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Förord

Att skriva och läsa tackorden i en avhandling liknar troligen väldigt mycket 
känslan av att hålla och lyssna till tacktalen på exempelvis Oscarsgalan. 
Ingen vill läsa/lyssna på långa tackord – om det ska vara långt borde det 
åtminstone vara roligt, tycker man. Men när man är i den situationen kan man 
inte låta bli att hålla en lång lista av namn i minnet därför att man vet att man 
inte skulle ha varit här utan dessa människors hjälp. Dessutom vet man ju inte 
när man får ett sådant tillfälle igen, att skriva och hålla tackord. Men ack! 
man inser dessvärre också att man sakar den brillianta förmågan som är ett 
måste för att skriva/hålla ett bra tacktal. Så det här blir min ursäkt om ni 
tycker att det här är ännu ett långt och något icke-roligt tackord, men orden 
som yppas här kommer från mitt hjärta.  

Jag skulle vilja tacka mina handledare, Staffan Larsson och Madeleine 
Abrandt Dahlgren, för deras goda råd, tålamod, tröst, små knuffar och stor 
öppenhet. Ni har hjälpt mig att göra vad jag ville göra. Utan er har jag säkert 
varit vilse i en kolloid dimma.  

Avhandlingen skulle ha varit omöjlig att producera utan de 
utbytesstudenter som valde att ställa upp på ett flertal intervjuer. Tack för er 
ärlighet, öppenhet och framför allt den generositet som ni har visat för en 
främmande doktorand.  

Jag måste också tacka Héctor Pérez Prieto för en noggrann och 
engagerade läsning av mitt manus på slutseminariet och Mattias Elg som gav 
mig goda råd.  

Ett stort tack till Staffan Roselius som läste mina manuskript och gjorde 
avhandlingen mer begriplig för er läsare.  

Jag tackar också alla mina kollegor som har varit med under denna 
stormiga process där entropin ej varit linjär och för att de inte lät mig tro att 
jag var ensam eller galen. Jag måste nämna Ulla Alsin, Rose-Marie Axelsson, 
Anna Bjuremark, Helene Hård af Segerstad, Martin Lundberg, Sofia Nyström 
och Sam Paldanius för att ni har varit mer än kollegor.  

Mina vänner Åsa Hult, Marie Karlsson och Anders Thörnquist som 
också är min familj.  Jag tackar er för er ofantliga värme och omsorg.  

Näst sist vill jag framför allt tacka min älskade mor som alltid störtat 
mig, inte för att hon alltid förstått vad jag vill, utan för att hon älskar mig. Jag 
hoppas att jag gör henne stolt nu. 



Till sist, tack min älskade Mats – det finns inga ord här i världsspråket 
som kan beskriva vad jag känner för dig.  

Linköping i oktober 2007 
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1. Inledning 

1. Inledning 

När man befinner sig på ett universitetsområde, t ex Campusområdet vid 
Linköpings universitet blir man knappast förvånad över att höra studenter 
runt omkring en prata på engelska, franska, tyska eller kinesiska. Det är ingen 
ovanlig syn att se studenter från andra länder i den svenska högre 
utbildningen utan numera något att betrakta som vardagligt på universiteten 
på många håll i världen. Varje år skickas studenter utomlands och tas emot av 
andra länder och Sverige är inget undantag.  

Det finns olika begrepp för dessa: utländska studenter, främmande 
studenter, internationella studenter och internationella mobila studenter (på 
engelska ”overseas students”, ”foreign students”, ”international students”, 
”international mobile students”) är några benämningar som jag stött på när 
jag sökt i litteraturen. Dessa studenter som går över nationsgränserna och 
studerar i ett främmande land, vilka jag i fortsättningen valt att kalla 
internationella studenter, är inget nytt påfund. Redan på ett tidigt stadium av 
universitetens historia flyttade folk utomlands för att utbilda sig. Studenternas 
mobilitet kan spåras t o m till de medeltida universiteten (se t ex Altbach, 
1998; Ryan & Zuber-Skerritt, 1999; Stier, 2007). Man kan tala om att 
mönstren av studenternas internationella mobilitet har förändrats. Dagens 
mönster skiljer sig från det som gällde under kolonialepoken eller under det 
kalla krigets tid. Det rapporteras att antalet studenter som åkt utomlands för 
att studera under tiden efter andra världskriget ständigt har ökat. Även om det 
efter den 11/9 år 2004 bekräftades att antalet internationella studenter 
minskade i USA (den största värdnationen) för första gången sedan 1971, så 
visar olika rapporter att studenternas internationella mobilitet har ökat 
kraftigt i världen (Barnett & Wu, 1995; Chen & Barnett, 2000; 
Högskoleverket, 2005:1; 2005:27; 2007:9; Lee & Rice, 2007; Wheeler, 
2000).  

Det finns vissa aspekter som beräknas ha bidragit till en ökad möjlighet 
till studier utomlands: förbättrade kommunikationer och snabbare färdmedel 
som har möjliggjort att folk lättare kan flytta och hämta information, 
engelskans stärkta position som världsspråk, diskursen om livslångt lärande, 
och globalisering, speciellt med betoning på globaliserad ekonomi. En 
målmedveten satsning på internationalisering i den högre utbildningen anses 
också vara en huvudorsak till en ökning av den internationella mobiliteten 
bland studenterna (Bruch & Barty, 1998; Habu, 2000; Welch, 2002; se också 
Högskoleverket, 1997:8; 1998:16; 2005:1; 2005:27). Idag mobiliseras olika 
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länders utbildningsinstitutioner, policydokument och privata organisationer
kring satsningar på internationalisering av den högre utbildningen (Callan, 
1998; KEDI, 2004:1-5; Stier, 2007). Det kan diskuteras vad 
internationalisering av (högre) utbildningen är, men om man läser olika 
policydokument kan man se att en av tonvikterna i 
internationaliseringssträvandena vid universiteten är just satsningen på att 
öka studenternas mobilitet.  

Denna avhandling handlar just om en grupp av de internationella 
studenterna; de koreanska utbytesstudenterna i den svenska högre 
utbildningen. Utbytesstudenterna skiljer sig från ”free movers”. Medan en 
”free mover” organiserar sina utlandsstudier på egen hand, rör sig 
utbytesstudenten inom ett organiserat utbytesprogram mellan två universitet 
under en begränsad tidsperiod. I vanliga fall är denna tidsperiod en till två 
terminer. Att vara utbytesstudent betyder att man fortfarande tillhör sitt 
hemuniversitet. Studenterna betalar skolavgift till hemuniversitetet, inte till 
värduniversitetet, och utbytesstudenterna är fortfarande registrerade på sina 
respektive hemuniversitet medan de studerar på värduniversiteten.   

Vad jag är intresserad av här, är utbytesstudenters rörelse i tid och rum, i 
utbildningsbanor (”trajectory”) som representeras av deras berättelser och 
utbytesperiodens betydelse för dem.  

I följande text inom detta kapitel redovisar jag litteraturgenomgången för 
de relevanta områdena i denna avhandling. Här redovisar jag diskussionen 
och den policy som gäller internationaliseringen av utbildningarna, studierna 
om de internationella studenterna och utvärderingarna om utbytesstudierna.  

Internationalisering av den högre utbildningen 

Altbach och Wang (1989) påpekar i sin bibliografi att det inte finns mycket 
litteratur som berör de internationella studenterna och de internationella 
utbildningarna innan 1990- talet, trots att universiteten alltid har haft 
internationella studenter, och trots att det är miljoner människor som är i den 
situationen, d v s att vara utbytes/utländsk student. Ett ökat antal artiklar och 
annan litteratur i ämnet från och med 1990- talet visar att medvetenheten om 
och intresset för internationella studeranden och internationalisering av 
utbildning har vuxit.  

Antalet internationella studenter har ökat. För att ta ett exempel; I 
Australien, som satsat på internationalisering av utbildning och rekrytering av 
internationella studenter, ökade antalet internationella magisterstudenter med 
84% under perioden 1988-1994. Under samma period ökade de utländska ph 
D. studenterna med 117% (Ryan & Zuber-Skerritt, 1999). Enligt en rapport 
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från OECD 2004 har antalet internationella mobila studenter ökat i världen 
med 41% jämfört med år 2000. Tendensen att fler studenter åker utomlands 
för att studera, även om deras vistelsetid förkortas något, verkar fortsätta 
(Wheeler, 2000). När det gäller Sverige, har antalet inresande studenter 
(utbytesstudenter såväl som ”free movers”) fördubblats mellan 1997/98 och 
2004/05 (Högskoleverket, 2007:9). Denna kvantitativt massiva ökning av 
internationella studenter anses vara ett resultat av satsningen på just 
internationaliseringen.  

Men vad är internationalisering av utbildning? Trots att begreppen 
internationalisering eller internationell utbildning ofta används, och trots att 
det är dessa begrepp som mobiliserar olika utbildningsaktörer, påpekas det att 
det är svårt att definiera vad internationell utbildning eller 
internationalisering av utbildning är. Begreppet är med andra ord vagt och 
otydligt. Många forskare påpekar att det inte finns någon bestämd 
begreppsöverensstämmelse bland olika institutioner och universitet, utan 
begreppet återfinns i allmänna idéer om och beskrivningar av det 
internationella samhället, intressen och samarbeten (Callan, 1998; Hayden & 
Thompson 1995; James, 2005; Sylvester, 2002; 2005). James (2005) 
redovisar olika tolkningar av den internationella utbildningen: begreppets 
betydelser varierar från utbildning till utbildning i mer än ett land till ”all 
educative efforts that aims at fostering an international orientation in 
knowledge and attitudes” (Husén & Postlethwaite, 1985, s. 260 i James, 
2005, s.332). Utan att det existerar någon fast begreppsöverenskommelse 
används begreppet internationalisering av den högre utbildningen för att 
belysa och beröra olika aspekter av internationella och interkulturella 
dimensioner i undervisning och forskning med betoning på kulturell 
mångfald (Simandiraki, 2006; Welch, 2002).   

Högskoleverket i Sverige tittar t ex på fyra huvudområden för att bedöma 
internationaliseringen av den högre utbildningen. Dessa fyra är: 

� Svenska studenters, lärares och annan personals vistelser utomlands
� Internationalisering på hemmaplan (IaH) 
� Rekrytering av programstudenter från andra länder 
� Internationellt samarbete (Högskoleverket, 2005:1, s.17) 

Den tydliga satsningen är att öka den internationella mobiliteten. Det handlar 
om att både rekrytera internationella studenter och att skicka de egna 
studenterna till olika världsdelar. Det handlar också om utbyte på olika nivåer 
– inte bara grundutbildning, utan också om högre nivåer som t ex utbyte av 
professorer. Den andra typen av satsning är en så kallad internationalisering 
på hemmaplan. Här handlar det om att erbjuda studenterna kurser med 
internationellt innehåll och kurser på främmande språk, om samarbete mellan 
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olika internationella universitet via Internet samt användning av 
internationella studenter och lärare. (Högskoleverket, 2005:1; 2005:27). 

I dessa beskrivningar tillmäts utbytesprogrammen och utbytesstudenterna 
en central roll inom de olika satsningar som görs inom 
internationaliseringsarbetet. Programmen och studenterna bidrar till olika 
dimensioner av internationaliseringen av universiteten.  De används för att 
mäta och representera internationaliseringen av den högre utbildningen. Det 
är viktigt att tänka på att EUs mål med ERASMUS programmet, att 10 % av 
studenterna ska vara mobila, ännu inte nåtts (Kehm, 2004; Maiworm, 2002; 
Wächter, 2002). De som rör på sig är en relativt liten grupp i förhållande till 
hela studentgruppen. Då alla studenter inte flyttar på sig – inte är mobila – 
och därmed inte skaffar sig internationella erfarenheter, så förväntas att de 
som flyttar till en värdinstitution skall fungera som en resurs för studenterna 
på värduniversitetet, dvs. utbytesstudenterna ska bidra till 
internationaliseringen på hemmaplan av värduniversitetet.  

Varför är det viktigt att internationalisera den högre utbildningen? Vilka 
grundtankar finns bakom satsningarna på internationalisering? Det finns olika 
intressen som förespråkar värdet av internationalisering av den högre 
utbildningen. Jag finner att det beror på hur man uppfattar världen, 
utbildningens roll och dess funktion i samhället. Världen uppfattas ofta idag 
som en ”global by”: olika nationer blir mer och mer beroende av varandra 
och de nationella gränserna har inte samma funktion som tidigare.  

