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________________________________________________________________ 
Sammanfattning 
I den här studien har jag undersökt utlandsfödda studenters upplevelser av svenskt universitet. 

Det de har gemensamt är att de kommer från en annan bakgrund än svensk, att de studerar 

eller har studerat på ett svenskt universitet och att de talar god svenska. Undersökningen visar 

prov på hur etnicitet och identiteter skapas och synliggörs i olika situationer, och att det 

svenska språket och tiden i Sverige är viktiga faktorer för att förstå normer och koder. Detta 

material har framtagits genom att jag intervjuat personer som överensstämmer med 

beskrivningen, kodat materialet, intervjuat igen och sedan analyserat och jämfört med tidigare 

forskning.  

 

Nyckelord:  

Etnicitet, identitet, språk, gemenskap, andrafiering, kultur, identitetskonstruktion, universitet, 

student, socialantropologi. 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
Abstract 

In this study, I have examined how foreign-born students experience studying at a Swedish 

university. What they have in common is that they originally come from a 

different country than Sweden, that they study or have studied at a Swedish university and 

that they speak and understand the Swedish language well. The survey shows how ethnicity 

and identities are created and made visible in certain situations, and that both the Swedish 

language and time in Sweden are important factors for understanding norms and codes. The 

material is collected by me intervjuing individuals that falls under the above discription. Then 

I have analysed the material and compared it with privious, similar studies. 

  
Keywords: 

Ethnicity, identity, language, community, othering, culture, identity construction, university, 

student, social anthropology. 

___________________________________________________________________________  
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Stort tack! 

TACK till er informanter som ställt upp på intervjuer och med berättelser som gjort 
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TACK till min handledare Jenny Gleisner för exemplarisk handledning, som hållit ut, 
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INLEDNING  

 
På svenska universitet finner vi människor med en mängd olika bakgrunder. Det finns 

självklart en stor andel svenskfödda studenter, men även utrikesfödda personer boende i 

Sverige såväl som utbytesstudenter är några av de som tar del av det svenska 

utbildningssystemet. Unikt för studier på svenska universitet är att det är avgiftsfritt, men 

också att även utländska medborgare har rätt till bidrag om de uppfyller vissa krav (Gökhan & 

Barmark 2019: 901; CSN, Centrala Studiestödsnämnden 2019). Detta gynnar givetvis 

förutsättningarna för ett mångkulturellt universitetscampus och platsen kan således ses som 

ett spatialt forum där personer med olika bakgrunder kan mötas.  

 

Ett mångkulturellt universitet kan även antas innehålla en mängd sätt för individer att 

identifiera sig på, som exempelvis ”student”, ”kvinna”, ”stadsbo”, eller att identifiera sig med 

en etnicitet eller en religionstillhörighet. När alla dessa olika människor möts på en gemensam 

institution såsom ett svenskt universitet, uppstår kanske nya identitetskonstruktioner, normer 

och olika typer av individer att förhålla sig till; såsom exempelvis människor med olika 

bakgrunder, i olika åldrar och olika ontologi - men även oskrivna regler och den fysiska 

platsen. Ett mångkulturellt universitet kan därför vara komplext och medföra utmaningar på 

olika nivåer. Utifrån denna bakgrund och det faktum att universitetet arbetar med mångfald 

(LiU 2004; Lindqvist 2011: 115, 116) är jag nyfiken på att undersöka upplevelser av att vara 

student med minoritetsbakgrund.  

 

Liknande studier har gjorts i olika omfattningar i såväl förskola (Sahlström m.fl. 2013), 

högstadie- (Kasselias Wiltgren 2014) och högskola (Lindqvist 2011). I dessa undersökningar 

har, likt i min, utlandsfödda studenter (eller elever som är barn till utlandsfödda föräldrar/har 

en annan bakgrund än svensk) studerats. Trots de olika årskursspannen finns det många 

likheter kring hur grupperingar, andrafieringar och identitetskonstruktioner kan uppstå, vilket 

jag kommer att visa i kommande jämförelser genom uppsatsen. Enligt Lindqvist (2011: 118) 

är dessa studenter – studenter med minoritetsbakgrund på högskolenivå – sällan 

uppmärksammade i forskning, vilket jag anser gör min studie extra intressant och framförallt 

viktig. Jag anser att universitet är intressant att använda som exempel för att 

samhällsstrukturen i stort återspeglas i skolmiljön, och för att det ofta är i skolsammanhang 

som identitet och etnicitet möjliggörs och skapas (Sahlström m.fl. 2013: 76). 
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Dahlstedt & Needgaard (2019: Abstract) skriver att den svenska modellen, med öppna hjärtan 

och inkluderande är under uppluckring, och att andrafiering tar allt större plats i samhället.  

Jag undrar om och i så fall hur det kan återspeglas på universitetet. 

 

Enligt Lindqvist (2011) står sällan studenternas egna erfarenheter, tankevärldar och 

upplevelser av utbildning i centrum vid forskning kring samhällsinstitutionernas hantering av 

mångfald (s. 119). Både Lindqvist (2002: 48; 2011: 119) och Westin (2012: 45) tar upp att 

trots till synes demokratiska arbetsmetoder för att minska diskriminering bland studenter och 

andra samhällsmedborgare med etnisk minoritetsbakgrund, tycks problemen med sociala 

orättvisor och uteslutningar bara bli större. De senaste åren har uppdelandet börjat visa sig 

mer även i svensk politik och främlingsrädsla gentemot migranter har vuxit sig starkare (Steir 

2019: 181). De genomgripande maktstrukturerna i samhället påverkar skolans struktur och 

förhållningssätt till mångkulturalism (Jaffari 2012: 44; Sahlström m.fl. 2013: 76). I och med 

denna rådande samhällsdebatt och det allt mer främlingsfientliga klimatet som dragit in över 

Sverige (Dahlstedt & Needgaard 2019: Abstract), är det intressant att titta närmare på och 

undersöka studentvärlden genom universitetsstuderande som vuxit upp i annat land än 

Sverige. Då svenska universitet har mångfald som policy (LiU 2004; Lindqvist 2002: 49, 

2011; 115, 116), undrar jag om, och i så fall hur, studenterna upplever den/klimatet på 

universitetet. Statistik från SCB (se bilaga) visar hur mångfaldsfördelningen på högskolor sett 

ut de senaste 10 åren (2008-2018) och hur ökningen gått upp något det sista året. 

 

Då samhället försöker motverka diskriminering av utlandsfödda men ändå lyckas göra 

problemen värre (Westin 2012: 45), då dessa röster sällan görs hörda i forskning kring 

mångfaldshantering i samhällsinstitutioner (Lindqvist 2011: 119) och då universitetet arbetar 

med mångfald (LiU 2004; Lindqvist 2011: 115, 116), är detta högaktuellt och en ytterst 

intressant aspekt att bejaka.  

 

Syfte och frågeställning  
Uppsatsens syfte är att belysa upplevelsen av studentgemenskap samt hur denna tar sig 

uttryck bland de tillfrågade universitetsstudenterna som vuxit upp utanför Sverige. Upplever 

informanterna att detta tar sig uttryck på något särskilt sätt? Vad finns det för 

identifieringskanaler bland dessa studenter? Förekommer andrafiering och utanförskap?  
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För att undersöka det här kommer följande begrepp att användas: identitet, etnicitet, kultur, 

mångfald och andrafiering, vilka kommer förklaras närmare i teori- och begreppsdelen.  

 

Uppsatsens disposition 
I inledningen förklaras bakgrunden till och vikten av uppsatsens ämne. I första delen 

presenteras tidigare forskning och begrepp som genomsyrar uppsatsen. Därefter beskrivs 

materialinhämtning och analysmetod. I analys- och resultatdelen återges intervjumaterial från 

intervjuer med informanter, följt av reflektioner och analys, som berör sociala relationer, 

identitetsskapande och viktiga processer för informanternas adaptation till det nya livet som 

universitetsstudent i Sverige. I den avslutande diskussionen lyfts problematiseringar fram och 

resultaten diskuteras djupare och knyts samman med syftet, frågeställningarna och de berörda 

begreppen.  

 

 

TEORETISKT RAMVERK OCH BEGREPP 

 
För att jämföra min studie med tidigare forskning har jag främst utgått från följande:  

Kasselias Wiltgrens (2014) studie som handlar om ungdomar på en svensk mångkulturell 

högstadieskola och hur de identifierar sig och förhåller sig till ”svenskhet”, Sahlströms m.fl. 

(2013) forskning som handlar om hur identitet och etnicitet görs, reproduceras och förändras 

utifrån kontext (del 2) och Lindqvists (2011) undersökning som handlar om mångfaldstänk 

bland högskolestuderande lärarstudenter. Jag har även använt mig av Majid Jafaris (2012) 

magisteruppsats som handlar om invandrade akademikers integration inom högre utbildning 

samt Eva Albinssons (2008) kandidatuppsats som bland annat berör begreppet andrafiering.  

 

Mycket forskning har gjorts kring identitet och etnicitet (se till exempel Darvishpour & 

Westin 2012, Kasselias Wiltgren 2014, Sahlström m.fl. 2013), men få med det emiska 

perspektivet hos studenter med minoritetsbakgrund (Lindqvist 2011: 118). Efter mina 

intervjuer fann jag ett djupare intresse av att försöka förstå betydelsen av de olika 

förhållningssätt som mina informanter beskrev, och extra intressant fann jag det då jag läste 

Lindqvists (2011) studie om framgångsrika studenter med minoritetsbakgrund på högskola 

och att dessa ofta är underrepresenterade i forskningssammanhang. (Med framgångsrika 
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menar Lindqvist i sin studie studenter med goda betyg i grundskolan och som studerar med 

goda resultat på högskolenivå (s. 118)). 

