och beteende hos lokalbefolkningen, vilket ger dem referenspunkter för en kontroll och 

validering av sina egna beteenden(ibid). 

Utländska doktorander upplevde inte stora förändringar vad det gäller deras principer och 

värderingar efter att dem flyttade till den nya miljön, men vissa vanor, åsikter och sätt att se 

på saker och ting har ändrades. 

“I had some opinions about politics in my country, but when I talked to others about how politics works in my 

country, I changed my opinion. I mean the one that I read and watched on television about politics in my country 

was not quite right, it is a distorted view. But now I have a little wider perspective to look how it actually works 

in my country.” /…/”Everyone drinks much coffee in Sweden so I also started to do this.” (Respondent, 3) 

 “I noticed that many go to the gym, so I started training too.” (Respondent,  3). 
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“Some things feel strange to me. For example, I think it's weird that people live partner, so I still think so. I 

mean my values regarding how to obtain family is quite traditional and but I can accept other ways of looking at 

marriage. (Respondent, 2). 

Enligt, Wiseman(1995:181), sätter individer, i mötet med en främmande kultur, i gång 

processen av akulturation det vill säga de sociala processer som leder till att en individ tar sig 

till den nya kulturens värderingar och normer. De ställs inför situationer som avviker från det 

välbekanta och blir mer medvetna om de tidigare vanor som tagits för givet. Nya situationer 

uppstod där gamla normer inte längre gäller och det individen tidigare lärt sig under sin 

uppväxt går inte längre att tillämpa. Efter ett tag uppfattar utlänningar att de saknar en 

förståelse av kommunikationssystemet i det nya värdlandet, och därför måste de lära sig att 

skaffa nya erfarenheter och ta del av kulturen. 

Denna sekundära socialisation, sker inte så smidigt som den primära socialisationen på grund 

av att individen redan har en kulturell identitet och kommunikationskompetens. För att skaffa 

kunskaper måste åtminstone en del av de gamla kulturvanorna förloras. En del av de gamla 

kulturvanorna ersätts av nya kulturella vanor(Wiseman, 1995:182). Några av doktoranderna 

började t. ex träna och dricka mer kaffe som en del av den kulturella anpassningsprocessen.  

Respondenterna poängterade däremot att deras gamla kulturella vanor alltid kommer att 

finnas kvar. 

” I continue to keep to my tradition here. I talk with my friends who stayed in my home country. I am aware of 

what is happening in my country and it is important for me. I cook the same food that I cooked at home, I watch 

the same television program that I used to look.”(Respondent,  2). 

Vilket innebär att man kan lära sig nya normer, ritualer och värderingar utan att nödvändigtvis 

helt ge upp dem traditioner som man hade tidigare. Man kan växla mellan olika kulturer i 

olika sammanhang. 

En av utländska doktorander nämnde att efter hon hade lärt sig om hur man ska bete sig och 

kommunicera i den nya miljön kände hon sig tryggare. 

”I’m not being looked down upon by local people”. (Respondent, 2). 

Det här citatet tyder på att intervjupersonen kände sig utanför från början i det nya främmande 

kulturen. Goffman(2011:16) skriver att stigmatiserade personer försöker förändra det som han 
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anser kan vara de objektiva orsakerna till hans tillkortakommande.  Utländska doktoranden 

upplevde sig som avvikande och för att undvika att vara en person med stigma försökte hon 

anpassa sig så mycket hon kunde för att inte känna sig missanpassad. 

Tidigare erfarenheter från doktoranderna om att 

befinna sig i en främmande kultur 

När jag började fråga respondenterna om hur dem upplevde sin första tid i den främmande 

kulturen började alla berätta om sina första erfarenheter att befinna sig ett nytt land. Dessa 

berättelser har stor påverkan på deras handlande i nuvarande miljön och därför tycker jag den 

spelar stor roll i denna studie och bör belysas för att få en bättre förståelse för doktoranders 

upplevelse att befinna sig i en etniskt heterogen miljö.  

En av de utländska doktoranderna berättade om sina obehagliga upplevelser när hon pluggade 

utomlands på grund av dåligt bemötande av lokala studenter. Lokala studenter var majoriteten 

i hennes grupp och utländska studenter var minoritet.  När hon försökte ta kontakt med sina 

klasskamrater upplevde hon främlingskänslor, då ingen av lokala studenter ville umgås med 

henne.  