Ett ökat internationellt samarbete är nödvändigt för lösningen av de stora 
globala problemen. Universitet och högskolor har en central roll i detta 
sammanhang både som ägare och förmedlare av kunskap och kompetens 
och som centra för värderingsdiskussioner. (Högskoleverket, 1998:16, s.9)  

I olika dokument beskrivs den framtid som studenterna kommer att möta 
såsom präglad av internationella och interkulturella samarbeten. 
Universiteten förväntas ha som mål att producera den globala medborgaren, 
en individ som under utbildningen har tillägnat sig en internationell och 
interkulturell förståelse och kompetens. Universiteten förväntas skapa 
individer som kan bli globala medborgare och kunna arbeta på en 
mångkulturell arbetsmarknad. Att erbjuda studenterna en internationell 
utbildning eller utrusta dem med internationell kompetens – språkförmåga, 
kulturell kompetens, bred kännedom om andra länder, etc. – anses vara 
nödvändigt och betydelsefullt för att främja de individuella studenternas 
karriärmöjligheter. Det anses också nödvändigt för att utbilda framtida ledare 
i det globala samhället och för att försäkra en fortsatt ekonomisk utveckling 
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för nationerna (Brennan, 1997; Högskoleverket, 1997:8; 1998:16; James, 
2005; Stier, 2007).  

Internationaliseringen anses tillföra mervärden för utbildningen och 
kulturen vid universiteten. Studenter och personal inom den högre 
utbildningen får också möjligheter att vidga sina kunskaper och perspektiv, 
bli medvetna om kulturella skillnader och därigenom undvika etnocentriska 
perspektiv. På så sätt och genom resor till andra lärosätten i världen eller 
genom utbyte ta emot gäster på hemmaplan kan läroplanen berikas (Bruch & 
Barty, 1998). 

Antagandena och målsättningen med ERASMUS programmet – 
utbytesprogrammen inom den högre utbildningen in EU - skiljer sig inte från 
ovanstående beskrivningar. ERASMUS programmets mål är att uppnå ökad 
mobilitet bland studenterna och de anställda mellan olika högre 
utbildningsinstitutioner inom EU samt ökad interaktion och ökat samarbete 
inom EU. ERASMUS-programmet satsar därför på studentmobiliteten. 
Mobiliteten är inte ett mål i sig; men den antas och förväntas öka 
studenternas framtida ekonomiska och sociala möjligheter och även leda till 
ekonomisk utveckling för nationerna (Brennan, 1997; Teichler, 1998) 

Internationaliseringen av den högre utbildningen är inte enbart en 
satsning på den framtida ekonomiska utvecklingen, utan den är också ett sätt 
att förbättra de ekonomiska villkoren för institutionerna. När det gäller USA, 
Australien och Storbritannien så finns det för dessa länder viktiga aspekter 
när det är frågan om att rekrytera studenter utomlands, eftersom studenterna 
betalar en avgift för sin utbildning där. I USA t ex bidrar de internationella 
studenterna med ca 12 miljarder dollar årligen till USA:s ekonomi, och 
utbildning är den femte största posten inom tjänsteexportsektorn. I 
Storbritanniens fall så påpekas det ofta att reduceringen av de statliga 
bidragen till den högre utbildningen, vilken ägde rum under 1980-talet, var 
ett starkt motiv för internationalisering av den högre utbildningen med fokus 
på rekrytering (Bruch & Barty, 1998). De flesta universitet och nationella 
institutioner väntar inte längre passivt på studenterna, utan försöker aktivt 
locka utländska studenter till sig. Ett svenskt exempel är Sundstens (2006) 
rapport om ”internationella masterstudenters upplevelse av Sverige”. 
Rapporten mynnar ut i rekommendationer för hur universitet skall 
marknadsföra sig för att rekrytera internationella studenter. Betydelsen av 
rekryteringsbyråer för internationella studenter har observerats. Dessa 
rekryteringsbyråer spelar, liksom föräldrar och tidigare studenter, en viktig 
påverkansroll i studenternas val av internationell utbildning (Pimpa, 2003; 
2005a; 2005b; Racine, Villeneuve & Thériault, 2003).  

I de beskrivningar av internationalisering som ges i olika i olika policy- 
dokument förefaller det som om alla studenter i världen rör på sig, men om 
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man tittar närmare på de aktiviteter som utförts i internationaliseringens 
namn så blir det tydligt att det finns en obalans. För Sveriges del är det tydligt 
att de flesta studenters inresande och utresande rör sig inom EU. 
Högskoleverket (1998:16) påpekar också att forskningen om och samarbetet 
inriktat mot världen utanför Europa och Nordamerika i den svenska högre 
utbildningen är liten. I EU-länderna poängteras ofta samarbetet mellan 
länderna inom EU. I den meningen kan man ställa sig frågan om 
internationaliseringen inte i själva verket snarare är en ”europeisering” 

Internationella studenter i främmande länder 

Det finns mönster i studenternas mobilitet. USA och andra engelskspråkiga 
länder har varit centrala värdnationer. Länderna i Asien och Mellanöstern har 
blivit mer centrala i sin studentmobilitet medan de afrikanska länderna har 
blivit mer perifera (Bartnett & Wu, 1995; Chen & Barnett, 2000). Just dessa 
mönster uppvisas i litteraturen då det handlar om de internationella 
studenterna. Mycket litteratur om internationella studenter handlar om 
studenter från Asien. Det finns olika anledningar till det.  Studenter från 
Sydöstasien är en dominerande grupp bland de internationella studenterna. 
Kina, Indien, Japan och Korea är de länder som skickar de flesta studenterna 
till andra länder. Dessa länders kultur har påverkats av konfucianismens 
tradition och är i många avseenden annorlunda än de största värdnationernas 
- USA, Storbritannien och Canada och Australien.  Kulturskillnaderna är 
tydligt synbara i dessa fall. De kan observeras bl. a. i studenternas tänkesätt, 
synen på vad som är bra utbildning och kommunikationssätt. 
Kommunikationsproblemen är tydliga eftersom de flesta studenter från 
Sydostasien åker till länder med engelska som modersmål. Det påpekas också 
att kommunikationsproblem på grund av språkförmåga och brist på kulturell 
förståelse leder till konflikter mellan de internationella studenterna och 
värduniversiteten (Adrian-Taylor, Noels & Tischler, 2007; Hanassab & 
Tidwell, 2002; Seo & Koro-Ljungberg, 2005; Thorstensson, 2001; Trice, 
2003).

Mycket av litteraturen fokuserar på kulturella skillnader och studenternas 
upplevelser av kulturella skillnader. Ett vanligt tema är relationen mellan 
kultur och lärande (Deveney, 2005; Hayden & Thompson, 1998; Hayden, 
Thompson & Williams, 2003; Jackson, 2005; von Oord, 2005). Det 
rapporteras att både studenterna och lärarna uppfattar kulturella skillnader 
som en viktig aspekt för lärandet. Ett av de ofta förekommande temana är 
synen på lärarens auktoritet. De flesta studenterna som utbildat sig i 
konfucianisk kultur anser att lärare har hög auktoritet. För dessa studenter är 
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en bra student en tyst och artig student.  Att argumentera med lärarna eller att 
ifrågasätta deras resonemang betraktas som oartigt. Detta uppfattas emellertid 
ofta av de västerländska lärarna som om studenterna är ointresserade eller 
passiva (Aspland, 1999; Chan & Drover, 1997; Nagata, 1999; Smith, 1999). 
Ett annat missförstånd som förekommer är förväntningar på vilken relation 
studenter ska ha till sina lärare. I vissa länder, t ex Korea, förväntas relationen 
mellan studenter och lärare fördjupas och utvecklas till en nära och personlig 
relation, vilket ur ett det västerländskt synsätt betraktats som oprofessionellt. 
(Choi, 1997)     

Synen på vad man betraktar som bra undervisning är ett annat 
förekommande problem. Det skrivs att studenter från sydöstra Asien inte är 
vana vid diskussionsmoment som lärandetillfällen. Detta tolkas från lärarnas 
sida som om studenterna är beroende och icke- självständiga. Den 
självständiga, autonoma studenten är en högt uppskattad studentmodell, men 
den är rätt främmande för studenter från konfucianismens kulturer.  

Vissa studier visar också att de moment av grupparbete som ofta 
förekommer i den västerländska utbildningen betraktas som en sämre variant 
av undervisning (Aspland, 1999; Huang, 1997; Nagata, 1999; Sandeman-
Gray, 1999)  

Det påpekas att det ändå finns positiva effekter av den konfucianska 
lärandekulturen. De flesta kinesiska studenterna i USA har lyckats med sina 
studier trots att det fanns kulturella skillnader och språksvårigheter, detta tros 
bero på att de kinesiska studenterna betraktar studierna som ett hårt och 
krävande arbete, inte som något som är roligt (Chan & Drover, 1997; Huang, 
1997).       

De negativa sidorna av upplevelserna av kulturella skillnader betonas 
ofta. Oro, stress, hemlängtan, dålig självkänsla, isolering, reflektion över den 
egna identiteten och depression är vanligt hos studenterna (Huang, 1997, 
Furnham, 1997, se också Elinor, Philip & Robert. (eds.), 1984; Garrod & 
Davis. (eds.), 1999). Många studenter uppger att de lidit av en omskakade 
förändring av självkänslan, från att ha upplevt sig som en duktig mogen 
person till att ha hamnat i ett barns tillstånd. Kulturchock är ett begrepp som 
används för att beskriva detta tillstånd. Språksvårigheter gör det knappast 
lättare att delta och anpassa sig till värdnationens pedagogiska kultur. Inte 
heller stärker det studenternas självkänsla. Kommunikationen spelar en viktig 
roll i den högre utbildningen och för självbilden.

‘If you don’t have command of the language, you don’t have a 
personality.’ (Farquhar 1996, i Nagata, 1999, s.18) 
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Det handlar inte enbart om att individen äger kunskap, utan det handlar också 
om att individen känner till kommunikationssätten. Därför betonas det att 
värdinstitutionerna borde vara medvetna om problemen i kommunikationen 
mellan olika kulturer (Allan, 2002; Althen (ed.), 1994; Cortazzi & Jin, 1997).  

Om denna negativa situation som baseras på bristande kommunikation 
fortsätter, kan en pedagogisk alienation uppstå hos studenterna (Aspland, 
1999). Att de internationella studenterna har svårt att ta kontakt och etablera 
relationer med studenterna på värduniversiteten påpekas i några olika studier 
som ett problem (Al-Sharideh & Goe, 1998; Prichard, 2002). I en del studier 
så upplyser de internationella studenterna oss om att de upplevt sig ha blivit 
diskriminerade (Lee & Rice, 2007; Hanassab 2006). Det nämns att 
studenterna själva försöker skapa och nå sociala nätverk som delar deras 
situation och kultur. I vissa fall skapar de ett mer socialt etablerat nätverk 
(Aspland, 1999: Huang, 1997). Det föreslås ofta att studenterna ska få en 
mentor som förstår deras kultur och situation, men samtidigt påpekas att det 
då finns en risk för att de internationella studenterna inte blir integrerade på 
sina värduniversitet (Al-Sharideh & Goe, 1998).  

Det finns en problematik när litteratur fokuserar på kulturella skillnader.
Dels påpekas det att beskrivningar av (pedagogiska) kulturella skillnader 
präglas av att se ”de andra” ur ett västerländskt perspektiv och att det finns 
missuppfattningar angående andra kulturer (Chan & Drover, 1997). Man kan 
undra vilka ”de andra” är när man pratar om kulturella skillnader. Som jag 
skrivit tidigare så handlar mycket av litteraturen om studenter från Asien som 
”de andra”, men man behöver inte åka långt bort för att observera 
pedagogiska kulturella skillnader. Även europeiska studenter har olika 
pedagogiska erfarenheter och förväntningar (Brennan, 1997). 

Det påpekas också att litteratur och policydokument behandlar kulturen 
inom ett land som något homogent, vilket är problematiskt (James, 2005). 
Det kan bidra till att kulturella skillnader behandlas som något oföränderligt, 
och det finns en tendens att skillnader överdrivs som ett omöjligt hinder (van 
Oord, 2005). Trots att mycket litteratur fokuserar på svårigheter och negativa 
upplevelser verkar de flesta studenterna ändå lyckas med sina mål. De flesta 
uppges uppmuntra andra studenter att studera utomlands.