 

Nedan förklaras några begrepp, kopplat till tidigare forskning, som ligger till grund för min 

studie och som använts för att analysera hur de berörda studenterna skapar och förhåller sig 

till olika identiteter i olika kontexter.  

 

Människan har historiskt sett länge delat in varandra i olika kategorier och grupper. Det kan 

tas i uttryck i oändligt många former och är, liksom samhällsstrukturen i övrigt, hela tiden 

föränderligt. Generellt tycker människor om att känna tillhörighet och skapar lätt en identitet 

utifrån den ingrupp hen känner samhörighet med. Emellertid behöver det, för att det ska 

kunna finnas ett ”oss”, även finnas ett ”de” (Klintman m.fl. 2018: 19, 22, 23, 65, 66).  

Etnicitet kan ses som en sådan kategori som används för att dela in människor. 

 

Etnicitet och identitet  

Etnicitet och identitet är två viktiga huvudbegrepp i denna uppsats, då de har visat sig ha en 

betydelse för hur informanterna förhåller sig till och upplever olika situationer kopplat till 

studentgemenskapen. Enligt Eriksen (2004) är etnicitet ett invecklat begrepp som handlar om 

kontakt mellan grupper med upplevd olika kultur. Följande menar han är några få exempel på 

där ’företeelsen etnicitet’ kan ta sig uttryck: ”[…] som dynamiskt samspel, som social 

klassificering, som kulturellt universum, som en aspekt av arbetsfördelningen, som offentlig 

politisk diskurs och konkurrens, som identitetsproduktion genom historieskrivning och 

konstnärliga uttryck, som inbördeskrig och som nationalism” (Eriksen 2004: 284). Etnisk 

identitet är alltså något som konstrueras (Steir 2012: 71). Det skulle uppenbarligen gå att 

skriva en hel uppsats i ämnet, vilket jag ska försöka undvika. Jag ville ändå visa på den breda 

vidden av begreppet som återkommer genom uppsatsen, då jag kommer visa närmare prov på 

hur det kan gå till när etnicitet skapas och synliggörs (Sahström m.fl. 2013: 76). Jag är 

intresserad av informanternas inifrånperspektiv och ser därmed på begreppet som komplext - 

det innefattar dels hur andra ser på en (som annorlunda?) men också hur man definierar sig 

själv (Steir 2019: 134, 135). För att det ska finnas ett ”vi” måste det finnas ett ”de”. För att 

identifiera sig med en etnicitet måste det finnas något att definiera sig emot (Kasselias 

Wiltgren 2014: 5; Sahlström m.fl. 2013: 81; Steir 2019: 137).  
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Steir (2012: 70) beskriver ’samhällsidentiteten’ på ett liknande sätt som Eriksen beskriver 

exemplen på där etnicitet ger sig uttryck. Steir menar att, att identifiera sig som ”svensk” eller 

”europé”, ger sken av en klar samhällsidentitet med omisskännlig definition. Västvärlden har 

en förmåga att bunta ihop minoritetsgrupper i samhället till begreppet ”etniska grupper”, eller 

som främst förekommande i Sverige: ”person med utländsk bakgrund” (Steir 2012: 71, 72). 

Att kategoriseras, eller kategorisera sig själv utifrån etnicitet är något som skapas i relation till 

andra där kontraster synliggörs (Kasselias Wiltgren 2014: 5; Sahlström m.fl. 2013: 81). 

Begreppet samhällsidentitet använder jag i uppsatsen som förklaringsmodell där det har visat 

sig finnas en föreställning kring ”hur vi är” och ”hur ni är”, utifrån etnicitet eller 

uppväxtbakgrund.  

 

På minst lika många sätt som etnicitet kan ges uttryck, finns det förklaringar kring vad kultur 

innefattar. 

 

Kultur 

Ett annat begrepp som varit återkommande uttryckt i samtalen med informanterna och som 

berörs i uppsatsen är kultur. Det kan därför vara bra att ha med sig att kultur har många 

innebörder och uttryck och kan uppfattas olika hos olika människor. Några exempel är: sådant 

som människan skapat och påverkat (symboler, meningar, innebörder), tolkning av 

erfarenheter och tankemässiga processer, samhällsfunktioner och normer, levnadssätt och 

handlingsmönster (Steir 2019: 34-37). Precis som Eriksen (2012: 20) skriver, så är kultur i 

ständig förändring, och vad det anbelangar levnadssätt och världsbild, skiljer sig rikas från 

fattigas och högutbildades från analfabeters. Dessa begrepp, etnicitet, identitet och kultur, 

faller under begreppet mångfald. 

 

Mångfald  

Mångfald är också ett centralt begrepp för uppsatsen, då det är en del i uppsatsens 

utgångspunkt och reflektioner och analyser har gjorts utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Mångfald är även det ett brett begrepp som syftar till alla de variationer som finns hos oss, 

såsom ålder, kön, bakgrund, klass, etnicitet, läggning, intressen och så vidare (mangfald.org 

u.å.). 

 

När man utgår från dessa egenskaper och förutsättningar som kontrasterande faktorer 

gentemot en själv, kan det kallas för andrafiering.  
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Andrafiering 

Jag använder mig också av begreppet andrafiering i uppsatsen. Med det menas vanligtvis att 

man utgår från normen som ”det normala” och exempelvis förutsätter att personer med 

utländsk bakgrund skulle tillhöra avvikande kulturella system. Således kan andrafiering 

beskrivas som att man gör någon till "den andre”. I skolvärlden i Sverige råder en 

västerländsk struktur och det är det som anses vara ”det normala” –  där de som avviker anses 

vara ”de andra” (Albinsson 2008: 15; Lindquist 2011: 116; Sahlström m.fl. 2013: 99). Ovan 

nämnda begrepp använder jag för att förklara de fenomen och upplevelser som framkommit i 

studien. 

 

 

MATERIAL OCH METOD 
 

För att studera hur etnicitet och identitet kan skapas och (möjlig)göras, har jag intervjuat ett 

begränsat antal individer utlandsfödda studenter om deras erfarenheter på svenskt universitet. 

Härefter kommer jag att beskriva och förklara mitt tillvägagångssätt och den metod jag använt 

mig av. 

 

Emik och etik  

Emik och etik är två begrepp som kan vara bra att känna till, då det är det emiska perspektivet 

jag ämnar närma mig i denna undersökning – det vill säga den inföddes synvinkel, vilket är 

viktigt att utgå ifrån för att kunna försöka förstå individens inifrånperspektiv. Etik är 

antropologens analytiska perspektiv. Även om antropologer i så stor utsträckning som möjligt 

vill presentera det emiska perspektivet, kan detta aldrig göras fullt ut då forskaren aldrig kan 

bli identisk med de hen forskar på, så till vida forskaren själv inte är en av de hen ska beskriva 

(Eriksen 2004: 38).  

 

Jag själv är född och uppvuxen i Sverige. Jag kan därför aldrig fullt förstå hur det är att 

komma till Sverige från en annan uppväxtbakgrund, men jag vill försöka komma så nära den 

förståelsen som möjligt. Med mig in i undersökningen har jag mina egna erfarenheter av att 

komma till ett nytt land och samhälle med för mig främmande samhällsfunktioner och  
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-system. Med det sagt kommer jag inte kunna uppleva det mina informanter upplevt, men jag 

kan ha en viss förståelse för den tid och ansträngning det kräver. Då jag fick två intervjuer 

med vardera informant underlättade det att närma sig det emiska perspektivet. Mycket kom 

fram under de första samtalen, men under de andra samtalen var vi mer bekväma med 

varandra och jag fick en tydligare bild av inifrånperspektivet i och med de mer djupgående, 

kompletterande frågorna och svaren. 

 

Grounded theory  

Eller grundad teori, som är den metod jag använt mig av, är ett sätt att analysera det 

inhämtade materialet – från exempelvis intervjuer (som i mitt fall) – genom kodning, memon 

och tematisering. Med det menas, kort beskrivet, att man går igenom sin data och plockar ut 

väsentliga nyckelord, utan att ha en tanke kring vad det är man letar efter. Därefter dras 

paralleller mellan det man fått fram för att se sammanhang. Det är bra att ha någon 

uppfattning om indexikaliteten, dvs. kunskap om huruvida forskaren och informanten delar 

gemensamma föreställningar eller ej, samt om eventuella rich points, dvs. situationer där man 

inte förstår sambandet. Efter kodning kan man utifrån detta inse att vidare följd- eller 

kompletteringsfrågor behöver ställas till informanterna. Genom att dela upp nyckelorden från 

kodningen i olika teman underlättas urvalsprocessen för vad som kan komma att vara relevant 

i den blivande texten. Med fokuserad kodning och integrerade memon där andras forskning 

tas in i texten, börjar en helhet ta vid (Alm 2019: 127-136). Hur jag arbetat med detta beskrivs 

i följande text. 