“I felt like a looser”(Respondent, 2) 

Sedan träffade hon andra studenter som också var utstötta ur gemenskapen och tillsammans 

bildade dem en egen umgängeskrets. 

 En av svenska doktoranden berättade om en likadan upplevelse när han pluggade utomlands. 

”/…/det var ungefär 75 % fransmän och resten utlänningar. Men många av utlänningarna hade bott i Frankrike 

i flera år och pratade riktigt bra franska. Så, vi var ungefär 10 % som inte kunde franska så bra. Det blev en 

liten klyfta mellan oss och de som kunde prata franska. Jag upplevde att det var språket som skilde oss. Det 

kändes viktigt att kunna språket för att fullt ut komma in i gemenskapen med alla, även vid sidan av skolan/…/ 

Men det förblev så att jag under hela perioden umgicks mest med andra utlänningar som var i samma sits som 

mig själv. På något sätt är det enklast så eftersom vi som icke-fransmän/talande har mer gemensamt/…/ och då 

när jag kom hit då tänkte jag på det väldigt mycket, att försöka vara så öppen som möjligt mot dem som inte är 

svenska, eftersom jag precis kom från Frankrike själv… Ombytte roller” (Respondent, 4). 

Hur individer upplever anpassning till en främmande kultur beror mycket på deras inre 

förhållande till en ny kultur och deras tidigare erfarenheter(Wiseman, 1995:181). Den känsla 
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av utanförskap som två av doktorander upplevde kan tolkas med Goffmans(2011) begrepp om 

stigma och teori om avvikandes roll. När andra människor uppfattar individen som 

stigmatiserade på grund av en oönskad egenskap, upplever individen känslan av alienation. 

Intervjupersonerna befann sig utomlands och var främlingar i deras kultur. En av 

respondenterna hade svårt med språket och den andra upplevde att hon blev utstött på grund 

av hennes kulturella bakgrund. Hon beskrev sin upplevelse som att hon kände sig om en loser 

i den främmande kulturen.  En individ, som lätt skulle kunna accepterats i sin naturliga miljö 

har en egenskap som gör att andra vänder sig bort från honom och försvårar en 

gemenskap(Goffman, 2011: 10). Intervjupersonerna berättade att dem förenades med andra 

studenter, som hade samma egenskaper som dem. I många fall träffar stigmatiserade individer 

personer som är också stigmatiserade och då accepterar dem andra stigmatiserade som sina 

egna (Goffman, 2011:46). Respondenten uppfattade att dem inte heller accepterades av den 

nya miljön och då var det bästa alternativet att bilda en egen grupp. 

Erfarenheterna av att uppleva utanförskap och främlingskänslor påverkar respondenternas sätt 

att umgås med sina kollegor i deras akademiskarbetsmiljö. En av respondenterna lärde sig att 

anpassa sig bättre till den nya kulturen och den andra respondenten har ändrat sitt sätt att 

socialisera med utländska kollegor. Han har egna erfarenheter av att på sätt och vis vara 

stigmatiserad och kan se saker ur de avvikandes perspektiv. 

Den andra svenska doktoranden nämnde att han anpassar sig inte till sina kollegor som har en 

annan kulturell bakgrund, utan att det är dem som får anpassa sig till den svenska miljön och 

kulturen.   

”För att jag har bott här hela livet, jag aldrig gjort så, det är svårt att ändra sig, jag har aldrig bott någon 

annan stans, så jag vet inte hur det är”(Respondent, 5). 

Respondenten tillhör till majoritetssvenskarna och har aldrig bott utomlands. Han behöver 

inte sätta sig in i de andras situation och har kanske inte heller kompetens till det. 

Stier(2009:151) skriver att hantering av ett kulturmöte kräver effektivt interkulturellt samspel, 

öppenhet, nyfikenhet och förståelse för andra kulturer. 
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Kulturskillnader, attityder och fördomar  

Under intervjuerna började doktorander jämföra dem andra kulturerna med sin kultur. Detta 

har bidragit till att de började se på sin egen kultur i ett nytt ljus samt att dem kommit till 

insikt om att hur saker görs hemma inte alltid är det enda sättet. 