Nyttan av internationellt utbytesprogram? 

Det finns starka antaganden i olika policydokument om det positiva värdet 
som internationalisering av utbildning och utlandsstudier skulle medföra.
Chansen att kunna studera i olika länder innebär en ökad 
utbildningsmöjlighet och karriär för studenternas del.  Genom att röra på sig 
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antas studenterna skaffa sig kulturella erfarenheter, och de internationella 
studenterna antas också bidra till värduniversitetens internationalisering.

Allan (2002) påpekar att det ännu är klent bevisat huruvida satsningarna 
på mobiliteten och internationaliseringen nått sin ambition och om det 
faktiskt medfört de resultat som dokumenten beskriver.  Det har påpekats att 
integreringen av de internationella studenterna och de interkulturella utbytena 
bland studenterna är svaga (Al-Sharideh & Goe, 1998) och att det finns en 
problematisk syn på internationella studenter; de har ibland betraktats som en 
ekonomisk resurs (Habu, 2000; Ryan & Zuber-Skerritt, 1999), som billig 
arbetskraft eller som ett hot mot utbildningens kvalitet (Bjuremark, 2004; Lee 
& Rice, 2007; Trice, 2003). Harris (1997) påpekar att det också är okänt vad 
som egentligen händer när de kommer tillbaka till sina hemuniversitet.  

Utvärderingarna av ERASMUS programmet och självskattningarna efter 
utförda utbytesstudier visar på ett positivt utvärderingsresultat. Studenterna 
uppskattade generellt att ERASMUS programmet var värdefullt. Kulturella 
erfarenheter och förbättring av språkförmågan uppskattades högt. Personlig 
utveckling, att de har kunnat resa och att de har kunnat vara borta från sina 
vanliga omgivningar uppskattades också. När det gäller de akademiska, 
utbildningsmässiga aspekterna så blev utfallet av utvärderingsresultatet 
”försiktigt” positivt (Högskoleverket 1999:10; Kehm, 2004; Maiworm & 
Teichler, 2002; Teichler & Maiworm, 1997).  

När det gällde tillgodoräknanden så visade det sig att ECTS systemet 
bidragit till ett högre tillgodoräknande (75 % under 1990/91 till 81 % 
under1998/99). När det dock gäller frågan om studenterna behövde förlänga 
sina studieperioder, så verkade det inte som om ECTS bidragit till detta. 
Andelen studenter som behövde förlänga sina studietider har till och med 
ökat från 45 % (1990/91) till 55 % (1998/99) (Maiworm & Teichler, 2002).  

I en utvärdering (Jahr & Teichler, 2002) menade 40 procent av de 
internationella mobila studenterna att internationella aspekter är en viktig del 
i deras arbete, medan 20 procent av dem som inte varit mobila instämde i 
detta påstående. Men när det gäller arbetets status eller position så finner de 
studenter som varit internationellt mobila att utbytesstudierna inte haft en 
positiv påverkan.  

Studier om utbytesstudenter är fortfarande relativt få och de 
utvärderingar som finns fokuserar mest på ERASMUS-studenterna och 
grundar sig på statistik. Det skulle vara ett stöd om det fanns en redogörelse 
för hur utbytesstudenterna uppskattade och självvärderade sina resultat, men 
tyvärr är det svårt att förstå vad dessa olika påståenden beskriver och står för.  
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Syftet

Min avhandling handlar om utbytesstudier och utbytesstudenters rörelser i tid 
och rum. I detta fall handlar det om koreanska utbytesstudenter i den svenska 
högre utbildningen. Syftet är att studera utbytesstudenternas rörelser och 
utbytesstudier som banor (”trajectories”) i tid och rum. Syftet i avhandlingen 
kan översättas till frågor som motsvarar olika faser i konstruktionen av 
utbytesstudier; 

� Hur enrollerades och mobiliserades studenterna till utbytesstudenter? 
� Hur genomförs utbytesstudieperioden? 
� Hur producerades betydelsen av utbytesstudieperioden när de 

kommit tillbaka till Korea? 

Det finns olika dimensioner som jag tror att denna avhandling kommer att 
bidra med. Framför allt bör den bidra med kunskaper inom fältet 
internationalisering av den högre utbildningen och dess utbytesstudenter. 
Avhandlingen handlar om några koreanska utbytesstudenter i den svenska 
högre utbildningen. Det är en ovanlig kombination. När det gäller litteratur 
om internationaliseringsarbetet i Sverige eller utbytesprogrammen så handlar 
det ofta om Europa eller ERASMUS-programmet. Högskoleverket (1998:16) 
påpekar att detta är ett problem och upplyser om behovet av ny forskning 
inom området.  

Denna avhandling är en longitudinell kvalitativ studie. Studien behandlar 
inte bara vad som händer under utbytesprogrammen utan hur de koreanska 
studenterna blev utbytesstudenter och vad som händer när de kom tillbaka till 
Korea. Den innehåller deskriptiva och detaljerade data som ger en annan typ 
av förståelse jämfört med en kvantitativ utvärdering, vilket Harris (1997) och 
Murphy-Lejeune (2002) påpekar saknas. 

En annan dimension har att göra med mitt teoretiska val, aktör-nätverk 
teori (ANT). Teorin hjälper oss att förstå objektet och samtidigt erbjuder den 
också ett annat sätt att se objektet på. Teorin ser objektet i förbindelsen med 
de andra aktörerna. Genom att använda ANT så tror jag att avhandlingen ger 
en annan typ av kunskap än den som kan nås enbart genom de individuella 
studenternas (kulturella) erfarenheter.

Disposition

Efter denna introduktion kommer jag att redovisa den teoretiska 
referensramen, Aktör- nätverk teori. Kapitel 3 är ett metodkapitel där jag 
beskriver avhandlingens vetenskapliga kontext och hur avhandlingsarbetet 
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har bedrivits. I kapitel 4 kommer jag att skriva om den koreanska 
utbildningen. Kapitel 5-7 redovisar och analyserar det empiriska materialet 
och ger svar på avhandlingens frågeställningar. Avhandlingen avslutas med 
en diskussions i kapitel 8. 
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2. Teoretisk referensram 

Inledning

Denna avhandling är ett monsterbarn i dubbla meningar. Actor–Network 
Teory som jag inspireras av har enligt några av grundarna blivit ett ”monster” 
(Latour, 2005a, Law, 1991; 2005); Teorin har varit ett monster i den 
meningen att den ifrågasätter de grundläggande antagandena inom 
sociologin, vilket kommer att redovisas. ANT ger inget klart recept för att 
förklara världen (Callon, 2005). I den meningen är ANT inte någon teori som 
säger ”Have a teory, will travel” (Law, 2005, s.10). Dess styrka är just denna 
öppenhet och tolerans, vilket har lett till dess ”framgång” och ”svaghet” 
(Callon, 2005; Law, 1996).  Det diskuteras bland forskarna/anhängarna till 
ANT ifall ANT överhuvudtaget är en teori (Callon, 2005; Law, 2004; 2005), 
ifall benämningen ”Actor-network theory” är passande, om ANT snarare är 
en metod1 än en teori (Latour, 2005a; 2005b). Det diskuteras också om actör-
network teorier är ett mer lämpligt sätt för att fånga mångfalden som visats i 
en senare utveckling av ANT (Clarke, 2002).

ANT är ursprungligen en sociologi om naturvetenskap, teknologi och 
forskning (se t ex Callon, 1986; Latour 1993a; 1996; 2003; Latour & 
Woolgar, 1986; Law, 1994).  ANT försöker att förklara hur en vetenskaplig 
kunskap blir etablerad som ”Kunskap” och hävdar att kunskap skall ses som 
en produkt av nätverk. ANT har sedan växt och expanderat i olika 
forskningsområden – ANT har genomgått en översättningsprocess, vilket 
inte alltid ses så positivt bland ursprungsteoretikerna (Law, 1996; 2005).  

For, like some kind of monster, the term ‘actor- network’ grew, and it 
started, like a theoretical cuckoo, to throw the other terms out of the nest. 
Which, with the privilege of hindsight, seems both significant and 
ominous. (Law, 2005, s. 5) 

Law (2005) anser att under den tid då teorin använts inom olika 
forskningsområden så har ANT på ett sätt förlorat sin komplexitet och på ett 
sätt också förenklats. Liksom Frankensteins monster har den fått sitt eget liv, 
frigjort sig från sin skapare och gått sin egen väg. I Sverige har Czarniawska 

1 ANT erbjuder ett specifikt sätt att se på forskningsobjekten, forskningsprocesserna 
och analysreglerna, vilket jag redovisar senare i kap 3.    
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(t ex 2005) utvecklat sin egen variant med ett eget språkbruk. Min inspiration 
kommer dock inte från henne, utan från Callon, Latour och Law. Här finns 
också inslag från forskare som studerat utbildningsfenomen, såsom Nespor 
(1994) och Edwards (t ex Edwards & Usher, 2000; 2003).  

Denna avhandling liknar ett av de monster som ANT blivit. Den handlar 
om ett område som den ”ursprungliga” ANT inte sysslade med, och vissa av 
ANT:s begrepp spelar inte en lika viktig roll som andra begrepp. Jag har tagit 
fasta på, inspirerats, följt mina egna tolkningar för att få ett lämpligt 
begreppsligt redskap för att studera utbytesstudenterna. Men den är ett barn 
som försöker vara anständigt i den mening att den inte försöker vara enkel, 
homogen och förklara världen, dvs. den försöker följa sin egen väg trots att 
den går i sina föräldrars spår.

Nu sitter jag i en motsägelsefull situation: å ena sidan har jag konstaterat 
att det finns en mångfald i ANT, å andra sidan behöver jag skriva en text om 
ANT som fungerar enhetligt. Det här är ett ordningsarbete av min förståelse 
av ANT. Följande text är inte en beskrivning av vad ANT är, utan hur ANT 
översätts av mig. Det här är min tolkning av ANT och den beskrivs på ett 
sådant sätt så att den blir en enhetlig entitet.  

Detta teoriavsnitt består av två olika delar. Det hela börjar med att jag 
förklarar vad jag finner är grundläggande i ANT. Denna del grundar sig i 
Callons, Latours och Laws texter om ANT. Jag försöker tydliggöra vem som 
säger vad. När jag finner att samma tanke återkommer i flera texter, använder 
jag benämningen ANT för att jag vill undvika börja meningen med en lång 
namnlista.    

Den andra delen handlar om tid och rum som en produkt. Texter som 
används för den här delen kan ses som en part av en bredare ”spatial turn” i 
samhällsvetenskapen (se Edwards & Clarke, 2002; Edwards & Usher, 2002; 
Edwards et al., 2002; Nespor, 1994; Law, 1999a; 1999b; 2005). Här använder 
jag mig inte endast av litteraturen som grundar sig i ANT utan även av annan 
litteratur som diskuterar tid och rum som produkt. Det handlar om vad ANT 
kan erbjuda för förståelse då det gäller tid, rumsaspekter och rörelser i tid och 
rum.  

Aktör-Nätverk Teori 

Vad är aktörer? 

Låt mig börja så: vad man är intresserad av inom samhällsvetenskapen är 
människan i samhället. Men vad gör att samhället som människor skapar är 
annorlunda jämfört med samhällen av andra primater? Djursamhällena 
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kännetecknas av att de inte har någon annan tillgång än sina kroppar för att 
mobilisera andra. De kan inte skicka brev till andra, de kan inte skicka pengar 
till andra eller skriva kontakt med andra. De har bara sin kropp.  Inget annat 
material än deras kropp är inblandat i sådana samhällen, medan människors 
samhällen inte kan existera med enbart deras kroppar som 
”handlingsredskap”. Det sociala är möjligt för att människor och icke-
mänskliga ting förbinds. Det sociala är materiellt heterogent (Callon & Law, 
1997; Law, 1992; 1996). Vår interaktion med andra människor kan knappast 
vara möjlig utan att interaktionen medieras via icke- mänskliga ting. Som 
Callon och Law (1997) påpekar, är det knappast någon nyhet. Vi tar för givet 
att det mänskliga samhället består av materiellt heterogena saker och ting. De 
har alltid varit en del av det mänskliga livet som bakgrund, som medel, som 
villkor.  Vad som är unikt med ANT är att se dessa icke-mänskliga ting som 
aktörer.