 

Tillvägagångssätt 

Informanterna har varit fyra i antal och intervjuerna har gjorts genom inspelade intervjuer 

med intervjufrågor och samtal kring dessa, som sedan transkriberas. Intervjuerna/samtalen har 

bestått av öppna frågor men med riktade frågor som stöd; ”semi-strukturerade intervjuer” 

(Alm 2019: 70, 71) kring upplevelsen av att studera på universitet, där informanterna själva 

berättat om upplevelser kring studentlivet, gemenskap och upplevda kulturkrockar. Jag 

använde mig sedan av färgkodning för att upptäcka mönster och skapa teman. Av det skapade 

jag minnesanteckningar som utvecklades till längre texter och till sist kunde jag börja 

applicera tidigare forskning kring det jag fann i materialet. Vid kodning av intervjuerna 

framkom kompletteringsfrågor, som samtliga informanter ställde upp på att besvara – denna 

gång skedde intervjuerna genom att jag antecknade informanternas svar. Vissa har även efter 

det skriftligen inkommit med ytterligare tillägg. Genom min undersökning och 
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tillvägagångssätt har jag funnit sådant jag inte från början visste att jag letade efter. Materialet 

har jag sedan jämfört med tidigare forskning kring identifiering, gruppering, etniciteter, 

andrafiering, mångfald och språkets betydelse. Jag har tittat närmare på hur tidigare forskning 

beskrivit dessa begrepp och hur de upplevs i olika sammanhang i och runt skolvärlden. Jag 

har undersökt vilka aspekter som berörts och jämfört med mina analyser och resultat.  

 

Metodens olika delar berör såväl den empiriska, samhälleliga och vetenskapliga biten på så 

vis att: Jag visste inte så mycket från början, dvs. jag gick in i undersökningen med ”tomt 

blad” (ta reda på vad - empirisk nivå). Efter materialinhämtning utforskade jag varför det kan 

se ut enligt det inhämtade materialet; undersökningens genomförande kan bidra till en större 

helhetssyn på samhällsproblem relaterade till grupperingar, identitets- och etnicitetsskapande 

och mångfald i samhället, framförallt då det visat sig att informanter som mina sällan lyfts 

fram i denna typ av forskningssammanhang (Lindqkvist 2013: 118) (visa varför – samhällelig 

nivå). Studien är ett bidrag till den teoretiska diskussionen kring identitetsskapande och 

uppdelande (delta i forskarsamtalet – vetenskaplig nivå). Metoden har jag använt mig av med 

avsikt att i slutsatsen försöka besvara både frågorna hur [saker och ting upplevs] och varför 

[dessa upplevelser tydliggjorts] med vetenskapen som stöd.  

 

Urval 

Till min undersökning valde jag informanter som går eller har gått en ”vanlig” kurs eller 

program, det vill säga icke specialinriktad kurs för utländska studenter. Detta med anledning 

av att jag önskade fånga deras upplevelse av ordinarie utbud som riktar sig till alla som 

studerar på ett universitet i Sverige, för att se om det finns några särskilda normer eller 

upplevelser och hur de i så fall kan ta sig uttryck eller tolkas. För att studera det här och 

närma mig ett emiskt perspektiv, och försöka förmedla upplevelsen av 

universitetsstudentlivet, har jag valt att intervjua personer som studerar eller studerat på 

svenskt universitet och som vuxit upp utanför Sverige. Jag har genom mitt kontaktnät av 

vänner och kurskollegor inom universitetsvärlden erhållit namn på personer som lämpar sig 

för studien [alltså enligt ovan nämnd beskrivning]. Jag tog kontakt med dessa personer genom 

sociala medier för att fråga om de kunde tänka sig att delta i min studie. Samtliga ställde upp 

med fysiska träffar för både intervju och uppföljande samtal med kompletteringsfrågor efter 

första kodningsprocessen. Alla utom en gick med på att bli inspelade, i det fallet antecknade 

jag samtalen på dator. Då socialantropologin motsätter sig generaliseringar (Kasselias 
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Wiltgren 2016: 10) har jag intervjuat individer enskilt för att få en bild av personliga 

erfarenheter.  

 

Informanterna 

Informanterna är mellan 20-40 år, från tre olika världsdelar: två olika länder och delar av 

Sydamerika (östkusten och centrala inlandet), Asien (mellanöstern) och Europa (Balkan) och 

har varit i Sverige mellan 4-27 år. Det varierande spannet vad gäller ålder, tid i Sverige och 

geografisk uppväxt anser jag gör undersökningen extra intressant, för att eventuellt se om det 

är av betydelse eller ej. Det kan såklart också ses som en för ospecifik målgrupp, men mitt 

syfte har en annan dimension än att se till en specifik geografisk invandrares upplevelse i en 

viss ålder; studien handlar i det avseendet snarare enkom om upplevelsen hos individer med 

annan uppväxtbakgrund. För att nå bredden av uppfattningarna är olikheterna bara till fördel 

(Hedin 2011: 3, 4). Det ska nämnas att avgränsningen i informanturvalet endast ger vissa 

specifika studenters/immigranters synvinkel, och det låga antalet informanter representerar 

inte en hel grupps synvinkel. Icke desto mindre är detta en kvalitativ studie som ämnat få en 

så noggrann undersökning som möjligt, framför att samla mängddata (Hedin 2011: 3). 

Informanterna är hälften tjejer, hälften killar och har i uppsatstexten tilldelats fiktiva, 

landstypiska och könsneutrala namn. Det sistnämnda då denna studie inte visat några 

skillnader vad gäller kön i det som jag fokuserat på. I och med avsaknaden av relevans har jag 

därför valt att avlägsna fokus från det. 

 

§ José Maria är 23 år, kommer från centrala inlandet i Sydamerika och har varit i 

Sverige i fyra år. Studerar för närvarande till civilekonom, hittills i två år, har tre år 

kvar. 

§ Shirin är 30 år, kommer från mellanöstern i Asien och har varit i Sverige i sjutton år. 

Studerar för närvarande beteendevetenskap och socialrätt, hittills i cirka nio månader. 

Önskar bli psykolog och räknar således med flera års universitetsstudier framöver. 

§ Araci är 30 år, kommer från Sydamerikas östkust och har varit i Sverige i sex år. 

Studerar för närvarande kulturantropologi, hittills i cirka två år och vill specialinrikta 

sina studier under ytterligare ett antal år. 

§ Mirza är 40 år, kommer från Balkan/Sydeuropa och har varit i Sverige i tjugosju år. 

Har tidigare studerat till lärare under drygt fem års tid.   
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Forskningsetik 

Jag har avgränsat urvalet av informanter till personer som hanterar det svenska språket väl, 

med anledning av etiska dilemman som annars kan uppkomma när personer eventuellt inte 

kan uttrycka sig så nyanserat som de önskar och/eller att jag som mottagare av informationen 

inte uppfattar den korrekt eller förstår den fullt ut (Steir 2019: 59). Dessutom anser jag att det 

i den här korta och begränsade undersökningen är till fördel att ha informanter som hanterar 

det svenska språket väl, för att inte ”get lost in translation” och missa viktiga delar som 

annars kanske går förlorade. Att använda sig av tolk kan också göra att nyanser inte kommer 

fram. Resultatet hade sannolikt blivit annorlunda om den språkliga resursen ej funnits. Med 

det sagt har det ändå framkommit att språket inneburit en viss barriär i olika delar av 

studentlivet. 

 

Anledningen till att jag valt att titta närmare på just dessa studenters perspektiv, framför att ta 

den kanske enklare vägen; att hitta informanter på exempelvis en utbildning som är skapad för 

utlandsfödda studenter, är för att försöka fånga perspektivet mitt i den svenska studentvärlden 

som inte har en specifik inriktning för enbart utländska akademiker som har ett annat 

modersmål än svenska (se t.ex. aspirantutbildningen på liu.se).  

 

Jag delgav innan påbörjandet informanterna information kring vad materialet är avsett för, att 

de inte behövde varken ställa upp eller svara på frågor de ej ville besvara samt om rätten till 

anonymitet (som nyttjats i två fall) (Kasselias Wiltgren 2014: 42, 43).  
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STUDENTLIV - 
SOCIALA RELATIONER, IDENTITETSSKAPANDE OCH VIKTIGA PROCESSER 

 

Följande stycken handlar om olika delar av, eller som påverkar, studentlivet, som lyfts fram 

av informanterna själva. Det rör sig om olika sätt att känna samhörighet (eller att inte göra 

det), språkets och tidens betydelse för att lära känna ett nytt samhälle, samt om kontraster och 

identiteter, eller som de själva uttryckt det: ”kulturkrock” och ”personlighet eller kultur?”. 

Först presenteras informanternas anledning till att de valt universitetsstudier överhuvudtaget.  
 

VARFÖR UNIVERSITETSSTUDIER? 
Jag ställde frågan till samtliga informanter om det var självklart att börja studera på 

universitetet, och i så fall varför. Såhär svarade Shirin under samtal kring att studera på 

universitetet som vi diskuterade under båda intervjutillfällena: 

 

”Det var självklart från början, men det tog väldigt lång tid innan jag började 

om man säger så. Varför skulle jag inte plugga? Jag måste se på det först... Det 

kanske är för att jag ska lyckas och få ett bra jobb… För att öka kunskapsnivån 

hos mig själv, för bättre förståelse, bättre kunskap allmänt, vara påläst.” 

 

I citatet lyfter Shirin fram universitetsstudier som att det skapar möjligheter för framtiden, att 

få ett arbete men också för den egna kunskapsutvecklingen. Att utbildning skapar möjligheter 

talade även de andra informanterna om. José Maria sa under samma samtalsämne vid de två 

intervjutillfällena följande:  

 

”Ja. Jag tror det är kulturen som säger så. Man måste lyckas, man måste 

skaffa en utbildning, det är typ standard. Om man inte skaffar utbildning där 

jag kommer ifrån är man typ en parasit liksom. Det är status och folk visar 

mer respekt.” 