”/…/när jag var där hade vi diskussionen att man få inte slå barn, det är väldigt accepterade i Frankrike och det 

är inte så här.”(Respondent, 4) 

”/…/ here one can have children before you marry or do not get married at all, it is unusual for my culture. We 

plan childbearing and it happens just if we two people are married.”(Respondent 3) 

De olika normer och värderingar som två av doktoranderna upptäckte i en främmande kultur 

kan förklaras genom att varje samhälle har sin egen kultur, normer och värderingar vilka 

skapas under socialisationsprocesser. Socialisationsprocesser finns i alla kulturer, men 

uppvisar olikheter med avseende på innehåll, metoder samt olika personers roller och 

betydelse för den som socialiseras(Stier, 2009:95). Till exempel att franska har andra sociala 

normer vad gäller barnuppfostran eller att de flesta svenskar lever tillsammans som ogifta ses 

som normalt och acceptabelt från samhällets invånare, men ses som någonting oacceptabelt 

för människor från andra kulturer. Det är genom socialisationsprocessen internaliseras 

moralen och blir till en resonansbotten för individens samvete(Stier, 2009:83). 

Deltagarna nämnde att dem upplevde kulturskillnader mellan sig själv och sina kollegor samt 

att de har begränsade kunskaper om vissa kulturer.  

”Man känner ändå att det är skillnad. Det är skillnad på någon som kommer från ett annat land. Man känner 

ändå att man skiljer sig på något sätt”. (Respondent, 4). 

Under intervjuerna typifierade respondenterna sina kollegor i vissa kategorier, vilket dem 

gjorde omedvetet och medvetet. 

“What was really strange when you came to Sweden?”  

“Drank people (laughs). I was on my way home from a party and a man stopped me and started talking to me, it 

made me a little scared. You usually do not talk to people you do not know. I think he was drunk. I heard from 

someone that people drink a lot in Sweden, so I think he was drunk”. (Respondent 3) 
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Enligt, Berger och Luckman (1998:89- 96), delar vi samhället med andra och hur vi upplever 

dem andra kan skilja sig. Ofta uppfattar vi den andre med hjälp av olika typifieringar. Till 

exempel en utländsk doktorand uppfattar en svensk doktorand som en ”svensk” inte som en 

engelsman.  Dessa typifieringar påverkar hela tiden utländska doktoranders interaktion med 

svenska doktorander. En utländsk respondent sa att hon tycker att svenskar är blyga och 

därför förväntade hon sig inte att det blir så lätt att få kontakt med dem. Berger & Luckmann 

(1998:89- 96) skriver att typifieringar givetvis är ömsesidiga. Den andre uppfattar också mig 

som typifierad. En utländsk doktorand upplever sin kollega som svensk och samtidigt 

upplever den svenska doktoranden henne som en utlänning. Om man uppfattar den andre som 

en viss typ då interagerar man med honom i en situation som i sig själv är typisk. 

Respondenten berättade att någon berättade för henne att svenskar dricker mycket. Om man 

hänför en individ till en viss kategori, då tolkar man åtminstone vissa aspekter av hans 

uppträdande som resultat av denna typifiering (Berger & Luckmann, 1998: 89- 96). Det vill 

säga den respondenten kommer att tänka att alla svenska drycker mycket, för att hon såg en 

man som var berusad och hon hörde från någon att svenskar dricker mycket. På så sättet 

skapas fördomar om andra. Stier (2009:133) skriver att fördomar handlar om att ”döma någon 

före”, att dra slutsatser innan, utan grund i faktiska erfarenheter, men möjligtvis i rykten eller 

myter.  

Kulturbetydelse och identitet  

Respondenterna berättade att deras hemlands kultur spelar en betydenade roll i deras liv samt 

att dem upplever stor tillhörighet till sin kultur.  

”Väldigt stor roll tror jag, eftersom jag känner mig väldigt svensk”(Respondent, 3). 

Två av respondenterna förknippade begreppet kultur med traditioner som är speciella bara för 

deras kultur. De menar att trots att dem flyttade till ett nytt land fortsätter dem följa sina 

traditioner. Dem firar sina egna helger och högtider med personer som delar samma kultur. 

Utländska doktorander har inte tagit till sig svenska traditioner, till exempel dem firar inte 

svensk jul, bara för att dem bor i Sverige.  
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Både svenska och utländska doktorander nämnde att deras ursprung har en betydande roll när 

dem pratar om sin identitet. Dem menar att dem handlar på ett visst sätt för att dem tillhör en 

viss kultur. 