En av de viktigaste grundtankarna med ANT är att den inte förutsätter 
något antagande om aktörer. Allting som ”gör saker” är aktörer. Aktörer kan 
vara en individ, en grupp eller ett ting (Callon, 1986; 1991; Callon & Latour, 
1981; Latour, 1992; 1993a). Aktörers storlek, psykologiska aspekter, 
motivationer eller självständighet, ingen av dessa aspekter är förutbestämda 
(Callon, 2005). Det är den första regeln i ANT; det finns ingen distinktion a
priori mellan människa och icke-mänskliga ting. Det finns ingen 
bestämmelse a priori över vad en aktör är.  Det är inte en etisk position utan 
analytisk position (Law, 1992; Latour, 1999a).  

Callon (1986) betonar att man ska använda samma språk för att beskriva 
icke-mänskliga ting som när man beskriver de mänskliga aktörerna. På ett 
sådant sätt undviker man att förutsätta att saker och ting enbart är medel eller 
bakgrunder och istället så observerar man vad dessa icke-mänskliga ting gör.  

Man antar att det alltid är mänskliga aktörer som skapar ting, men Latour 
(1998; 2003) visar att ett icke-mänskligt ting också kan skapa ett mänskligt 
subjekt. Hans exempel är Kodak kameran. En amatörfotograf som verkade 
innan Kodak kameran fanns är inte den samma som den amatörfotograf som 
verkade efter det att Kodak kameran introducerats. Vad som här är subjektet, 
en amatörfotograf, har med tiden förändrats från en exklusiv grupp av 
människor till vem som helst som kan trycka på en knapp där Kodak 
kameran sedan gör resten av arbetet. Ett icke-mänskligt ting kan delegera en 
mänsklig aktörs vilja. Den person som skapade bron i Central Park i New 
York ville inte att de svarta skulle vistas där. Han skapade en bro med låg 
höjd så att bussar (som de flesta svarta använde sig av då) inte skulle kunna 
köra under den. Denna bro diskriminerade de svarta (Callon & Law, 1997). 
Callon och Law (1992) visar att ett projekt med flygplan kan binda olika 
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aktörers intresse, få dem att förhandla med varandra och skapa relationer 
mellan dem. Samhället är fullt av sådana exempel.  

Callon och Latour definierar aktör så som: 

Any element which bends space around itself, makes other elements 
dependent upon itself and translates their will into language of its own. 
(Callon & Latour, 1981, s. 286)  

Citatet ovan ska inte misstolkas så att det enbart gäller att vara aktiv i 
vardagens mening. Att anknyta sin vilja till någon annans, att följa vad de 
andra aktörerna säger är också en aktion. Vad man kallar för passiv i 
vardaglig mening är inte alltid någon motsats till att vara aktiv, utan det kan 
förstås som en annan typ av aktion (Fox, 2000). Eftersom allting är aktioner 
kan aktören vara en individ/group/artefakter (icke–mänskliga ting) som 
enrollerar och dominera andra. Det kan också vara en 
individ/grupp/artefakter som låter sig åtlydas av de andra (Callon, 2005). 
Callon och Latour fortsätter i sin definition av aktör. 

(…) Or else it allows another more powerful than itself, to lay them down. 
(Callon & Latour, 1981, s.286)  

Det är inte så att det förnekas att en människa har något att göra med en 
kropp och att de har personligheter eller något inre liv, men ANT anser att de 
sociala agenterna aldrig är lokaliserade enbart i den mänskliga kroppen och 
att det är artefakterna som gör de bräckliga förbindelserna mellan 
människorna till något varaktigt. 

ANT är intresserad av hur det är möjligt att en aktör fungerar som en 
aktör oavsett form och storlek (Edwards & Nicoll, 2004; Fox, 2000) och hur 
det kommer sig att en aktör blir tillräckligt stor för att kunna enrollera andra 
och hur vissa interaktioner mellan olika aktörer lyckas med att stabiliseras 
och reproducera sig (Callon & Latour, 1981; Law, 1992). Nyckelordet i 
frågan är hur. Det visar hur ANT ser en så kallad makroaktör. Det är inget 
givet i kontexten. Den första regeln i ANT är att det inte finns någon a priori 
distinktion mellan en mänsklig och en icke-mänsklig aktör. Den andra regeln 
är att det inte finns någon a priori distinktion av aktörernas storlek.   

Latour (2005a) pekar på att i en situation då forskaren är intresserad av 
så kallad ”mikronivå” – ansikte mot ansikte interaktion, små lokala 
situationer, inser hon/han snart att det ”redan” finns andra faktorer som 
påverkar denna mikronivå, faktorer som kommer långt bortifrån och utan 
dem kan hon/han inte förklara denna mikronivå. Det är normer, kultur, 
institutionella villkor, social kontext. Men när forskaren undersöker denna 
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större makronivå, inser man att den är abstrakt, att något fattas. Forskaren 
kommer tillbaka till en lokal nivå och inser att den är lika abstrakt. Latours 
förslag är att kasta bort föreställningen om att det finns ett mikro och makro i 
sig. Låt oss inte anta att det har funnits distinktioner mellan mikro- och 
makroaktörer från början, utan låt oss betrakta det som så att en makroaktör 
är något man blir. Det är ett resultat av handlingar och förbindelser, inte en 
fast position (Callon, 1991; Callon & Latour, 1981; Callon & Law, 1997; 
Law, 1992; 1997). Därför föreslår ANT att man istället ser på hur en aktör 
blir en makroaktör.  Makroaktören är den som lyckas med att förbinda olika 
aktörer och relationer och talar om intressen i andras namn. Denna process 
kallas för översättning (”translation”) och jag återkommer till detta senare.  

Vad är nätverk?

The word network indicates that resources are concentrated in a few places 
– the knots and the nodes- which are connected with one another – the 
links and the mesh: these connections transform the scattered resources 
into a net that may seem to extend everywhere.  … The notion of network 
will help us to reconcile the two contradictory aspects of technoscience 
and to understand how a few people may seem to cover the world (Latour, 
2003, s.180). 

Ordet nätverk är mångtydigt och det användes inom olika områden och på 
olika sätt. Den grundläggande definitionen av nätverk beskriver att rumsligt 
spridda entiteter har länkats till varandra (Callon, 1999). Latour (2005a; 
2005b) hänvisar ANTs sätt att använda begreppet nätverk till Deleuze. Här 
betonar nätverken en serie av transformationer – ”translations” och 
”transduction”-, vilket de traditionella socialteoretiska termerna som 
”samhälle”, ”kultur” och ”institution” inte kunde fånga. Latour (2005a) 
beklagar sig över att ordet nätverk tappat den kraft som ordet en gång i tiden 
haft. I och med att Internetkulturen, vilken Latour kallar för ”double click 
information” sprids och blivit ett vanligt inslag i vardagen i de flesta länder, 
associeras ordet nätverk till transport utan begränsning, access till 
information på ett ögonblick och det är precis motsatsen till vad ANT menar 
med nätverk.

Styrkan i ordet nätverk är att det beskriver ett specifikt tillstånd av 
relationer som binds samman genom associationer som är relativt stabila men 
inte fasta. Det finns alltid möjlighet att ett nätverk förändras. Det är en 
ständigt pågående process att upprätthålla nätverk. Nätverket som begrepp 
möjliggör att se struktur inte som någon förutbestämt och fast utan som en 
pågående process.
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Social structure is not a noun but a verb. (Law, 1992, s.5) 

Aktör-nätverk

En annan grundtanke hos ANT är att det inte finns någon skillnad mellan 
aktör och nätverk av de entiteter vilka agerar genom aktören (se t ex Callon, 
1991; 1999; Callon & Law, 1989; 1997; Latour, 1993a; 1993 b; 1996; 2003; 
2005b; Law, 1992; 1999a). Vad menas med det? Latour (1993a; 2003) 
använder Pasteur som ett exempel. Den store forskaren Pasteur är inte möjlig 
enbart på grund av en individ, Pasteurs kraft och kropp i sig. Vad vi uppfattar 
som den store Pasteur är ett resultat av ett nätverk som består av heterogena 
entiteter; den store Pasteur är gjord av laboratorier, arvsanlag hos bakterier, 
anteckningar, statistisk, etc. Inte bara av dessa material utan också av de 
andra forskarna som hade intresse i hans studie och upptäckt. Den stora 
Pasteur är mer än en kropp (med själ) som interagerar med andra, han är en 
kombination av flera olika entiteter. Det är effekt av ett nätverk som 
möjliggör just den stora Pasteur. Pasteur är ett nätverk. 

Samma typ av exempel kan man hitta när det gäller artefakter. Vi kan ta 
en dator som ett exempel. En dator är en aktör och den är också ett nätverk 
(eller en effekt av ett nätverk). Vi ser inte heterogena nätverk som består av 
en dator när vi använder en dator. Så länge de heterogena nätverken fungerar 
i en precis punkt, upplever vi dem inte. Vi ser enbart en enhet. När datorn 
inte fungerar som den förväntas göra, t ex du har köpt ett nytt moderbord till 
din dator och du upptäcker att datorns processor inte är kompatibel med 
moderbordet, då inser du att datorn inte är en dator eller att en dator inte kan 
existera utan ett heterogent nätverk.

När Latour tog Pasteur som exempel, kan man tänka att Pasteur var en 
stor aktör, en makroaktör, men exempel på att en aktör alltid kommer ifrån 
heterogena nätverk finns överallt. Ta mig, en doktorand, som exempel. Jag 
kan inte vara doktorand utan mailsystemet som möjliggör kommunikation, 
utan min dator som jag inte ens kan lista ut vad den gör (vad är det som 
datorn inte gör?), utan mina kollegor och min handledare o s v. Oavsett om 
det är en mikro- eller makroaktör eller om det är en mänsklig eller icke- 
mänsklig aktör, kan en aktör inte lokaliseras enbart i en kropp eller som ett 
ting i sig (se också Callon & Law, 1997; Law, 1997).  

Law och Latour hänvisar också ofta till Haraways (1991; 1997) cyborg 
när de diskuterar att en aktör inte kan urskiljas från sitt nätverk. I ordets 
bemärkelse är vi alla troligen cyborger. Det krävs inte att man opererat in 
någon metalldel i kroppen för att benämningen skall stämma; Många med 
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dålig syn kan inte skiljas från sina linser eller sina glasögon. Var ska man 
lokalisera sitt minne?  Vad som utgör ett så kallat minne är inte enbart min 
hjärna. Mitt minne lagras inte enbart i min hjärna – jag har två datorer och två 
UBS-minnen  som jag använder för att lagra mina tankar.  

Vad är då slutsatsen? Det är att aktörerna och nätverken inte är 
urskiljbara. ”An actor is also, always, a network.” (Law, 1992, s. 4) Aktören 
är nätverket eller effekt av heterogena nätverk. Alla objekt – oavsett dess 
form – är effekter eller produkter av heterogena nätverk.  

Åter till Latours påminnelse – det finns inget som existerar a priori.
Samhället är inte något som är ovanpå oss och som håller oss samman, utan 
det är något som hålls samman (Latour, 1986). Därför kan en aktör inte 
fungera som en aktör utan sitt nätverk och ett nätverk kan inte fungerar utan 
aktörer som uppehåller det. Begreppet ”Aktör- nätverk” beskriver denna 
sammansatta cirkel. Begreppet aktör - nätverk är därför inte reducerbart till 
en aktör eller till ett nätverk (Callon, 1999). Det som är viktig med denna 
aktör- nätverks tanke är att källa av handlande inte lokaliseras i en entitet 
(aktör). Aktörers agerande kan inte urskiljas från nätverken vilka agerar via 
aktören. En aktör handlar aldrig ensam (Latour, 2005b).    

Man kan undra varför man inte ser alla dessa oändliga nätverk som ligger 
bakom en aktör. I vardagslivet ser vi inte alla dessa heterogena nätverk, utan 
vi ser en enhet. Nätverk försvinner och enligt Law (1992) har det att göra 
med förenklingseffekt (”simplificatory effects”). Det vi möter i vardagslivet 
är en simplifiering av oändliga nätverk. När nätverken fungerar som ett 
enhetligt block så ser vi dem inte som olika nätverk. Law (1992) använder 
begreppet ”punctualisation”, att se något som en punkt. Men 
förenklingseffekten, dvs. ”punctualisation”, är alltid osäker, betonar Law. 
När ett aktör –nätverk faller sönder så upphör ”punctualisation”.  