 

Även om José Maria också talade om universitetsutbildning som möjliggörande för ”att 

lyckas” så framkommer det att hen dock ser det som nödvändigt. För Araci var det en fråga 

om att göra det hen vill. Detta framkom under första intervjutillfället då vi samtalade om 

universitetsstudier: 
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”Ja... eller när jag kom hit så trodde jag att… Jag har en utbildning från mitt 

hemland och det kan hjälpa mig att hitta ett jobb, och jag har kunskap i 

engelska, och det kommer hjälpa mig. Men så var det inte! Man var tvungen 

att lära sig svenska och integrera sig på SÅ MÅNGA olika sätt som jag inte 

hade tänkt, och det tog lite tid. […] Jag hittade ett jobb och började tjäna 

pengar. Men då insåg jag att jag inte var glad, att det inte var det jag ville. Så 

jag tänkte: Nej, jag ska fan satsa på universitetet för att byta karriär – för det 

är inte det här jag vill. Så det var då det blev klart att jag skulle läsa på 

universitetet.” 

 

Araci hade med sig en universitetsutbildning från sitt hemland. För hen var det nu en fråga 

om att trivas och här fanns möjligheten att skola om på universitetet. För Mirzas del, 

framkommer en blandning av eget intresse för skolan, en uppmuntran från föräldrarna och 

status. Hen reflekterar själv kring detta under våra samtal om att studera på universitetet: 

 

”Ja. Jag har alltid tyckt om skolan. När jag började var det alltid en dröm jag 

hade och planerade för – jag såg aldrig ett slut på studierna. Jag var nog också 

uppmuntrad av mina föräldrar som båda är högskoleutbildade. Jag vill tro att 

det har med mina val att göra. Men det är väl inte alltid så. Ens val präglas 

kanske av det man får se och höra. Men jag tror inte att det var så. Men rent 

allmänt var det så att det var status.” 

 

Mirzas egen reflektion gör nästan min överflödig. Hen berättar att fortsatta studier alltid 

funnits med i framtidsplaneringen, men funderar över hur mycket som är av eget intresse och 

hur mycket som ligger i uppmuntran och statustänk.  

 

Svaren och anledningarna varierar som synes en del: Öka den allmänna kunskapen, få ett bra 

arbete, påtryckningar utifrån, status, allmänt studieintresse och karriärsbyte. Enligt en färsk 

studie av Gökhan & Barmark (2019) tenderar unga med utländsk bakgrund att planera 

fortsatta studier på universitet i direkt anslutning till gymnasieexamen, till skillnad från barn 

till ’etniska svenskar’ som tenderar att vara mer experimentella i både när och vad de 

eventuellt vill studera på universitetet. En skillnad fann de också i att unga med utländsk 

bakgrund i större utsträckning valde akademiska program framför yrkesmässiga. De fann 
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ingen skillnad i första- eller andrahandsgenerationens invandrare, vilket de menar indikerar att 

bakgrunden är av större avgörande än tiden i Sverige. Väl på arbetsmarknaden bemöts dessa 

generationer likartat. En anledning till att unga med utländsk bakgrund i större utsträckning än 

andra väljer att studera vidare på universitetet så tidigt som möjligt, tolkar Gökhan & 

Barmark (2019) skulle kunna vara att de är mer beslutsamma att uppnå en högre social status, 

att bidra till samhället eller för att undvika arbetslöshet (s. 902). Det knyter an lite till det 

Lindqvist (2011) tar upp i sin studie, att dessa studenter får kämpa hårdare för ett erkännande 

(s. 116), vilket jag diskuterar närmare i uppsatsens sista del.  

 

Icke förty visar mina informanter på en ganska stor variation i både när i livet de börjat 

studera på universitetet och av vilken anledning. En anledning till våra olika resultat, det vill 

säga att studien jag nämner kommit fram till att personer med utländsk bakgrund i Sverige 

ofta söker sig till universitetet väldigt snart inpå gymnasieexamen, medan det i min studie 

varierat, skulle kunna bero på mitt begränsade fältmaterial. Medan studieanledningarna 

varierat, har mina informanter däremot uppvisat mer gemensamt vad gäller upplevelserna av 

att studera på svenskt universitet, såsom tillit, kontraster, gemenskap och språkets vikt, vilket 

följande stycken visar närmare. 

 

GEMENSKAP: Fester eller grupparbete 
Mina informanter har illustrerat universitetet som en egen bubbla i det övriga samhället. 

Majoriteten av dem beskriver hur de har en större tillit till människorna på universitetet än 

vad de har till människor i övriga samhället. Informanterna beskriver att folk generellt är mer 

öppna på universitetet, att man delar sammanhang och är del i en gemenskap: alla är 

studenter. Såhär beskriver Araci det under det första intervjutillfället vid samtal kring 

hemmahörande i samhället; inledningsvis om andra studenter på universitetet: 

 

”De kommer välkomna alla oavsett vem du är, för att, om det är människor 

som gillar att få kunskap, som verkligen vill sitta där och plugga…då måste det 

vara intelligenta människor. Och med intelligenta menar jag: Inte människor 

som är dumma i huvudet som går och pekar och säger ”du är invandrare, du 

kan inte prata svenska, gå här ifrån, du ta mitt jobb” – jag tror inte det 

kommer höra sånt. Det finns säkerligen såna människor, men med den 

inställningen jag går dit med, tror jag inte på det. Så, på det sättet, med den 
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idén som jag har av universitetet, så är det ett mindre samhälle i det stora 

samhället som funkar, som är bra, som är mer positivt, där man känner sig 

mer välkommen.” 

 

Ovanstående citat säger Araci i kontrast till hur hen upplever att det är ’i det stora samhället’, 

där hen beskriver att hen upplever att det är mycket svårare att få kontakt med folk, att det är 

mer skrämmande då man är mer främmande för varandra. På universitetet är ’alla’ studenter 

och har det gemensamt. Shirin och jag hade ett liknande samtal under det första 

intervjutillfället, hen uttrycker sig såhär: 

 

”Alltså det man ser i samhället speglas lite även på universitetet. Men här [på 

universitetet] känns det som att det är ett eget samhälle eller ja… man har sina 

egna normer och så. Så upplever jag det.” 

[Jag]: ”På vilket vis?” 

”Här kan man prata med folk, man kan ställa frågor, man kan be om hjälp – 

även om man inte känner någon. Till exempel om man sitter i studenthuset 

och sen ska man gå och handla, så lämnar man sin dator och allting och säger 

”Kan du ha koll på mina saker? Jag ska bara köpa det här och det här” och så 

vidare. Men det kan man inte göra kanske på stan. Om man skulle be någon på 

stan… det beror på också vem man frågar, men då skulle de kanske antingen 

låtsas att de inte hör, eller så säger de att de inte har tid, men det beror på vem 

man frågar också. Men här [på universitetet] – de flesta som man ber om hjälp 

skulle ställa upp. Det känns så i alla fall.” 

 

Shirin ger här exempel på hur hen upplever en större tillit till människor på universitetet, som 

hen beskriver som ett eget samhälle. Shirin förmedlar att det i alla fall är den känslan hen har. 

Emellertid har det dock visat sig att gemenskap med sina klasskamrater kan ta tid att nå, då en 

upplevd svenskhet bland sina svenskfödda klasskamrater beskrivs som, i kontrast till den 

öppenhet mina informanter upplever att de har i ’sina kulturer’, instängd och avvaktande. José 

Maria berättar under det första intervjutillfället vid samtal om svenskhet, att det nästintill var 

nödvändigt att följa med på alla nollningsfester och övriga studentfester i början, för att börja 

närma sig någon gemenskap med sina klasskamrater. Inte nog med det, upplevde hen även att 
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hen var ”tvungen” att dricka lika mycket alkohol som de andra, för att ”hamna på samma 

nivå” och vara del av gemenskapen: 

 

”Under ”nolle-p” var vi typ tvungna att dricka för att få kontakt med andra 

personer. Annars hade det varit svårt, eller tagit mer tid att lära känna 

personer.”  

 

Vid andra intervjutillfället frågar jag José Maria om det går att vara en del av 

studentgemenskapen utan att gå på alla studentfester, och får till svar:  

 

”Det är en viktig del. Det går lättare att lära känna folk genom fester och så. 

Sjuttio procent mer än om man inte skulle delta. Genom grupparbeten träffar 

man också folk. Eller genom en vän.” 

 

José Maria upplever alltså enligt citaten att deltagande på studentfesterna är en viktig del för 

att lära känna sina klasskamrater, men också att det sker genom grupparbete. Även de andra 

informanterna har beskrivit att gemenskap har börjat byggas upp först när grupparbeten sätter 

igång. Även om de inte fått välja grupper själva, är det med dessa gruppmedlemmar som 

gemenskap mer eller mindre påtvingats, men som varit uppskattade då det varit lättare att lära 

känna klasskamraterna i mindre grupper. Även i Jaffaris (2012) undersökning av 

invandrarakademikers upplevelser på svensk högskola förmedlas en uppskattning kring just 

grupparbete. 

 

Mina informanter har förklarat att de känner sig välkomna tack vare lärarna, dels på grund av 

att de möter dem på mer eller mindre samma statusnivå, vilket de flesta av dem inte varit vana 

vid från deras hemländer, dels för att alla får samma chanser och möjligheter och de känner 

sig rättvist behandlade av lärarna, samt dels för att lärarna finns tillgängliga för stöd och 

frågor.  