”När jag var i Frankrike kände jag mig väldigt annorlunda. Man vill inte sticka ut så mycket och jag ville ta det 

lugnt och så där, på så sätt känner jag mig ganska svensk”. (Respondent, 4). 

”… för mig det är väldigt naturligt att det spelar roll på så sätt att jag agerar på så sätt att jag inte annars 

gjorde”(respondent, 5) 

En av de utländska doktoranderna hade svårt att definiera sin identitet.  

” I do not feel like I’m Swedish, but I do not feel 100% that I belong to my culture, because I think and act in 

different way, then people from my country, so maybe  I'm somewhere between. I don’t know”.(Respondent 1) 

Genom socialisation och internalisering tillägnas individer ett sätt att se på världen, bedöma 

och värdera olika företeelser man möter i livet. Individen får inte bara ett sätt att se på sin 

omvärld, utan också ett sätt att se på sig själv- vem hon är och bör vara(Lidskog & Deniz, 

2009:37). Respondenterna försökte förklara hur dem ser på sig själva och hur dem känner sig 

i samspelet med andra. En av respondenterna hade inte funderat över sin identitet innan han 

konfronterades med den främmande kulturen. Identitet skapas genom samspelet med andra 

(Berger, Luckmann, 1979:201). När han befann sig i en främmande kultur då blev hans 

kulturtillhörighet tydlig. Han upplevde att han har sådana sedvänjor, värden, symboler, 

normsystem som tillhör människor från hans kultur. Därför kan han identifiera sig som 

svensk, och inte till exempel som en amerikan. 

Utländska respondenterna upplevde i olika grad förändringar i deras identitet.  Vilket innebär 

att de tog till sig en del av svensk kultur och deras personliga egenskaper ändrades. Ändringar 

i deras identitet kan bero på att dem ständigt förstår sig själva och förändrar sig själva i nära 

relation till den gruppen som dem tillhör, till sin omgivning. En stor del av 

identitetsutvecklingen sker genom att individer aktivt tar del i olika sammanhang och 

integrerar med andra människor (Lidskog & Deniz, 2009:27). När doktorander flyttade till 

Stockholm, började sina studier, träffade nya människor blev dem så småningom delvis 

annorlunda jämfört med den dem var innan dem flyttade. Identitet definieras som lokalisering 

i en viss värld och kan subjektivt förvärvas bara tillsammans med denna värld (Berber & 

Luckmann, 1998:156). 
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En intervjuperson definierade sig själv som ”invandrare”. Innan hon kom till en främmande 

miljö hade hon jag-identitet om sig själv, som hon skapade i social interaktion med andra. 

Efter hon flyttade upplevde hon ändringar i sin identitet, vilka bygger på den roll som hon tog 

i den nya främmande kultur. Hon upplevde sig som avvikande från andra samt att hon blev 

kategoriserad av andra. De andra kategoriserade henne till en viss typ ”invandrare” och hon 

upplevde en viss ambivalens i relation till sitt eget jag (Goffman, 2011:118). Vi utvecklar vår 

personliga identitet genom samspelet med andra samt genom att vi betraktar oss själva med 

hjälp av andras ögon (Lindskog & Deniz, 2009:27). Vår identitet är alltid inbäddad i en känsla 

av tillhörighet. Hennes identitet förändrades på så sättet att hon upplevde sig som invandrare i 

en främmande kultur. Identitet är något som vi ständigt bearbetar och förhandlar, eftersom vi 

möter olika sociala omständigheter som påverkar oss(ibl.) Hennes upplevelse av sin identitet 

kan bero också på att hon har bott en kort tid i en främmande kultur och hon befinner sig i 

början av hennes socialiseringsprocess. 

Gemenskap och främlingskap bland 

doktoranderna 

Trots att doktorander jobbar mycket individuellt, gör de ibland vissa uppgifter tillsammans 

och hjälper varandra. Doktorander nämnde att deras gemensamma aktiviteter bidrar till bättre 

samarbete, förståelse av varandra och känslor av gemenskap. Att diskutera hur man gör en 

uppgift, att fika tillsammans, äta lunch på universitet eller utanför skolan bidrar till att skapa 

en känsla av att vara en del av ett kollektiv.  