Förbindelser och relationer i aktör-nätverk 

Det finns som sagt ingen förutbestämd skillnad mellan människa och icke-
mänsklig aktör. En aktörs storlek är inte heller något som existerar a priori
utan är en effekt av nätverk. Det handlar om förbindelser som pågår hela 
tiden. Det är vad Law menar när han säger att sociala ordningar skulle förstås 
bättre som verb snarare än substativ. En sociologi av 
förbindelser/associationer är ett talesätt som förekommer för att beskriva 
ANT (se Latour 1986; 2003; 2005b). Som resultat brukar ANT inte förklara 
varför ett nätverk antar den form som det har, utan ANT försöker undersöka 
hur förbindelser som skapar aktör- nätverk formas, hur de behåller sin form 
eller faller sönder.  
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Här landar vi på en punkt: Law (2005) beskriver att ANT är en 
”skoningslös användning” av  semiotik. Den argumenterar för att entiteter får 
sin form och attribut som ett resultat av sina relationer till andra entiteter. 
Entiteterna har inte några inneboende kvaliteter. Det finns ingen skillnad a 
priori. I stället för att söka efter fasta positioner, söker semiotiken efter 
relationer. Det finns ingen given ordning hos saker och ting, utan 
skillnaderna är effekten/produkten av relationerna.  

Genom att använda semiotikens resonemang hävdar ANT att ett objekt 
(vilken form det än har) är en effekt av relationer, förbindelser, associationer 
dvs. av nätverk. Det säger att objektets form, storlek, funktion och attribut är 
ett resultat/en effekt av dess relationer till andra objekt. Följs detta 
resonemang kan det sägas att alla fenomen är effekter eller produkter av 
heterogena nätverk. I den meningen är aktörerna i uttrycket ”aktör - nätverk” 
inte källan till en aktion. Man vet aldrig vem/vad som agerar eftersom 
aktören i ett nätverk aldrig agerar ensam. Aktörens identitet, mål och projekt 
som ofta anses ”privat” är inte enbart resultatet av en privat individs inre 
egenskaper, utan det är effekten av nätverk (Callon & Law, 1997; Law, 1992; 
1999; 2005).  

Översättning

En makroaktör finns inte a priori. En makroaktör skapar ett nätverk som 
binder andras intresse, som möjliggör att olika aktörer agerar utan att vara 
beroende av tid och rum. Aktörens storlek är inte given. För att bli ”stor” 
behöver man göra två saker; dels att enrollera många andra aktörer dels att 
kontrollera deras beteende så att deras aktioner blir förutsägbara. Det är 
motsägelsefullt, därför att ju fler man involverar desto svårare blir det att 
kontrollera deras aktioner. Hur är det möjligt för en aktör att få andra att göra 
det aktören har för avsikt att de ska göra, och hur kan denna aktör tala i 
andras namn? Hur är det möjligt att skapa en social ordning ifall det inte 
existerar en sådan a priori? ANT menar att det är resultatet av en process av 
översättning2 – översättning av intressen, mål, rörelser, symboler, relationer 
etc. (se t ex Callon, 1986; 1991; Callon & Law, 1982; Latour, 1991; 2003; 
2005b; Law; 1992).   

We define translation as a process in which sets of relations between 
projects, interests, goals, and naturally occurring entities –objects which 
might otherwise be quite separate from one another – are proposed and 
brought into being (Callon & Law, 1989, s. 58-59).  

2 Callon och Law använder ”sociology of translation” för att beskriva ANT.  
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Den engelska termen ”translation” har två innebörder; översättning från ett 
språk till ett annat språk och rörelse från en plats till en annan plats. Att 
”translate” intresse beskriver därför att en ny översättning av intresse är 
möjlig och att man leder människor i olika riktningar. Översättning är en 
process då aktörers identiteter, mål och möjligheter av interaktion förhandlas 
och avgränsas. Det är en process där en serie relationer skapas i projekten, 
med gemensamma intressen och mål för de olika aktörerna vilka annars är 
skilda från varandra (Callon, 1986; 1991; Callon & Law, 1982; 1989; Latour 
2003; se också Edwards 2002; 2003; Edwards & Nicoll, 2004).  

Callon (1986) använder fyra begrepp, ”problematization”, 
”interessement”, ”enrolment”, och ”mobilization” 3 , för att beskriva olika 
moment av processen översättning. Det första kallas för ”problematization”; 
en aktör (nätverksskapare, t ex discipliner, forskarteam, Pasteur eller företag) 
försöker knyta andra aktörer till sitt påstående/problematik som denna 
belyser, och därmed försöker de själva göra sig oumbärliga för de andra i 
nätverket genom de relationer som de har skapat. Aktören definierar vad de 
olika aktörerna (som inte tidigare kopplats samman) har för gemensamma 
intressen och vilka som berörs av dessa intressen, beskriver andra aktörers 
identiteter och fastslår relationerna mellan dem.  

Ett viktigt moment här är att nätverkskapare gör sig själva till 
obligatorisk passage punkt (”obligatory passge point” OPP), en ”space-time 
intersection” inom ett nätverk som de själva skapat. För att de olika 
aktörernas mål (som nätverksskaparen beskrivit) ska nås behöver de gå 
igenom OPP. Aktören blir nödvändig. ”Problematization” beskriver ett 
system av förbindelser mellan olika aktörer och definierar identiteten hos 
aktörerna samt uttalar vad de ”vill”. ”Problematization” handlar om vilka 
identiteter och vilka mål som är tillåtna och möjliga inom nätverk.  

Den process som bekräftar giltigheten av ”problematization” är 
”interessement”. Med ”interessement” menas en serie av aktioner som 
aktörer gör för att tvinga på och stabilisera identiteter som de skapat åt andra 
aktörer genom ”problematization”. På engelska, att vara intresserad ”to be 
interested” betyder/beskriver att vara mellan ”to be in between (inter-ess)”, 
att vara uppbunden.  

”Interessement” hänvisar till de arbeten som skaparen av nätverket utför 
för att tvinga och stabilisera de andra aktörernas identitet som nätverkets 
skapare har skapat genom ”problematization”. Det är viktigt att komma ihåg 
att det alltid finns andra nätverk som försöker definiera dessa aktörers 

3 Jag använder de här engelska begreppen, i stället för att översätta dem till svenska, 
trots att de här engelska termerna inte heller fungerar så bra på engelska. Nespor 
skriver att dessa termer är ”an awkward one in English”  ( Nespor, 1994, s. 13).    
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identiteter enligt deras nätverk. Därför är det viktigt att skapa barriärer mellan 
dessa aktörer och de andra nätverken som vill definiera dessa aktörer på ett 
annat sätt. Dessa barriärer kan vara av olika form, materiella barriärer, 
organisation av tid och rum (t ex olika kurser och program, se Nespor, 1994), 
diskursiva barriärer, barriärer som konstitueras via olika habitus och språk.  
”Interessement” är kort sagt en fråga om hur ett nätverk binder upp och låser 
in aktörerna i ett nätverk.   

En aktör i ett nätverk är resultatet av förbindelser som länkar denna aktör 
till andra aktörer. ”Interessement” i sig leder inte till några förbindelser inom 
ett nätverk. Att skapa relationer och förbindelser inom nätverk är 
”enrolment”. Det är en process där aktörer är inplacerade i relationer till de 
andra aktörerna. Användningen av denna term betyder inte att ANT ansluter 
sig till funktionalismen som anser att samhället består av fasta roller. 
”Enrolment” varken innebär eller utesluter fastställda roller.  Det är snarare 
ett mönster där aktörernas interrelaterade roller är definierade. 
”Interessement” och ”enrolment” är två sidor av ett mynt. ”Enrolment” kan 
förstås som multipla förhandlingar. Definitionen och distributionen av olika 
roller av olika aktörer är resultatet av förhandlingar där identiteter av aktörer 
testas och determineras.  

Nu är det frågan om att behålla och stabilisera den enrollerade 
koalitionen. Metoder för det kallar Callon för ”mobilisation”. Det är serier av 
metoder som används för att  

ensure that supposed spokesmen for various relevant collectivities were 
properly able to represent those collectivities and not be betrayed by the 
latter (Callon, 1986, s. 196).   

Nu har man ett antal individer som representerar och talar i kollektivens 
namn, dvs talesmannen (”spokesman”). De olika individerna i de relevanta 
kollektiven blir mobiliserade genom talesmannen. Att aktörer är mobiliserade 
innebär också att de blir ”displaced and then reassembled at a certain places 
at a particular time.” (Callon, 1986, s. 217)  

Varje nätverk, även om det är ett etablerat nätverk, liksom en disciplin 
går igenom dessa moment. Översättningen är en process och den blir aldrig 
färdig. I vissa fall kan den också misslyckas. Om översättningen lyckas, kan 
relationer mellan entiteter och påståenden som binder dessa relationer 
stabiliseras och accepteras som något obestridligt. Detta kallas för den svarta 
lådan (Latour & Woolgar, 1986).   

Latour (1986; 2003) arbetar mer med översättningsmodellen och 
resonerar om hur idéer, order, påståenden och artefakter, vad han kallar för 
symboler, sprids i tid och rum.  Han problematiserar mot vad som kallas för 
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diffusionsmodell. Symbolen, oavsett dess form, anses ha en inre kraft som 
liknar tröghetsregeln i fysik enligt denna modell. Det rör sig i samma riktning 
om den inte träffar på motstånd. I denna modell söker man inte efter 
anledningen till symbolens omflyttning genom tid och rum – man är mer 
intresserad av symbolens tröghet eller acceleration, vilken är resultaten av 
andras aktion eller reaktion. Symbolen anses röra sig utan att förändras. 
Kontrasten till diffusionsmodell är översättningsmodell. Denna modell anser 
att spridningen av idéer, påståenden, order eller artefakter är i människornas 
händer och varje människa kan agera med symbolen på olika sätt. Symbolen 
rör sig inte av sin egen kraft utan symbolens rörelse är resultatet av alla som 
gör något med symbolen. Olika aktörer kan associeras via symbolen och 
skapar nya nätverk. Symbolen definierar nätverk, men nätverk omdefinierar 
symbolen. Vad denna modell bidragit med är att den förändrar riktningen i 
våra ögon, från frågorna om vem som ”äger” makt och hur den bemötes, till 
frågorna om vilka som agerar, var gränserna av det kollektiva ligger, 
varför/hur de agerar tillsammans och hur symbolen definieras och 
omdefinieras.  

Översättningsmodellen antar också att symbolen, oavsett i vilken form 
den är, ständigt förändras i och med att den rör sig i tid och rum därför att en 
förflyttning innebär en översättning, en översättning medför både ”trofasthet” 
och ”svek” från den ursprungliga formen (Law, 1994; 1996). Att symbolen 
inte behåller sin form betyder inte att symbolen försvinner och dör.  Den 
förändras och fortsätter - den förändras i och med den hamnar i olika händer, 
olika intressen, olika möjligheter.  

Fokus flyttas från symbolens eventuella ”innekraft” till hur/vad aktörer 
gör med symbolen – de olika aktörernas intresse skapas, förbinds och 
representeras.  

Tid och rumsbegrepp  

När jag håller på att skriva denna text får jag höra på nyheterna att svenska 
företag planerar att köpa el från ett ryskt kärnkraftverk, men beslutet fattas av 
den finska regeringen därför att kabeln mellan Ryssland och Finland måste 
byggas ut för att det ska vara möjligt. I en annan TV-kanal visas en 
amerikansk man som använder flera olika datorer och mobiltelefoner när han 
arbetar så att han kan vara på flera ställen samtidigt. Han behöver/kan arbeta 
när som helst för att hans företag ska kunna ha kontakt med omvärlden. För 
min del bestämmer jag en tid då jag och mina vänner i Korea ska träffas på 
nätet.

Allt detta verkade inte vara möjligt för 20 år sedan. Dessa förändringar 
kan ses som en effekt av globaliseringen. Världen verkar bli mindre och 
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mindre samtidigt som tiden verkar lösas upp. Det känns som om tid och rum 
inte längre betyder något, men det är inte korrekt. Dess betydelse förändras 
och förändringen innebär olika saker för olika människor. Möjlighet och 
begränsning, närhet och distans, närvarande och frånvarande i tid och rum 
betyder olika för olika människor.  