 

Sammanfattningsvis kan ovan resonemang visa på hur vägen till gemenskap kan upplevas hos 

studenterna. I kommande stycke kommer jag beskriva hur de upplever språk och tid som 

viktiga faktorer för att närma sig en gemenskap. 
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VIKTIGA PROCESSER: Språkets och tidens betydelse 
Språket, det svenska språket, har också beskrivits som en viktig del för att ta del av 

gemenskapen – både för att förstå helheten av ”den svenska kulturen” och för att 

”svenskarna” (några av mina informanters ordval) ska vilja utveckla en konversation. Detta är 

ett antagande som även presenterats i Mešićs (2008: 58) studie av etniska identifikationer och 

vänskapande bland ”nya andra generationen” invandrare – att utvecklande av det svenska 

språket leder till nya kontakter med etniska svenskar. 

 

Sahlström m.fl. (2013) beskriver etnicitet, språk och kultur som verktyg eller resurser (s. 73, 

78). Det svenska språket har nämnts av informanterna som en viktig resurs för någon slags 

integration till samhället, universitetet och gemenskapen. Inför skolstart på universitetet har 

en oro funnits hos samtliga av de intervjuade att nivån på ens svenska inte ska räcka till. 

Hälften av informanterna har förklarat att det hindrat dem vid tentaminor och uppsatser, då de 

inte förstått formuleringen på frågan eller inte kunnat formulera sig fullt ut så som de velat. 

Ett liknande exempel återfinns i Sahlströms m.fl. (2013) studie, där en elev uttrycker att det 

skulle vara förmånligt att jämföra med sitt modersmål under lektionerna (s. 101). Som ovan 

nämnt har det också varit en nödvändig faktor för att lära känna människor och komma in i 

samhället. Nedan följer några exempel, först från Araci under det första intervjutillfället vid 

samtal kring svenskhet och universitetsstudier. 

 

”[…] när man lär sig språket och bor ett tag i Sverige, så får man en annan bild 

av den där första svenskheten liksom. Man kan tycka att svenskar är 

konstiga, annorlunda, kalla och är i sina egna bubblor och så vidare, alltså, 

från början när man kommer hit och träffar människor, då kan man tänka och 

tycka så. Men efter ett tag, när man har bott här, har förstått kulturen, lärt sig 

språket och umgåtts med andra människor, så börjar man få en annan bild av 

svenskhet. Man har mer förståelse för det, och man: Aha, it makes sense 

varför de gör som de gör. […] För mig förändrade universitetsstudierna allt till 

det bättre. Jag träffade vänner, får öva svenska och kan lära känna andra 

svenskar bättre.” 

 

Araci förklarar i citatet att hen från början fått en annan uppfattning om svenskar, men att ju 

längre tiden gick och ju mer hen lärde sig det svenska språket, förstod hen mer och mer varför 
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människor gör som de gör. Hen förklarar också att universitetsstudierna var en viktig del i den 

processen. Precis som Araci, nämner José Maria att språket och tiden har varit viktiga 

komponenter för att förstå det svenska samhället mer. Hen beskriver det såhär under det andra 

intervjutillfället: 

 

”Man förstår mer med språket också. Man börjar vänja sig med tiden. Det 

finns fyra faser när man flyttar till ett nytt land och en ny kultur: 

1) Allt är nytt; 2) Jag vill hem; 3) Ok det är inte så dåligt. Man fattar mer;  

4) Jag förstår.” 

 

Här framkommer olika stadier i José Marias process att bekanta sig med det svenska 

samhället, från det att allt är nytt till att bitar börjar falla på plats. Här visas verkligen hur 

språket och tiden går hand i hand. Med språket kommer kontakt med andra människor och 

underlättande vid informationsinhämtning gällande hela samhällssystemet med allt vad det 

innefattar – och med tiden kommer språket. Det ter sig som att José Marias faser summerar 

båda citaten ganska väl utifrån hur informanterna beskrivit processen med acceptans för det 

nya landet.  

 

Kultur och ’språkgemenskap’ går också hand i hand. Språket varierar i talsituationer, 

talhändelser och verbala och icke-verbala kommunikationskoder, dvs. att språket uttrycks 

olika på exempelvis lektioner, i debatter och i hur man gestikulerar. Har man inte hela 

språkbiten kan en fullständig förståelse för kultur, situation eller det talade språkets faktiska 

innebörd utebli (Steir 2019: 59, 60), så det är ju inte så konstigt att Araci och José Maria har 

beskrivit hur det tog lite tid att komma till ”fas 4”: ”jag förstår”. 

 

I det här stycket har jag visat hur tid och språk kan spela in som viktiga komponenter för att 

komma in i en ny gemenskap och nya förhållningssätt. I nästa stycke kommer jag beröra 

andra faktorer rörande identitetskonstruktioner i gemenskap med andra. 

 

IDENTITETSSKAPANDE: Etnicitet och definiering  
Tidigare har jag beskrivit, utifrån mina informanters upplevelser, vägen till gemenskap på 

universitetet. I det här stycket kommer vi se hur etnicitet kan spela in och hur man definierar 

sig själv i olika sammanhang, följt av kontraster som informanterna upplevt i Sverige. 
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Etnicitet har länge förståtts som någonting vi är (Kasselias Wiltgren 2016: 10), men som 

Sahlström m.fl. (2013: del 2) visat prov på hur och att det faktiskt är någonting som görs. Om 

vi, gemene man, kunde lära oss betrakta det på det viset, skulle vi bemöta människor 

annorlunda – utifrån vad de gör och hur de är, inte var de kommer ifrån (Kasselias Wiltgren 

2016: 11). Följande citat, som framkom under ett samtal kring svenskhet och anpassning 

under det andra intervjutillfället med José Maria, visar hur det kan te sig i en sådan situation - 

där ett antagande görs enbart utifrån utseende:  

 

”Jätteofta händer det att folk som inte känner mig börjar prata engelska med 

mig, fast att jag har hört att de pratat svenska med mina vänner innan.” 

 

I citatet framkommer en frustration (enligt min tolkning av tonfallet att bedöma) över att  

dömas bara av att dyka upp med ett visst utseende. Etnicitet framträder här alltså visuellt – 

någon tror sig veta något utifrån en stereotyp förutfattad mening enkom genom att titta på 

personen och tog förgivet att denne inte kunde tala svenska. I en sådan situation får 

informanten uppleva hur denne görs annorlunda av någon som tror sig veta något, men som 

inte överensstämmer med verkligheten. Detta är ett exempel på andrafiering. 

 

För att identifiera sig med en etnicitet, behövs som i så många andra sammanhang, något att 

definiera sig emot (Kasselias Wiltgren 2014: 5; Sahlström m.fl. 2013: 81). Det är en 

konstruktion som skapas i samspel med andra, där relevanta egenskaper är föränderliga och 

kan variera utifrån kontext. Inte sällan görs tolkningar utifrån det visuella (Sahlström m.fl. 

2013: 72-73), som i fallet ovan med informanten som berättar hur folk allt för ofta börjar 

prata engelska med hen.  

 

Etnicitet synliggörs och kommer till uttryck även på andra sätt enligt informanterna, som 

enligt följande citat av Mirza visar, då vi samtalade om kulturer vid andra intervjutillfället:  

 

”När folk får höra att jag är från Balkan får jag ofta höra att det märks;  

att jag är en person som vet vad jag vill” 

 

Här finns alltså istället en stereotyp föreställning om hur personer från ett visst geografiskt 

område förväntas bete sig, då det inte ”syns utanpå”. Informanten håller dock med om bilden 
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och säger att hen har samma uppfattning. En intressant reflektion följer sedan av informanten 

själv, vid samma tillfälle som ovan:  

 

”Är det här jag från början, eller har jag blivit det här? Skulle jag kallas för 

svensk i sättet även om jag inte hade bott så länge här? Det vill jag gärna tro 

även om det inte är sant. Arv och miljö spelar in såklart, men jag vill också tro 

att det är jag som person. Det funderar jag väldigt mycket på.” 

 

Här har informanten bytt från att i tidigare citat igenkännande identifiera sig som ”typisk 

balkansk” till att fundera över om hen varit såhär ”svensk” även om hen inte bott så stor del 

av livet i Sverige. Eriksen (2017) beskriver etnisk anomali som att man kan vara ”både och” 

och ”varken eller” (s. 163). Mirza förklarar sen hur hen känner sig hemma både i Sverige och 

i Balkan, men att ”här är jag ju utlandsfödd och inte riktigt svensk. Där är jag ju svensk”, men 

att det får hen att känna sig hemma överallt i världen. Mirza har alltså vänt det till något 

positivt – att man inte bara behöver känna sig hemmahörande till en enda specifik plats eller 

kultur, man kan också välja att se på det som att man hör hemma lite överallt.  

 

Mirza kanske framstår som balkansk i relation till andra svenskar, eller som svensk i relation 

till andra från Balkan. Enligt Eriksen görs identifieringens berättigande utifrån helt eller 

delvis föreställda skillnader, som om de vore på riktigt – även om det inte finns några faktiska 

skillnader. Identitet är något som skapas, både inifrån och utifrån. I vissa samhällen kan det 

vara näst intill omöjligt att fly från en etnisk identitet, där skapandet påtvingas utifrån. Till 

skillnad från majoritetetniciteten i ett samhälle, blir minoritetsgrupper ofta påminda om det 

som avviker (Eriksen 2017: 155-160).  