”Vi träffas utanför skolan det bidrar till bättre samarbete, förbättrar samarbete. /…/ Jag försöker vara med så 

mycket som möjligt. På nästan allt vi hittar i skolan. Jag känner ganska många i Stockholm, men jag tycker ändå 

att det är kul att komma in i nya miljön. ”(Respondent, 4). 

”/…/så innan var doktorander delade på två våningar, men nu sitter alla doktorander på våning fyra och då 

blev det bättre, då ser man alla, nu känner man sig mer som en del av doktoranderna/…/ jag upplever 

gemenskap mer nu, än förut”.(Respondent 5)  

Svenska doktorander upplevde att det med vissa utländska kollegor är svårare att få kontakt 

och hitta gemensamma nämnare att bilda en gemenskap runt. 

”Jag har ingen koll alls på det landet hon kom ifrån. Då aktar man sig för att skämta allt för mycket om känsliga 

saker, man håller sig ganska tillbaka och så umgås inte så mycket… Det är svårt och göra det på samma sätt, 
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för att jag inte känner till vad som är rätt och fel i hennes hemland”./… / ”Det är svårt om är ifrån helt olika 

planeter”(respondent, 2) 

Utländska doktorander nämnde att dem upplever känslor av gemenskap, men poängterade 

även att det är svårare att komma överens med svenska doktorander. 

“I do not think it was hard to connect with my colleagues and have already lived abroad, so I did not feel that it 

was too difficult. But I felt that it was more difficult to get along with Swedish colleagues. I guess they do not 

have much time to hang out with us. I know they have many friends here and I can understand 

this.”(Respondent,  2). 

“While working and studying with swedes I felt that it really takes time before they start really to work with you 

as with other swedes. It is kind of the trial period. And I would say that it is not only the trial period for some of 

your professional qualities it is more about interpersonal checking-out and adjustment. The good thing is that if 

you pass it you might become not only colleagues but also friends, though it does not happen often. Sometimes I 

felt strange and frustrated that after all time spent together for ex while doing some assignment people still 

sometimes treat you as almost a stranger.” (Respondent, 1). 

Doktoranders ställning i gruppen avgör att dem ursprungligen inte tillhör den guppen och 

betraktas som främlingar av svenska doktoranderna. Doktorander ses som en objektiv del i 

gruppen och medverkan i gruppens aktiviteter samt erkänns av deras medlemmar, men 

samtidigt känner de sig avlägsna från gruppen (Simmel, 1981: 153). Ämnet ekonomi är 

doktorandernas gemensamma intresse vilket gör att de upplever likheter av yrkesmässiga slag 

samt det finns vissa likheter som är allmänmänskliga för alla inom gruppen. Men samtidigt 

har de utländska doktorander sin egen kultur och är inte bundna till den svenska kulturen på 

samma sätt. Utländska och svenska doktorander upplever traditioner, normer och värderingar 

på olika sätt och i den mån betraktas utländska doktorander som främlingar. Deras egenskaper 

innebär att dem kanske aldrig kommer att bli en del av den nya gruppen, men dem kommer 

heller inte exkluderas från den (Simmel, 1981: 154). 

Utländska doktorander har också olika egenskaper och deras normer och värderingar skiljer 

sig emellan varandra, men trots detta upplever de en gemenskap i större grad. Därför att dem 

befinner sig i samma situation i den nya främmande kulturen. 

“We are all coming from different backgrounds, this is one thing we have in common and which makes us more 

united and closer as humans”.(Respondent, 2). 
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 Även om man är från samma land, men från en annan stad kan man också upplevas som en 

främling (Simmel, 1981:154). Två svenska doktorander är från olika städer och delar samma 

nationella kultur men inte lokala. Deras värderingar och normer kan skilja sig avsevärt. 

Simmel(1981:155) skriver att ett visst mått närhet och ett visst mått avstånd finns i viss 

utsträckning inom alla relationer, ”men när de förekommer i vissa proportioner och i ett 

inbördes spänningsförhållande, ger de upphov till det formella förhållandet till ”främlingen”. 

 Slutsats och diskussion  

 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet av studien, om frågeställningarna har besvarats 

och om syftet har uppnåtts.  Därefter diskuteras huruvida resultatet är trovärdigt, 

generaliserbart samt vilka slutsatser som kan dras utifrån undersökningen. Slutligen följer ett 

avsnitt med förslag till fortsatt forskning.  