Vår uppfattning av tid och rum har förändrats, vi verkar leva i 
annorlunda termer av tid och rum jämfört mot tidigare. Ändå är det svårt att 
tänka sig att tid och rum inte är ett ”objektivt”, ”neutralt” tillstånd utan är 
något som skapas av människor. Liksom Harvey (2000) påpekar, finns det en 
tendens att vi tar tid och rum för givet och betraktar tid och rum som ett 
självklart singulärt objektivt tillstånd vilket betyder detsamma för alla. Tid 
och rum anses existera utanför oss.  

Law (1986; 1999a; 199b; 2005) och Latour (1993b; 2003; se också 
Serres & Latour, 1995) anser att tid och rum är en produktion av heterogena 
relationer. Tid och rum är inte en neutral bakgrund för mänskliga handlingar, 
utan det är en produktion. Olika nätverk producerar olika och ett flertal 
tolkningar av tidsförloppen (”temporality”), en rumslighet (”spatiality”) som 
representeras som tid och rum. I kommande text försöker jag beskriva tid och 
rum som en produktion av nätverken.  

Tid

Varför tror vi att tiden går framåt? Varför tycker vi att vi spenderar tid? Låter 
frågorna dumma? För vår tid är det svårt att tänka sig tid på något annat sätt 
än att tiden går framåt. Det är lika självklart som att jorden går i en bana runt 
solen. Vi säger att tiden går framåt, vi kan inte gå tillbaka till det förflutna, 
och det finns en framtid. Men om man går tillbaka till den västerländska 
historien eller när man läser antropologiska arbeten, kommer vi ihåg att detta 
sätt att uppfatta och uppleva tiden inte alltid varit någonting självklart. 
Antropologiska studier visar att olika kulturer uppfattar och upplever tiden 
som en cirkel, som dekadens, som en återkomst eller som en ständig närvaro 
(Latour, 1993b).  

Det moderna samhällets invånare upplever tiden som icke-omvändbara 
pilar, som framåtskridande och som kapital (Harvey, 2000; Latour, 1993b). 
Tiden som icke-omvändbara framåtriktade rörelser är också ett avbrott från 
det förflutna. Man kan gå framåt när man bryter med det förflutna, man kan 
gå tillbaka till det förflutna, men då kan man inte vara framåtsträvande. Hur 
man lever i tiden är en fråga – om man stannar eller går med tidens rörelser 
så tror man att man inte kan vara både bakåtsträvare och framåtsträvare. 
Ibland betraktas tid som en kraft som medför händelser.  
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Men när man tror på den singulära tidens framåtskridande och försöker 
definiera vad som är ”samtida” så inser man att det blir problematiskt. Saker 
och ting händer samtidigt, men det ”samtida” består av saker och ting som är 
från olika perioder. Serres och Latour (1995) tar i sitt samtal den senaste 
bilmodellen som exempel. Komponenterna som utgör delarna i den senaste 
bilmodellen är från olika perioder, dock så utgör de tillsammans en modern 
bil.

The ensemble is only contemporary by assemblage, by its design, its 
finish, sometimes only by the slickness of the advertising surrounding it 
(Serres & Latour, 1995, s.45).  

Vad som anses som Tid – det givna, neutrala objektet är en konstruktion, en 
skapelse av ordning av tid. Det är en tolkning av tidsförloppen och en 
tolkning av tidsförloppen är inte tid i sig.  Därför säger Latour att vi med 
försiktighet behöver skilja mellan tid och tolkning av tidsförlopp (Latour, 
1993b). 

Man behöver kanske påminna om att den Gregorianska kalendern i sig är 
en skapelse och ett sätt att ordna tiden. Det är först nyligen (historiskt sett) 
som denna kalender blivit en global tid (Edwards & Usher, 2000).  

Kalenderår betyder inte så mycket ifall det inte händer något så att man 
märker av tiden. När det inte finns något som möjliggör avskiljande, när det 
inte händer något, verkar det som om tiden är frusen. Tiden har stannat, trots 
att kalendertiden fortsätter. Föreställningen om det förflutna innebär en 
”distans”, en distans från nutiden, men samtidigt rör sig tiden inte av egen 
kraft utan det är människorna som gör så att tiden går.  

What is the source of the very modern impression that we are living a new 
time that breaks with the past? Of a liaison, a repetition that in itself has 
nothing temporal about it (Deleuze, 1968)? The impression of passing 
irreversibly is generated only when we bind together the cohort of 
elements that make up our day-to day universe. It is their systematic 
cohesion, and the replacement of these elements by others rendered just as 
coherent in the subsequent period, which gives us the impression of time 
that passes, of a continuous flow going form the future toward the past – 
of a stepladder, as Péguy says. Entities have to be made contemporary by 
moving in step and have to be replaced by other things equally well 
aligned if time is to become a flow. Modern temporality is the result of a 
retaining imposed on entities which would pertain to all sorts of times and 
possess all sorts of ontological statuses without this harsh disciplining 
(Latour, 1993b, s. 72)  
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Varje dag lever man med den konstruerade och organiserade 
tiden/tidsförloppen.  

Kalenderår betyder inte det samma för alla nätverk. Tre års lagring av ett 
vin och en tre år gammal dator har inte samma betydelse tidsmässigt, 
eftersom vinet inte är färdiglagrat, men datorn anses som gammal. Det är 
konstigt när man säger att tid och rum konstrueras lokalt (inom nätverket), 
men när vi accepterar tid och rum som något som inte är oberoende av 
människorna, utan det hela är en fråga om grundläggande konstruktioner, så 
kan vi se att tid och rum inte är en container för våra handlingar, utan det är 
ett resultat av våra handlingar. Vi kan också se att olika tider/tidsförlopp som 
produceras av olika nätverk existerar samtidigt. 

Rum

Liksom vi uppfattar tiden har vi ansett rum som en stabil, naturlig och 
objektiv bakgrund för mänskliga handlingar som man inte kan påverka 
mycket. Rum, liksom tid anses vara omöjligt att påverka via människans 
makt, men om vi funderar över vårt eget vardagsliv inser vi lätt att 
rumsfrågor har förändrats övertid. Jag tar min vardag som exempel. När jag 
började studera i Sverige, var distansen mellan Korea och Sverige mycket 
större än i dag. Det låter på sätt och vis inkorrekt, eftersom den geografiska 
distansen mellan Korea och Sverige inte har förändrats, men samtidigt tror 
jag att många av läsarna förstår vad jag menar. Under mitt första år, då jag 
precis flyttat till Sverige kunde jag ringa till min mor en gång i veckan och 
prata med henne i 15 minuter. För samma kostnad ringer jag nu till min mor i 
10 timmar tack vara teknikutvecklingen. Min mor och mina vänner kommer 
in på min privata hemsida på Internet där de kan se bilder av mig och de kan 
samtidigt skicka små videoklipp till mig. Det är nästan som om de bor i 
någon stad i Sverige. Den geografiska distansen blir dock kännbar när jag 
inser att jag inte kan träffa dem ansikte mot ansikte. Alltså, det finns en 
distans som inte ändrats och det finns en distans som ändrats.  

Beskrivningen ovan kan tolkas som ett exempel på 
globaliseringseffekter. Det är inget nytt. Tack vara globaliseringen känns det 
som om vi inte längre lever på samma plats, fast vi bor på samma ställe. Rum 
förändras. Det är en förändrad värld; världen verkar ha blivit mindre 
(uttrycket ”global by”) och i denna värld måste man röra sig ständigt, inte 
fastna vid något. Flexibilitet blir en dygd (Barnett, 1994; Sennett, 1998). 
Enligt Bauman är vi i ständig rörelse, oavsett om vi vill det eller inte. Vi är i 
rörelse till och med när vi stannar fysiskt. Att vara ständigt i rörelse är ingen 
valmöjlighet, men Bauman glömmer inte att påpeka att vara i ständigt rörelse 
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betyder inte det samma för alla. Globaliseringen sker inte på samma villkor 
för alla, inte heller betyder det att vi blir lika varandra, utan vi förblir olika på 
ett annat sätt (Bauman, 1998; 1999; 2004; Eriksen, 1995). Man kommer inte 
närmare världen, eller världen blir inte lika liten för alla människor. Om man 
tittar noga inser man att en del av världen har kommit vissa människor 
närmare och andra delar av världen förblir långt borta; nya distanser skapas i 
den globala världen. 

Individerna verkar vara förflyttade (”displaced”) från den lokala 
kontexten. Det verkar som om allting skulle kunna vara befriat från rummets 
begränsningar, som om rummet inte betyder något längre, men medan 
förskjutningen (”dislocation”) sker så sker också en annan typ av 
lokalisering.  Man är inte bunden dit, men man blir inramad i relation till 
andra. Det är vad Edwards och Usher (2000) belyser med ”(dis)location”.   

Vad jag har försökt lyfta upp här är att man kan se rum/distans i termer 
av relationer (det handlar inte bara om att rummet är socialt). Rum, liksom 
tiden i den tidigare delen av denna text, borde betraktas som en 
produktion/relationseffekt, en konstruktion (”assemblage”) som sätts 
samman. Man behöver se hur rum skapas genom förbindelserna, istället för 
att betrakta rummet som en arena där de mänskliga handlingarna äger rum. 
Rummet är inte självklart och enhetligt, utan det finns en mångfald former av 
rumslighet.  Vi är vana vid att tänka på rum som det euklidiska rummet, men 
rum/rumslighet kan inte förklaras enbart av det euklidiska rummet, utan det 
finns rum som skapas i nätverken (Law, 1999b; 2005).   

Relationer skapar rumslighet 

Vad menar man med att det finns olika former av rumslighet? Vad menar 
man med att distansen är ett resultat av genomförande och att distansen är en 
fråga om relationer? Law ger exempel. För 600 år sedan bestod världen av 
olika delar, men det fanns inte något som man kunde kalla för världssystem, 
därför att det inte fanns någon nämnvärd kontakt mellan de olika delarna av 
världen. I ett sådant tillstånd existerar de olika delarna oberoende av 
varandra, i olika världar. De existerar inte i samma rum. De kom att existera i 
samma rum när de blev ”bekanta” med varandra. Distans är inte en given 
ordning utan den är skapad (Latour, 2003; Law, 1986; 1999a; 1999b). Om 
man accepterar att man inte bara lever i ett euklidiskt rum och om man 
accepterar att rumslighet är effekter av nätverksrelationer, kan man vara 
öppen för tanken att distans inte enbart kan förstås som en fråga om geografi. 
Exempelvis kan man tänka sig att fysikerna vid Linköpings universitet ligger 
närmare sina kollegor i tid och rum på ett universitet i USA jämfört med 
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lärarna vid olika förskolor i Linköping kommun. Närhet/distans förklaras inte 
alltid i geografiska termer, man behöver se förbindelserna.

Begreppet nätverk förklarar den motsägelsefullhet som tid, rum och 
distans utspelas i. Världen blir å ena sidan mindre, tätare hoptryckt till en 
punkt så att världen existerar i ett litet rum. Sociala relationer blir å andra 
sidan lösgjorda från det lokala och sträcker sig genom tid och rum. Å ena 
sidan sprids sociala handlingar tvärs över tid och rum – inom ett nätverk 
interagerar aktörerna med varandra även om de är geografiskt distribuerade. 
Å andra sidan korsas alla rumsligt och tidsmässigt avlägsna handlingar i en 
given omgivning.   

Om man tittar noga så kommer man att observera att världen inte samlas 
på vilket ställe som helst. Inte heller sprids/frigörs man vart som helst. 
Spridning och koncentrering i rum är två sidor av samma mynt. Det handlar 
om förbindelser. Latour (2003) använder begreppet oföränderlig mobil 
(”immutable mobile”) för att beskriva det här: aktörer rör sig i det euklidiska 
rummet (de är mobila), men de är oföränderliga eftersom de behåller sin form 
och sina relationer till de andra i nätverket (aktörerna är oföränderliga i den 
meningen). Oföränderlig mobil kan anta olika former; ett fartyg, en text, ett 
elektroniskt meddelande eller en student. Deras rörelser kan inte enbart 
förstås som rörelser inom det euklidiska rummet, utan man behöver förstå 
deras rörelser inom nätverksrummen.  

Rörelser i/över tid och rum 

Every entelechy makes a whole world for itself. It locates itself and all the 
others; it decides which forces it is composed of; it generates its own time; 
it designates those who will be its principle of reality. It translates all the 
other forces on its own behalf, and it seeks to make them accept the 
version of itself that it would like them to translate (Latour, 1993a, s.166).  