 

Här följer ett exempel, från ett samtal kring svenskhet och anpassning med José Maria under 

det första intervjutillfället, på hur en situation där föreställda skillnader lett till andrafiering av 

sig själv, eller av ”andra svenskar” – beroende på hur man väljer att se det: vad man anser är 

det ’normala’ och inte, kan se ut:  

 

”I min klass finns det två killar från Afrika och en kille som är född i Sverige 

men hans föräldrar är från Jugoslavien. Vi förstår varandra lite mer, vi har 

lite mer lika kultur. Vi kan skämta och förstå varandra, som svenskar inte 
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förstår. Vi skojar mer, pratar högt, pratar mycket, vi är lite mer, jag kan vara 

mig själv med dem. När jag är med de andra svenskarna måste jag vara lite 

mer lugn, jag måste prata tystare, jag måste tänka efter: ’Kan jag säga det 

här? Kan jag skämta om det här?’ Men med de andra har jag mer gemensamt.” 

 

I citatet berättar José Maria att hen har mer gemensamt med personer som har med sig en 

annan bakgrund än etnisk svensk. Tillsammans skapas i den här grupperingen av människor 

med en annan uppväxtbakgrund än svensk, en dynamik och känsla av hur de tillsammans är 

på ett annat sätt än ”de andra svenskarna”. Genom det betonas en kontrast till en framställd 

svenskhet. Sahlström m.fl. (2013: 89, 99) menar att ”vi och de”-skapande förstärker 

vänskapsband och synliggör vad som är normavvikande beteende. I det här fallet beskriver 

José Maria sig själv och sin grupp som de som är de normavvikande från ”svenskhet”. 

Identitetsskapande sker således i kontrast till något annat (Eriksen 2017: 162). I följande 

stycke illustreras en del av de kontraster som mina informanter har upplevt. 

 
KONTRASTER 

När jag pratat med mina informanter om upplevelser av svenska universitetsstudier och 

svenskhet, har ord som ”kulturkrock” och ”kontrast” snabbt dykt upp. José Maria får vid 

första intervjutillfället frågan vad hens upplevelse är av att studera på universitet i Sverige:  

 

”Trevligt, fast ibland känner man att man inte förstår folk runtomkring, det är 

lite kulturkrock. I början är det svårt att komma in. Man beter sig på olika 

sätt. Det är inte så lätt att bara träffa dina klasskamrater såhär fort [knäpper 

med fingrarna].” 

 

Här beskriver José Maria en upplevd kulturkrock. Senare berättar José Maria att det i 

Sydamerika är mycket lättare att spontant börja prata med folk och att det är avsevärt mycket 

svårare i Sverige. Hen definierar sig således mot ett beteende hen upplever i Sverige, i 

kontrast till hur hen upplever ett beteende i Sydamerika. Sitt eget identitetsskapande sker 

jämnlöpande med att andras identitet konstrueras; först i kontrast med något annat upptäcks 

ens egna karakteristikum (Sahlström m.fl. 2013: 81). Araci beskriver det såhär, under ett 

samtal om svenskhet under det första intervjutillfället:  
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”När man kommer hit så ser man…man kanske inte är medveten om det från 

början, men, det finns en kontrast! Man ser att det finns, att: oj, här stannar 

min kultur och här börjar svensk kultur. Vissa kan tycka att svenskar är 

konstiga: de gör såhär, det är fel – men de är inte medvetna än om att det finns 

ett annat sätt – det är bara att svenskarna har ett annat sätt att göra.” 

 

I de två ovanstående citaten beskriver först José Maria att hen upplever att det är svårt att 

förstå folk runtomkring sig, att ’man beter sig på olika sätt’. Araci beskriver sen att hen 

upplever en gräns mellan sin egen kultur i mötet med den svenska kulturen, men förklarar sen 

att det handlar om olika sätt att göra saker på. Här återspeglas ”samhällsidentiteten” som jag 

tog upp i begreppsdelen - att det finns en slags generell uppfattning om ett helt samhälles sätt 

att vara (Steir 2012: 70). I Aracis fall är det ju hens upplevelse. Enligt Lindqvist (2011: 116) 

får normavvikande studenter kämpa hårt för ett erkännande. Det Araci gjorde då hen kom till 

Sverige och började uppleva den då oförståeliga kontrasten var att börja studera svenskar i 

vardagliga situationer: hur de pratar, hur de beter sig, hur de hälsar, vad de har för 

kroppsspråk o.s.v. Först efter det, och efter att ha fått möjligheten att börja umgås lite närmare 

med andra svenskar, började hen få en uppfattning om hur kulturen - de mellanmänskliga 

relationerna i Sverige - fungerar.  

 

Under ett samtal med Shirin, vid det andra intervjutillfället, om vad hen skulle vilja 

introducera till Sverige från sin kultur, framkom att hen också har en uppfattning om olikheter 

i sätt att vara, i Sverige versus i hemlandet:  

 

”Svenskar är väldigt försiktiga, inte så öppna med sina åsikter, väldigt 

konflikträdda. I mitt hemland är ingen konflikträdd, här är det helt tvärt om – 

majoriteten alltså. Det är mycket prat bakom ryggen istället för att säga det 

direkt till någon. Man vill helst slippa konflikt, man vill helst inte konfrontera 

någon.” 

 

Här förklarar Shirin sin bild av hur svenskar är i kontrast till hur man är i hens hemland. 

Även om en samhällsidentitet är en alldeles för generell gränsdragning, skapas ändå 

andrafieringar på denna basis: ”person med utländsk bakgrund” (Steir 2012: 72) och 

”svenskar är såhär”.  Med andra ord: det finns en föreställd bild om att människor är som de 
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är utifrån att de är just exempelvis svenskar, eller att de har ett normavvikande utseende eller 

beteende. Både Shirin och José Maria har gett exempel på när svenskar avviker från den 

bilden: det är de svenskar som bott i utlandet, rest mycket, de som kommer från ett annat land 

från början, eller som svar på frågan till Shirin, under det anfra intervjutillfället, varför hen 

tror att gruppsamarbetet fungerar så bra i hens grupp:  

 

”I min grupp har två bott utomlands. En kille har bott i Malmö och bara 

umgåtts med icke-svenskar. De har sett såna som jag, utlänningar, innan. Det 

kan vara det. Och de är intelligenta.” 

 

Här ges ett exempel på hur någon definierar och gör sig själv annorlunda; hur Shirin 

definierar sig och andra som hen kallar ”icke-svenskar” och ”utlänningar”, trots att hen bott i 

Sverige i 17 år och är svensk medborgare.  

 

Det kanske mest typiska exemplet ändå, om jag får uttrycka mig så utan att skriva under på en 

existerande svenskhet, står Mirza för under det andra intervjutillfället vid samtal om upplevda 

skillnader i mötet med Sverige, nämligen mötet med midsommarafton:  

 

”Mitt första möte med Sverige var midsommarafton på en militärförläggning. 

För det var även på den tiden ”flyktingkris” [gör citationstecken med fingrarna] i 

Sverige. Då bodde vi i tält på militärförläggningen, och det var mest män i 

militären, och de hoppade runt en stång och det var verkligen jättekonstigt, 

jag tänkte: herregud vad är det här? De är ju verkligen knäppa!” 

 

Här beskriver Mirza ett av sina allra första möten med Sverige, en tradition som inte liknade 

något hen tidigare upplevt. Även att detta exempel kan antyda en total kulturkrock, handlar 

det nog snarare om olika sedvänjor, högtider och ritualer – som här ter sig ytterst märkligt då 

Mirza inte tidigare sett någon liknande företeelse. Å andra sidan är väl traditioner en del av 

kulturen? så om inte en krock, är det ändå kanske ett exempel på kulturkontrast?  
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AVSLUTANDE DISKUSSION   
 

I den här delen diskuteras uppsatsens frågeställningar, samt de begrepp jag utgått ifrån.  

 

Summering av frågeställningarna: studentgemenskap ur olika aspekter 

Identifieringskanalerna tycks vara flera. Det gemensamma i att vara student är en. Att hänga 

med andra med ’avvikande etnicitet’ en annan. Att identifiera sig själv som ’den andre’ – men 

också att konstruera andras identitet i kontrast till sin egen. Att vara både ’svensk’ och 

’balkansk’.  

 

Tidigare referenser har visat att mångfaldsarbete ofta får motsatt effekt. I det här fallet, likt i 

’invandrarakademikerna’ i Jaffaris (2012: 43, 44) studie och ’lärarstudenterna med 

minoritetsbakgrund’ i Lindqvists (2011: 118) studie, verkar mina informanter ha bra 

upplevelser och erfarenheter i det svenska universitetsstudentklimatet. De har beskrivit ett 

välkomnande (främst från lärarna), ett tillhörande och en gemenskap; En gemenskap i att vara 

student bland alla andra studenter, där också en generell tillit uttryckts som högre än bland 

människor i övriga samhället. Att aktivt ta del av gemenskapen med sina egna klasskamrater 

tycks vara en process vars inkörsportar upptäcks längs vägen, med tidens gång.  

 

Några av dem har dock i sin tur berättat om hur vänner med utländsk bakgrund hamnat i 

utanförskap genom utfrysning eller hur det inte fungerat så bra i andra grupparbets-grupper. 

En informant berättade att introverta personer hamnat utanför i de stora klasserna. Det jag 

tänker kring det är att exkluderande förekommer i alla åldrar, på olika institutioner och av 

olika anledningar. Mina informanter har inte uttryckt att de upplevt det över tid på 

universitetet, men de verkar väl medvetna om att det kan hända och händer runtomkring dem, 

och att en måste vara lite alert för att ta sin plats i gemenskapen.  