 

Slutsatser och avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte var att tolka och förstå hur utländska och svenska doktorander upplever att 

befinna sig i en etniskt heterogen akademisk arbetsmiljö. Fem halvstrukturerade intervjuerna 

har genomförts för att uppfylla studiens syfte och besvara fyra frågeställningar. 

Under interkulturellkommunikation upplevde doktorander misskommunikation, ibland var 

kommunikationen begränsad på grund av alla pratar sitt andra språk samt vissa känslor av 

irritation upplevdes. Utländska doktorander upplevde förändringar i vanor, sätt att tänka och 

vissa förändringar i identiteten under kulturellanpassning. Doktoranderna upplevde också att 

vissa kulturskillnader finns. Utländska doktorander upplevde att det är lättare att komma 

överens med utländska kollegor, än med svenska samt att deras situation det vill säga att dem 

befinner sig i en främmande kultur förenar dem.  

Jag vill avsluta med ett självkritiskt påpekande. Även om jag i denna studie har studerat en 

grupp personer med olika nationella och kulturella bakgrunder behöver inte deras upplevelser 

av missförstånd eller främlingskap vara säregna för just denna grupp. Samma eller liknande 
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upplevelser kan även existera när man kommunicerar och umgås med personer som pratar 

samma språk och har samma nationella identitet. Exempelvis en 60- åring man från den 

svenska landsbygden kan ha det svårt att förstå en 18- åring kille från Sätra, trots att de båda 

är svenska, födda i Sverige och pratar svenska. De kan ändå ha delvis olika ”kulturer” som 

kan vara kopplade till skillnader i ålder, klass, m.m. Det vill säga olika nationella bakgrunder 

är inte den enda faktorn som kan påverka kommunikationen mellan individer, deras 

upplevelser om kulturskillnader och i allmänhet deras upplevelse att befinna sig i en etniskt 

heterogen akademisk arbetsmiljö. Ibland kan missförstånd bero på personlighet, ibland enbart 

på språk, men ibland också på kultur. 

Vidare forskning 

Enligt författaren skulle det vara intressant med en mer omfattande studie alltså fördjupa 

studien genom observationer och större antal respondenter. Det kan bidra till en tydligare och 

omfattande bild av doktoranders upplevelser.  

Det finns lite forskning inom interkulturell kommunikation och kulturmöte ur ett sociologiskt 

perspektiv och därför skulle det vara intressant att undersöka detta område mer ur ett 

sociologiskt perspektiv. Exempelvis skulle kunna undersökas hur utländska studenter 

upplever att studera i en miljö där svenska studenter är majoriteten.  

Det valda studiens ämne, kulturmöte och interkulturell kommunikation kommer med stor 

sannolikhet bli mer och mer aktuellt och intressant, ju större påverkan globaliseringen har på 

samhället. Troligtvis kommer nya teorier inom detta område att skapas och fortsatt forskning 

inom detta område kommer att blir mer omfattande. 
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Bilaga  
Intervjuguide för doktorander 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge känner du andra doktorander?  

Kommunikation:  

1. Hur tycker du kommunikationen fungerar på arbetsplatsen?  

2. Vad är bra?  

3. Vad skulle kunna förbättras?  

4. Kommunicerar du olika med olika doktorander?  

5. Har du upplevt några svårigheter i kommunikationen med andra doktorander? Om ja, 

vilka? 

6. Vad tror du detta beror på?  

Socialisationsprocessen 

1. Hur upplevde du ditt studentliv i en heterogen miljö under första tiden? 

2. Hur upplevde du bemötande av andra doktorander? 

3. Vad innebär utmaningar för dig att skaffa nya vänner som har olika bakgrund än din 

egen? 

4. Vilken roll spelar ditt hemlands kultur i ditt liv?  

5. Vilka känslor kulturmöte väcker i dig? 

6. Är det svårt/lätt att anpassa sig till människor från andra kulturer? 

Gemenskap och främlingskap 

1. Hur upplever du i allmänhet ert samarbete med varandra? 

2. På vilket sätt upplever du delaktighet? Med delaktighet menar jag om du deltar i 

gemensamma aktiviteter med andra doktorander? 

3. Upplever du tillhörighet och gemenskap?  

4. Upplevde du någon gång utanförskap? 
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