Olika nätverket definierar lämpliga banor inom nätverket, vilka organiserar 
rörelser i tid och rum. Genom att definiera vad som tillhör det förflutna, vad 
som kommer att ske i framtiden och genom att visa hur ens rörelse ska vara, 
inför nätverket sin egen tid och sitt eget rum. Nätverket försöker hela tiden 
översätta vad en aktör vill, kan och bör göra om fem, tio år, i vilken ordning 
händelserna ska ske och var aktören vill vara. Nätverken försöker förutse 
aktörernas rörelser i tiden och rummet (Callon & Latour, 1981).  

Att vara aktör i ett nätverk betyder därför att man rör sig inom vissa 
banor som reorganiserar dem i tolkningen av tidsförloppen och rumsligheten 
som representerar tiden och rummet. Att följa dessa banor gör att man blir en 
del av ett varaktigt och extensivt nätverk (Nespor, 1994). Banor, och rörelser 
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i banor, förstås därför inte som något som är individuellt skapat, utan det är 
en effekt av nätverket.

Betoning på tid och rum som produktion, banor och oföränderlig 
rörlighet belyser frågan hur man agerar på distans och hur interaktion över 
tids- och rumsgränser är möjlig. Interaktionen inom nätverken förklaras inte 
som något som begränsas i tid och rum vid ett givet tillfälle. Att sociala 
handlingar och interaktion sprids över tid och rum betyder dels att det som 
händer just nu och just här inte kan förklaras enbart just nu och här, och dels 
att interaktionen med människor som inte är situerade i samma tid och rum är 
möjlig. Inom nätverket sker interaktion som inte är begränsad till ansikte mot 
ansikte.

Inte heller vårt vardagsliv präglas enbart av interaktion ansikte mot 
ansikte, utan av interaktion som sprids i tid och rum. Praktiken kan därför 
inte reduceras till observerbara handlingar just nu på en särskild plats 
eftersom den är distribuerad i tid och rum (Fox, 2000; 2005). Vi handlar 
medan vi interagerar med människor och ting i en given miljö och samtidigt 
med människor och ting som rumsmässigt och tidsmässigt är avlägsna från 
oss. Att ignorera senare typer av interaktioner är problematiskt, speciellt nu 
när våra sociala organisationer i det moderna samhället inte låter sig 
begränsas till omedelbar ansikte mot ansikte interaktion.  

Utbildning som rörelser i tid och rum 

Vad ANT lyfter upp gällande tid och rum är att det inte bara handlar om 
kalendertid och euklidiska rum, utan det finns tider och rum som produceras i 
nätverken. I den meningen kan vad som är ”här” och ”nu” inte förklaras 
enbart av fysiskt närvarande i en given situation, utan det förklaras i relation 
till aktör- nätverk.  

Jag studerar utbytesstudenter och deras rörelser i tid och rum. Hur kan 
ANT användas då?  Ett arbete som har hög relevant till min avhandling är 
Nespors studie om fysik- och managementstudenters rörelser i 
utbildningarna.  Genom att använda ANT beskriver Nespor (1994) hur olika 
utbildningsbanor skapas, hur studenterna organiseras i tid och rum, hur det 
påverkar studenternas kunskapsbyggande och vilka identiteter som skapas 
och genomförs inom olika utbildningar. Fysikstudenternas rörelser i tid och 
rum organiseras på ett sätt som gör att de känner sig pressade. De använder 
mest sin tid till studier, ofta tillsammans med sina kurskamrater. De 
tillbringar det mesta av sin tid i fysikhuset. Deras utbildning är hårt 
standardiserad och har varit stabil i flera år. De olika kurserna i 
fysikutbildningen har en stark relation till varandra. Läroplanen består av 
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olika obligatoriska kurser och studenterna förväntas läsa kurserna i en 
specifik ordning. Detta leder till att fysikstudenternas utbildningsbana blir 
mer tight och pressad ju längre utbildningen pågår. Man kan säga att 
fysikstudenterna rör sig i snäva nätverk inom disciplinen.  

Managementstudenterna visar att de däremot har en större mångfald i 
sina utbildningsbanor, vilket är resultatet av en annan typ av ordning i 
läroplanen. Medan fysikstudenternas läroplan är välorganiserad och har en 
särskild ordningsföljd ger läroplanen managementstudenter större valfrihet. 
Nespor visar också att trots att det finns en formell ”advice service” så 
organiseras studenternas utbildning främst av nätverk som utgörs av 
studentorganiserade råd. Det resulterar i att utbildningsgången hos 
managementstudenterna är glesare och mer mångfaldig än fysikstudenternas. 
Nespor visar också att medan fysikstudenterna rör sig inom sina disciplinära 
nätverk så rör sig managementstudenterna inte bara inom de akademiska 
nätverken, utan också inom vidsträckta nätverk på arbetsmarknaden.  

Rörelserna i de olika organiserade studiegångarna producerar också olika 
identiteter. Medan fysikutbildningen mobiliserar och producerar akademisk 
identitet, producerar managementutbildning framtida ”chef”.  

Vad Nespor visar genom att jämföra två olika karaktärsutbildningar är att 
utbildning som nätverk organiserar studenternas rörelser på ett rumsligt och 
tidsmässigt specifikt sätt. 

Students, all of us, are elements of distributed actors or actor-networks. 
When students enter college and begin to move along trajectories that 
reorganize them spatially and temporally as elements of actor-networks 
such as physics and management, the old division of ‘learning’, 
‘disciplinary reproduction’, ‘curriculum process’, ‘identity construction’ 
and so forth dissolve into knowledge in motion. (Nespor, 1994, s.21) 

Vad som lyfts fram är att utbildningsbanor inte bara är producerade i nätverk, 
utan också att den tid och de rum som studenterna rör sig inom bör förstås 
som nätverkens tid och rum. Det här leder också till att man ser att 
studenterna i en given tid och ett givet rum, t ex i ett klassrum, inte bara 
interagerar med dem som är fysiskt närvarande. Interaktionen som äger rum 
begränsas inte inom ansikte mot ansikte ramen, utan studenterna interagerar 
med andra aktörer i rum och tid på distans.  

Vidare kan man påstå att förståelse av en händelse aldrig grundar sig 
enbart på en given iscensättning. Även om man är fysiskt närvarande i en och 
samma tid, i samma rum, kan denna tid och detta rum betyda olika saker 
beroende på nätverket. Nespor (2003) visar att en kurs, i detta fall 
näringslära, betyder olika saker för olika studenter. Dessa olika meningar är 
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resultatet av relationer – på vilken plats denna kurs ligger inom studenternas 
läroplan, om kursen är ett obligatoriskt eller valfritt moment för dem, hur 
studenterna kan koppla kursen till framtida arbete/identitet - påverkar 
betydelsen av en och samma kurs. Man kan säga att den här kursen inte är 
densamma för alla deltagare beroende på hur kursen ligger i studenternas 
utbildningsbanor. I kursen finns det olika ”kontexter” för studenter med olika 
banor. I den meningen är kontexten inte statisk eller given för alla, utan den 
är en pågående process. Förhandlingar om vilken kontextualisering i tid och 
rum som räknas som ”den rätta” är alltid pågående. 

I stort sett kan man se i Nespors arbete (1994) att det finns åtminstone två 
nätverk inom universiteten. Det ena är de akademiska disciplinerna som 
definierar och reglerar praktikens aktiviteter och studenternas studiegångar 
som de måste följa för att kunna bli aktörer i den kommande praktiken. Det 
andra är universitetet som generar en rumslig och tidsmässig ordning genom 
att organisera universitetets schema (vilka ämne man ska läsa under en given 
termin), och genom att universitetet samarbetar med andra nätverket utanför 
akademin. Studenterna rör sig inom dessa ordningar av tid och rum och 
organiserar sina studier relaterade till olika disciplinära strömmingar där de 
konstruerar sin identitet inom nätverken.  

Sammanfattningen av detta kapitel kan bli så här: allting som gör något är en 
aktör. Det finns ingen a priori bestämmelse över en aktörs storlek eller 
egenskaper. Aktören är en effekt av nätverk. Aktör och nätverk kan inte 
urskiljas om man jämför dem med varandra. Nätverk är inte något som är 
fastställt. Det är ett resultat av ständiga och pågående förhandlingar med 
olika förbindelser. Översättningsprocessen refererar till en process där 
aktörernas identiteter, mål och möjligheter av interaktion och relationer till 
andra aktörer skapas, förhandlas och avgränsas.

Alla objekt är effekter av heterogena relationer i nätverken. Tid och rum 
är inte undantagna. Tid och rum behandlas inte som en bakgrund eller en 
behållare för mänskliga handlingar, utan de är effekter av relationer och 
förbindelser. Det finns därför en åtskillnad mellan tid och tolkningar av 
tidsförloppen samt mellan det euklidiska rummet och nätverksrummet. 
Tolkningen av tidsförloppen och rumsligheten är en nätverksproduktion. 
Detta sätt att se på tiden och rummet hjälper en att se vad som händer på en 
given plats vid en given tid i relation till aktör-nätverk, och vi begränsas inte 
av just nu och här.  

Det här är vad jag finner vara viktigt och fruktbart för mitt 
avhandlingsarbete. Hur dessa begrepp och resonemang översätts i mitt 
avhandlingsarbete kommer att redovisas i nästa metodkapitel.  
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Vad är en avhandling? Ett svar kan vara en vetenskaplig text som syftar till 
att producera kunskap om ett fenomen/objekt genom att man använder sig av 
någon vetenskaplig metod. Om man accepterar detta svar så kan man se att 
det kan delas upp i olika bitar: det handlar om hur man anser att ett 
fenomen/objekt som man undersöker existerar. Det handlar om vad 
vetenskaplig kunskap är för något, samt vilken metod som är mest lämplig då 
man samlar in sina data, vilka i sin tur skall ge svar på de frågor som man har 
ställt. Man ska inte heller glömma att det är kunskap i textform.  

Detta metodkapitel består av tre olika delar; den första delen beskriver 
”en vetenskaplig kontext” för denna avhandling. Här redovisas vad jag som 
forskare har för syn på forskningsobjektet och på kunskap och hur jag 
betraktar mitt arbete. I den andra delen beskriver jag hur jag tänkte när jag 
planerade min avhandling och hur själva arbetet gick till då jag samlade in 
data. Den tredje delen handlar om hur jag har behandlat det empiriska 
materialet samt produktionen av avhandlingen.  

Den akademiska vetenskapliga kontexten 

I denna del av kapitel 3 redovisar jag den ontologiska och epistemologiska 
synen, samt synen på relationen mellan forskaren och dennes produktion 
vilket präglar avhandlingen. I dessa punkter följer jag ANT. Vetenskap är en 
produktion – den uppstår inte ur intet eller faller ner från himlen. Den är 
alltid situerad i tid, rum och i relation till andra (Haraway 1991; 1997; 
Latour, 2003; Latour & Woolgar, 1986; Law, 2004). Som Law (1994) 
konstaterar så är forskarna också en produkt av sina discipliner. 

Jag finner att det är viktigt att jag redovisar dessa punkter. Dessa punkter 
är inte alltid synliga i avhandlingens slutprodukt, men icke desto mindre 
präglar de och skapar villkoren i avhandlingsarbetet.
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Det här är inte ett objekt4

Vad är syftet med kunskap? Det traditionella epistemologiska svaret skulle 
vara att äga sanningen, att ha en rationell och rättfärdig tro. Att man tror att 
kunskapen talar om sanningen om världen/verkligheten/fenomenen/objektet 
betyder också att man förutsätter att det finns en ”Sanning”, ”Essens” hos 
forskningsobjekt, vilket man med den lämpliga metoden kan ta på. I denna 
syn på sanningssökandet förutsätts en ontologisk syn, som kan sammanfattas 
av ”därute” (”out-thereness”), dvs. tron på att det finns en verklighet som 
existerar utanför oss. Denna externa verklighets existens är oberoende av oss; 
våra handlingar och vår perception påverkar inte världens existens. 
Verkligheten föregår oss och den består av fasta och definitiva relationer och 
former. En verklighet med dessa egenskaper är densamma var som helst – 
verkligheten är enhetlig. Så om det finns en verklighet, så kan man säga att 
forskarna söker efter ”sanningen” om verkligheten. Forskning som bedrivs 
med rätt metod kan därför utmynna i resultat som gäller universellt. Med 
betoning på bevis, överenskommelse mellan logik, data och objektivism, 
hävdas det också att forskaren bör och kan vara lösgjord från sig själv i sin 
kulturella, könsmässiga, ekonomiska och politiska kontext (se t ex Law, 
2004; Latour, 1986; 1998).  Latour kallar denna definition av det sociala 
sambandet för ostensiv definition.   