 

Det har visat sig att språk och tid är två viktiga huvudkomponenter för att komma underfund 

med hur de ska ta sig fram i studentvärlden. Det har uttryckts att viss anpassning varit 

nödvändig, bland annat genom att bete sig som ”de andra” på studentfester och genom att 

tänka på sin framtoning bland ”de andra svenska” klasskamraterna och bete sig utifrån vad 

som tros vara förväntat. Lindqvist (2011) skriver att strukturerna på svenska universitet 

förutsätter att ’de normavvikande’ ska anpassa sig utifrån ’det västerländska sättet’, och att 
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dessa personer har en hård kamp för ett erkännande (s. 116). Att uppleva gemenskap eller 

utanförskap kan bero på många olika faktorer och anledningar, men att det finns en 

västerländsk struktur på svenska universitet som förutsätter anpassning från de som anses vara 

normavvikande är ett problem. Precis som Lindqvist menar, så får ju utifrån denna tankevärld 

vissa studenter mer att kämpa med, medan de normtypiska ’per automatik’ redan utifrån det 

har en för dem gynnsam studiemiljö. Tiden upplevs som sagt som en nyckelfaktor för 

informanternas integreringsprocess. Men vore inte det allra bästa om vi kunde ’samintegrera’ 

oss? Dessa ”andra svenskar” verkar onekligen också behöva tid för att kliva utanför den 

igenkännande boxen. Jag tror på en gemensam nyfikenhet och öppenhet, oavsett bakgrund, 

för att vi alla ska kunna närma oss varandra. 

 

Kasselias Wiltgrens (2014) studie handlar om ungdomar på en svensk mångkulturell 

högstadieskola och hur de identifierar sig och förhåller sig till ”svenskhet”, Sahlströms m.fl. 

(2013) forskning handlar om hur identitet och etnicitet görs, reproduceras och förändras 

utifrån kontext (del 2) och Lindqvists (2011) handlar om mångfaldstänk bland 

högskolestuderande lärarstudenter. Flera saker som har lyfts i dessa studier har framkommit 

även i min. Den starkaste kopplingen gör jag till de exempel som visar på att etnicitet och 

identitet är något som görs, skapas i kontrast till andra, är situationsbundet och förändras 

utifrån kontext. I och med detta skapas olika konstellationer av ”vi och de” – en andrafiering 

utifrån sig själv i kontrast till det som avviker.  

  

Andrafiering 

Tidigare har jag visat exempel på hur andrafiering kan te sig, där man förutsatt något bara 

utifrån att titta på en person eller utifrån att få reda på var personen kommer ifrån; att göra 

denne till ”den andre”. Andrafiering går dock inte bara en väg. Jag ställde frågor till mina 

informanter kring ”svenskhet” och samtliga hade en enad bild om hur svenskar är: Kalla, 

instängda och avvaktande, men mer öppna och sociala då de dricker alkohol.  

 

José Maria har fått uppleva hur hen ”görs annorlunda” som i exemplet som beskriver att 

människor ofta börjar prata engelska med hen, trots att de själva kan svenska. De har alltså 

gjort etnicitet till en primär identitetsegenskap (Sahlström m.fl. 2013: 74) som de själva tolkat 

in en betydelse i: att ett utseende som avviker från ett typiskt svenskt (vad nu det skulle vara?) 

innefattar att personen inte kan tala svenska; de har gjort José Maria till ”den andre”.  
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I exemplet där José Maria beskriver hur hen umgås med andra som har annan bakgrund och 

hur hen måste anpassa sig när hen ska prata med ’andra svenskar’, har även José Maria 

andrafierat svenskar genom att förklara hur svenskar är, hur hen måste anpassa sig till dem 

och hur hen är sig själv med de personer som har en annan bakgrund en svensk.  

 

Att andrafiering handlar om just ’svenskar’ gör sig tydlig då hens ingrupp inte rör ”andra 

sydamerikaner”, utan ”andra med inte svensk bakgrund” i kontrast mot ”de andra svenskarna” 

som alla skulle vara homogent annorlunda mot dem. Att vara annorlunda går inte om det inte 

jämförs med något annat. – José Maria och hens gruppmedlemmars egenskaper definieras 

alltså i jämförelse med en annan grupp, och ur det framkommer en identitetskonstruktion – i 

det här fallet baserat på etnicitet, eller som informanten själv uppfattar det, på kultur. Etnicitet 

används mer för sociala kategoriseringar och skillnadsskapande i miljöer som är multietniska 

(Sahlström 2013: 72, 75, 78).  

 

Sahlströms m.fl. (2013) studie tar upp ett väldigt liknande ”vi och de”-fall, där en elev skapar 

ett ”vi” av den förenande komponenten ”vi med avvikande etnicitet” (s. 82). På så vis går det 

att finna (av skapandet) en tillhörighet i en miljö där man kanske upplevt att man står utanför, 

eller åtminstone ännu inte kommit underfund med de sociala koderna, oskrivna reglerna eller 

normerna, eller kanske upplevt sig som visuellt annorlunda. Det sistnämnda kan vara både 

självskapat eller synliggjorts först då någon behandlat en utifrån från normen avvikande 

utseende. 

 

Vid intervjutillfälle nummer två berättar José Maria att klasskamrater har ”börjat vänja sig” 

vid hen nu, och börjat anpassa sig till hen istället för tvärtom. Fortfarande finns alltså en 

andrafiering med i bilden, även om de sociala relationerna ändrat uttryck. 

 

Steir menar att, att identifiera sig som ”svensk” eller ”europé”, ger sken av en klar 

samhällsidentitet med omisskännlig definition. Västvärlden har en förmåga att bunta ihop 

minoritetsgrupper i samhället till begreppet ”etniska grupper”, eller som främst 

förekommande i Sverige: ”person med utländsk bakgrund” (Steir 2012: 71, 72). Det har visat 

sig under min undersökning att det inte alls är ovanligt att det ter sig just så, att mina 

informanter har definierat både sig själva och konstruerat identiteter utifrån 

samhällsidentiteter; såsom då jag ställt frågor kring ’svenskhet’, har samtliga gett ett entydigt 
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svar om hur svenskar är. Likaså har jag fått höra att ”vi latinos är såhär” eller ”jag håller med 

om att jag är typisk balkansk”. 

 

Etnicitet och identitet 

Som nämndes i inledningen gör samhälleliga försök att minska diskriminering för 

minoritetsgrupper, bara att problemen blir värre. Det har funnits en övertygelse i Sverige om 

att plurinationalism, dvs. mångnationell samexistens, och ökad förståelse för olika kulturer 

och etniciteter och en nedtrappning av etnocentrism skulle lösa sig, om man blandade 

bakgrunder lite mer i de akademiska sammanhangen (Lindqvist 2002: 48, 49). Lindqvist 

skriver redan 2002 (s. 49, 50) att det svenska utbildningssystemet måste ändra sitt 

grundläggande koncept och komma ifrån den begreppsmässiga förståelsen av identitet som 

förkroppsligat med de föreställningar eller begrepp jag nämnde i teoridelen: ”etniska grupper” 

eller ”person med utländsk bakgrund” (Steir 2012: 71, 72) och istället undersöka de områden 

där dessa identiteter frambringas. Hon menar att det är först när ett sådant skifte ägt rum som 

den ibland omedvetna etnocentrismen kan konfronteras i nuvarande utbildningssystem. 10 år 

senare skriver även Jaffari (2012) utifrån sin studie av invandrarakademiker, att regelverk 

måste ändras för att högskolans systemvärld ska kunna möta alla studenters tankevärldar (s. 

43). 

 

Jag undrar hur långt vi egentligen kommit sedan dess. Senare forskning som jag tagit upp 

antyder ju att vi inte kommit särskilt långt på den fronten. Jag undrar hur mycket som är 

andrafieringsskapande utifrån, av personer med ’normavvikande etnicitet’ och hur mycket 

som är andrafiering inifrån; alltså om det finns en förväntan redan från början om att ’jag är 

annorlunda och därför kommer jag ha svårt att passa in’, och vad som bara är olika 

personliga egenskaper.  

 

Utifrån sina tolkningar av språkbruk, kategoriseringar och kroppsspråk under intervjuerna i 

Lindqvists (2011) studie, är hon inne på samma spår: att minoritetsidentiteten troligen också 

produceras inifrån, genom vardagliga handlingar och tänkande (s. 120). Men någonstans ifrån 

måste ju ändå det tankemönstret komma. José Maria berättade ju vid det andra 

intervjutillfället att klasskamraterna börjat anpassa sig till hen nu istället för tvärt om. Men 

skulle det inte också kunna handla om att de lärt känna varandra och förstår varandra bättre 

utifrån det? Alltså att de lärt känna José Maria som person, snarare än att de vant sig vid ett 

beteende som skulle vara kopplat till icke-svensk bakgrund – och vice versa. Självklart går 
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dock aldrig en upplevelse att ta ifrån någon, och det är ju i de här fallen upplevelserna som är 

substansen.  

 

Mångfald 

Mina informanter är exempel på att mångfald existerar på svenska universitetet såväl som i 

det övriga svenska samhället. Men varför då egentligen? I teorin är alla svenskar, men i 

praktiken görs det skillnad. Till exempel så är arbetslösheten konstant högre bland individer 

med utländsk bakgrund, ”trots” svensk utbildning, och trots samhällets försök att motverka 

diskriminering (Westin 2012: 45; Jaffari 2012: 43). En av mina informanter har berättat att 

hen återkommande blir tilltalad på engelska, enkom på grund av hens utseende. Hur ska man 

då någonsin kunna känna att man är ”en av alla andra” i vårt gemensamma samhälle, om vi 

inte kommit längre i vårt intellekt än så? En annan informant ”ser svensk ut”, men får ofta 

höra, då hen berättar att hen är från Balkan, att det märks i beteendet. Samma person berättade 

för mig att hen funderar mycket på vad som är hens personlighet och vad som är kulturellt arv 

- något jag själv började fundera över och har haft med mig i bakhuvudet under 

analyseringens process. Visst vill jag tro att det handlar om olika personligheter, men kanske 

har personligheten formats just av den kulturella kontext vi utsatts för genom livet. 

 

Framtida studier 

Jaffari (2012) ställer sig frågan varför det är så svårt att nå varandra i ett modernt samhälle (s. 

1). Allting behöver ju inte ha med språk, bakgrund och kultur att göra. Att gemenskap kan 

vara en trögstartad process kanske till viss del kan bero på att ett skifte ägt rum, från att förstå 

utbildning som något för det gemensamma bästa, till att undervisningen blir mer och mer 

individualiserad (Dahlstedt & Fejes 2019: 107, 111-113; Lindqvist 2011: 122). I framtida 

studier hade det varit intressant att göra en jämförande studie utifrån detta, och även jämföra 

det med ’det stora samhällets’ utveckling från småskalighet till det moderna samhället (jmf. 

Giddens 2011: 29) för att se vilka faktorer i processen som kan ha kommit att spela in i den, 

vad det verkar, numera svåruppnådda gemenskapen.  

 

Ett annat exempel på fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka svenskföddas 

upplevelser av universitetsstudentlivet i jämförelse med de resultat denna har visat, för att ta 

reda på vilka upplevelser som eventuellt delas; Samt även observera dynamiken i en hel klass 

och följa de sociala relationernas utveckling. Som en fortsättning på denna uppsats skulle det 

vara intressant att utforska vilka gränser som synliggörs i materialet, såsom föreställda etniska 
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och kulturella gränser, gränser studenter emellan, gränser mellan lärare och student, 

gränsskapande identitetsdefinieringar och andrafiering, universitetet versus övriga samhället 

o.s.v. och uppmärksamma hur och varför de upprätthålls och skapas. Vidare vill jag 

uppmuntra till fler studier som undersöker minoritetindividers emiska perspektiv genom 

empirisk forskning, för att på så sätt utveckla det mångfaldsarbete som tycks gå ut på 

antaganden snarare än ett samarbete med de det främst berör. 

 

Viktigast att ha med sig ifrån denna studie anser jag är det att skapande av in- och utgrupper 

och olika typer av identifieringskanaler och -konstruktioner är kontextuellt betingat och i 

ständig förändring.  
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Bilaga  

 

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare under 65 år läsåren 2008/09–2017/18 efter svensk och utländsk bakgrund, 
studienivå och kön. Inklusive inresande studenter/utländska doktorander
New entrants under 65 years of age enrolled in higher education 2008/09–2017/18 by background, study level and sex.

Studienivå
Kön
Bakgrund 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ
Båda könen, netto 93 006 106 931 104 189 91 050 90 134 87 424 85 957 85 763 85 825 86 609
Svensk bakgrund
- född i Sverige med minst en inrikes född förälder 56 537 66 656 61 850 57 530 55 692 53 306 51 092 49 080 47 601 46 834
Utländsk bakgrund 12 251 13 603 13 292 12 866 12 967 12 821 13 094 13 673 14 675 15 567
- därav född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 3 765 4 626 4 758 4 924 5 262 5 522 5 596 5 683 5 797 5 853
- därav utrikes född 8 486 8 977 8 534 7 942 7 705 7 299 7 498 7 990 8 878 9 714
   - invandrat ≤ 6 år 2 268 2 353 2 179 1 763 1 342 1 188 1 151 1 205 1 363 1 439
   - invandrat ≥ 7 år 6 205 6 611 6 342 6 162 6 347 6 098 6 336 6 772 7 506 8 262
   - invandringsdatum saknas 13 13 13 17 16 13 11 13 9 13
Inresande studenter 24 190 26 640 29 012 20 629 21 457 21 264 21 749 22 993 23 522 24 177
- utbytesstudent 12 653 13 818 14 546 14 807 14 646 13 795 13 207 13 742 13 711 13 237
- freemover-student 11 537 12 822 14 466 5 822 6 811 7 469 8 542 9 251 9 811 10 940
Okänd bakgrund 28 32 35 25 18 33 22 17 27 31

Kvinnor, netto 51 909 58 712 57 040 51 366 51 358 49 649 48 785 48 925 49 299 50 168
Svensk bakgrund
- född i Sverige med minst en inrikes född förälder 33 236 38 498 35 537 33 029 32 228 30 678 29 624 28 598 27 958 27 878
Utländsk bakgrund 7 433 8 093 7 964 7 569 7 820 7 732 7 789 8 209 8 894 9 465
- därav född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 2 199 2 660 2 681 2 744 2 981 3 192 3 149 3 243 3 399 3 412
- därav utrikes född 5 234 5 433 5 283 4 825 4 839 4 540 4 640 4 966 5 495 6 053
   - invandrat ≤ 6 år 1 317 1 304 1 212 937 764 637 642 669 771 819
   - invandrat ≥ 7 år 3 910 4 121 4 063 3 879 4 062 3 898 3 988 4 288 4 720 5 227
   - invandringsdatum saknas 7 8 8 9 13 5 10 9 4 7
Inresande studenter 11 226 12 097 13 522 10 754 11 302 11 221 11 362 12 109 12 433 12 812
- utbytesstudent 6 432 7 015 7 535 7 760 7 827 7 461 7 300 7 622 7 608 7 369
- freemover-student 4 794 5 082 5 987 2 994 3 475 3 760 4 062 4 487 4 825 5 443
Okänd bakgrund 14 24 17 14 8 18 10 9 14 13

Män, netto 41 097 48 219 47 149 39 684 38 776 37 775 37 172 36 838 36 526 36 441
Svensk bakgrund
- född i Sverige med minst en inrikes född förälder 23 301 28 158 26 313 24 501 23 464 22 628 21 468 20 482 19 643 18 956
Utländsk bakgrund 4 818 5 510 5 328 5 297 5 147 5 089 5 305 5 464 5 781 6 102
- därav född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 1 566 1 966 2 077 2 180 2 281 2 330 2 447 2 440 2 398 2 441
- därav utrikes född 3 252 3 544 3 251 3 117 2 866 2 759 2 858 3 024 3 383 3 661
   - invandrat ≤ 6 år 951 1 049 967 826 578 551 509 536 592 620
   - invandrat ≥ 7 år 2 295 2 490 2 279 2 283 2 285 2 200 2 348 2 484 2 786 3 035
   - invandringsdatum saknas 6 5 5 8 3 8 1 4 5 6
Inresande studenter 12 964 14 543 15 490 9 875 10 155 10 043 10 387 10 884 11 089 11 365
- utbytesstudent 6 221 6 803 7 011 7 047 6 819 6 334 5 907 6 120 6 103 5 868
- freemover-student 6 743 7 740 8 479 2 828 3 336 3 709 4 480 4 764 4 986 5 497
Okänd bakgrund 14 8 18 11 10 15 12 8 13 18

FORSKARNIVÅ
Båda könen, netto 3 554 3 463 3 645 3 845 3 389 3 246 3 160 2 973 2 998 3 021
Svensk bakgrund
- född i Sverige med minst en inrikes född förälder 2 052 1 914 1 913 1 883 1 514 1 542 1 438 1 404 1 361 1 265
Utländsk bakgrund 395 443 419 490 436 444 473 445 430 475
- därav född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 84 79 67 68 60 77 73 68 67 71
- därav utrikes född 311 364 352 422 376 367 400 377 363 404
   - invandrat ≤ 6 år 38 47 51 51 28 34 42 41 33 35
   - invandrat ≥ 7 år 272 317 301 371 348 332 358 336 330 368
   - invandringsdatum saknas 1 – – – – 1 – – – 1
Utländska doktorander 1 106 1 106 1 312 1 471 1 438 1 259 1 248 1 122 1 207 1 279
Okänd bakgrund 1 – 1 1 1 1 1 2 – 2

Kvinnor, netto 1 723 1 667 1 724 1 792 1 618 1 538 1 463 1 331 1 424 1 504
Svensk bakgrund
- född i Sverige med minst en inrikes född förälder 1 093 1 014 988 958 794 807 727 677 704 671
Utländsk bakgrund 213 242 209 267 223 232 250 229 208 252
- därav född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 43 38 35 38 29 42 41 34 26 40
- därav utrikes född 170 204 174 229 194 190 209 195 182 212
   - invandrat ≤ 6 år 22 22 29 28 10 20 22 16 12 16
   - invandrat ≥ 7 år 148 182 145 201 184 169 187 179 170 195
   - invandringsdatum saknas – – – – – 1 – – – 1
Utländska doktorander 416 411 527 567 600 498 485 424 512 580
Okänd bakgrund 1 – – – 1 1 1 1 – 1

Män, netto 1 831 1 796 1 921 2 053 1 771 1 708 1 697 1 642 1 574 1 517
Svensk bakgrund
- född i Sverige med minst en inrikes född förälder 959 900 925 925 720 735 711 727 657 594
Utländsk bakgrund 182 201 210 223 213 212 223 216 222 223
- därav född i Sv. med två utrikes födda föräldrar 41 41 32 30 31 35 32 34 41 31
- därav utrikes född 141 160 178 193 182 177 191 182 181 192
   - invandrat ≤ 6 år 16 25 22 23 18 14 20 25 21 19
   - invandrat ≥ 7 år 124 135 156 170 164 163 171 157 160 173
   - invandringsdatum saknas 1 – – – – – – – – –
Utländska doktorander 690 695 785 904 838 761 763 698 695 699
Okänd bakgrund – – 1 1 – – – 1 – 1