Law (2004) påpekar, att trots att det finns andra röster som ser 
verkligheten som en konstruktion av aktörer så är bilden av vetenskapen som 
talar om ”Sanningen” högst levande, liksom idén om att det finns ett väsen, 
en essens hos forskningsobjektet. Det är också vad Czarniawska (2003) 
påpekar, att det finns bakomliggande antaganden av förekomster av 
transvetenskapliga praktiker i den akademiska miljön. Det finns en tro och 
denna tro är följande: genom att få folk från olika traditioner att forska om ett 
och samma forskningsobjekt så skulle man bättre kunna förstå det komplexa 
forskningsobjektets väsen. Må den vara komplex och svårbegriplig, det finns 
ändå en essens hos forskningsobjektet som är fast, orubblig och bestämd, och 
som väntar på att upptäckas ifall forskaren har den lämpliga metoden. Om
vetenskapen har svårt att erbjuda en elegant, enkel och tydlig bild av 
forskningsobjektet, verkar det vara på grund av forskningsobjektets 

4 Denna rubrik är från Law och Singletons (2000) artikels titel. Artikeln handlar om 
alkohol- lever sjukdom och dess mångfald.  
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komplexitet (kanske superkomplexitet5?). Att den värld som vi lever i består 
av komplexa relationer vill jag inte förneka, men när vi använder ordet 
komplexitet för att beskriva ett forskningsobjekt/fenomen, finns det en risk 
att vi förenklar just problematiken av komplexiteten (Mol & Law, 2002).

Det finns ett annat sätt att se på forskningsobjektet. Istället för att tänka 
på ”komplexitet” hos ett väsen, är förslaget att man tänker på ”mångfald” 
(multiplicity) av forskningsobjektet (Bijker & Law, 1992; Callon & Law, 
1992; Fujimura, 1992; Law, 1994; 2004; Mol & Law, 1994; 2002). Sätten 
och begreppen som används för att beskriva mångfalden av ett 
forskningsobjekt varierar6. Den kan grundläggande sammanfattas så här: ett 
objekt, t ex Californien, anemi eller leversjukdom (Fujimura, 1992; Law & 
Singleton, 2000; Mol & Law, 1994), är inte enhetligt. Beroende på i vilka 
relationer och förbindelser som objektet hamnar så förändras betydelsen av 
vad detta objekt är.  Det finns olika metoder på olika platser som ”visar” och 
”fångar” ett objekt, och de olika metoderna producerar olika verkligheter av 
objektet. Objektet existerar inte på egen hand. Det har inte en definitiv form. 
Det är inte alltid som det upplevs problematiskt. Tvärtom, att objektet inte 
har en definitiv form och relationer till andra kan möjliggöra att många olika 
aktörer binds samman.  

Att tala om att ett forskningsobjekt inte är enhetligt, att verkligheten är en 
konstruktion, betyder inte att man säger att det inte finns någon verklighet. 
Visst är verkligheten verklig nog för alla som lever sig in i den. Vad som 
lyfts fram här är bilden av verkligheten/forskningsobjektet som är 
”historically, culturally and materially located” (Mol, 2005, s. 75), istället för 
den stabila, givna, singulära och universella verkligheten.  

Om man delar ett sådant synsätt är det följaktligen så att man söker efter 
att se vilka förbindelser som konstruerar ett forskningsobjekt, hur det utförs 
(”be performed”) av olika aktörers handlande och vilka aktörer som står i 
förbindelse med forskningsobjektet. Detta är utgångspunkterna för mitt 
avhandlingsarbete. Jag anser alltså inte att det finns en Utbytesstudent/ 
Utbytesstudie, ett statiskt tillstånd, utan jag betraktar i linje med ANT att 

5 Det verkar som om ordet komplexitet inte räcker för att beskriva den komplexa 
verkligheten som vi lever i. Barnett (2000) använder ordet superkomplexitet för att 
beskriva att vår tid är något mer än komplex. 
6 Fujimura(1992) använder begreppet ”boundary object”. Begreppet  beskriver en 
egenskap som är tillräckligt robust för att det ska kännas som något gemensamt och 
tillräckligt formbart så att det skall kunna anpassas till lokala behov, lokala 
tolkningar av objektet. Law (1994) hänvisar till detta begrepp då han skriver att han 
ville hitta ett sätt att tala om ”boundary object”. Callon och Law (1992) använder 
begreppet “interpretive flexibility” för att beskriva just denna möjlighet, att objektet 
representerar olika saker för olika aktörer.  
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utbytesstudenten/utbytesstudien är ett resultat av en serie relationer. Jag 
försöker här beskriva dessa förbindelser och hur utbytesstudenten/ 
utbytesstudien genomförs i olika förbindelser.  

Forskaren och dennes produktion 

Det är inte ovanligt att forskaren är osynlig i sin slutproduktion. Det verkar 
som om ett vetenskapligt arbete inte har något med den mänskliga 
dimensionen att göra. Det känns ibland som om det inte spelade någon roll 
vem som gör ett arbete – om arbetet gjorts på ett objektivt sätt så skulle 
frågan om vem som gjort det inte vara viktig, för oavsett vem som gjort det 
så skulle han/hon få samma resultat. Den här bilden om forskning och 
vetenskapligt arbete är viktig. En av grundpelarna i bilden av vetenskapen 
som den universella Sanningen är tron på vetenskapen som en objektiv 
produkt. Den allmänna föreställningen av objektivitet7 verkar ha anknytning 
till bilden av den objektiva forskaren; forskaren lösgör sig själv från sitt kön, 
sin etnicitet och sina eventuella politiska åsikter (Law, 1994; 2004). Man tror 
att fakta kan och bör tala för sig själv medan forskaren är tyst (Latour, 
1993b), men man kan undra om det är möjligt för forskaren att bli någon 
slags vetenskaplig maskin som är ersättbar.   

Länge har objektiviteten hos forskaren ansetts vara ”disentanglement 
from location” (Law, 2004, s.68) men detta krav är problematiskt, dels för att 
det inte gäller alla grupper8, dels för att det är omöjligt. Föreställningen om 
vetenskapens lösgörande handlar inte enbart om kön eller etnicitet, utan om 
den sociala kontext där kunskapen produceras. Ofta glöms den sociala 
kontexten inom vilken den vetenskapliga kunskapen produceras. Det verkar 
som om vetenskapen inte har något att göra med något socialt, men Latour 
(1993a; 2003) och Haraway (1991) betonar att när vi producerar kunskap är 
vi alltid någonstans, inte enbart i geografisk mening utan också i relation till 
andra. Därför är ett seende från ”varsomhelst” eller ”ingenstans” (fri från sin 
egen perspektivpunkt) omöjligt. 

7 Man kan se mer nyanserade sätt att tänka på objektivitet hos Kvale (2001). Han 
urskiljer vad man menar med objektivitet i tre olika kategorier; objektivitet som fri 
från bias, objektivitet som intersubjektivitet och objektivitet som spegelbild av 
forskningsobjektets natur.   
8  Akademin och den vetenskapliga praktiken domineras av den vita medelklass 
mannen och deras perspektiv. Det påpekas också att kunskap mest handlar om den 
vita medelklassmannens värld. Det är en av feminismens kritik mot vetenskapen – att 
kvinnors livsvärld ignoreras som forskningsobjekt i vetenskapsvärlden. (se  t ex 
Gumport, 1997; Tisdell, 1998)
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ANT (Latour, 2003; Latour & Woolgar, 1986; Woolgar & Ashmore, 
1988) beskriver den vetenskapliga praktiken som en praktik med sin egen 
kultur. Varje kultur/praktik producerar logik för sanningen, rättfärdighet och 
förnuft.  Sanningen, logiken och förnuftet existerar inte a priori och är inte 
kontextfri. Den vetenskapliga kunskapen byggs inte heller på någon super- 
kulturell norm av rationalitet9. Kuhn (1996) visar också att så kallat ”neutralt 
/objektivt seende” är något som man lär sig inom vetenskaplig praktik. 
Forskaren ser inte forskningsobjektet med naiva och oskuldfulla ögon, utan 
med ögon som tränats för att se på ett lämpligt sätt. Detta lämpliga och 
rimliga sätt uppstår inte från ingenting utan det är en konstruktion och 
överenskommelse inom de vetenskapliga praktikerna. Om objektivitet 
betyder att man ser neutralt, är objektiviteten omöjlig därför att observationen 
alltid är bunden till praktiken. Vad betyder det då att objektivitet som 
lösgörande från kontext/individ är omöjlig? Det ska inte misstolkas som att 
allting är tillåtet hur som helst. Jag tror att det kräver mer av forskarnas 
medvetenhet och ansvar i processerna, genom att de bejakar sina roller i 
kunskapsproducerandet, genom att bejaka den sociala påverkan i kunskapen, 
dess bräcklighet och dess möjlighet, istället för att naivt tro på sin 
objektivitet.

Vi forskare är skapelser av våra discipliner (Law, 1994). Vi (som 
forskare) lär oss vad som anses vara lämpliga objekt att forska på och vad 
som anses vara lämpligt under utbildningen. Forskaren och den vetenskapliga 
kunskapen kan inte lösgöras från kontexten av vetenskaplig träning, teorier 
och praxis. På ett sådant sätt är en text (typ avhandling) inte den enda 
produkten av en forskarutbildning, utan forskaren i sig är också en produkt.  

Jag anser att forskningsarbetet är en serie av ständiga val: Vilka fenomen 
är intressanta och värda att undersöka? Vad är syftet med forskningsarbetet? 
På vilket sätt betraktar jag fenomenen? Vilka citat ska man ha i texten? 
Frågorna fortsätter. Som forskare kan man inte låtsas som frånvarande i dessa 
val kring sitt arbete. Produktion av en forskningsprocess, t ex en avhandling, 
är alltid situerad i sin vetenskapliga kontext. Forskaren är en effekt av 
heterogena nätverk och forskaren i sig är ett viktigt villkor och ett verktyg i 
avhandlingsarbetet.    

Vad jag försökt beskriva här är att jag är medveten om att jag också 
fungerar som ett slags villkor och förutsättning för detta avhandlingsarbete. 
Jag betraktar min avhandling som en produkt av interaktionen mellan mina 

9 Skillnaden i kunskapskultur inom akademi stärker indirekt argumenten för 
vetenskaps praktik som social och kulturell praktik. Kunskapskultur skiljer sig inte 
enbart mellan olika discipliner. Även om det är inom samma disciplin, visas det att 
kunskapssyn, kunskapskulturer skiljer sig åt i olika länder.  
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informanter, mig och den valda teorin. I denna mening är avhandlingen 
varken enbart min eller deras. Liksom Law (1994) anser jag att avhandlingen 
inte är en produkt av enbart mig, utan utöver mig. Här är jag också en 
skapelse av min praktik och av min valda teori. Historier som jag får från 
mina informanter är bundna inte bara till specifik tid och rum, utan också till 
mötet med mig. Jag med mina specifika kunskapsintressen, mina ontologiska 
och epistemologiska ståndpunkter och jag som en korean/svensk i Sverige. 
Jag är säker på att de historierna jag fått från dem inte skulle vara desamma 
om någon annan forskare skulle ha intervjuat dem. Den berättelse som här 
skildrar utbytesstudenterna är därför inte en ”objektiv” berättelse i 
positivismens anda. Det här är en produkt av olika möten mellan mig (”story 
teller”) och informanterna. Att vara medveten om mina val och villkor för 
den kunskap som jag producerar är en del av reflexivity regeln10.

Den epistemologiska relativismen

Efter diskussionen ovan landar vi i den epistemologiska relativismen. Den 
epistemologiska relativismen har väckt många debatter och känslor.  Det kan 
missuppfattas och i värsta fall framtvinga 1) att man ger upp ambitionen att 
förklara och argumentera om kunskapens värde för andra, eller 2) att man 
inte har någon regel för kunskapsproducerandet (”Anything goes” 11 ). Att 
reglerna för metod varierar i olika kontexter och olika tider betyder inte att vi 
är i en position där vi kan tro på allting som vi vill. Det betyder inte heller att 
det inte finns några regler och överenskommelser för hur man ska producerar 
bra och acceptabel kunskap. Att man bejakar den epistemologiska 
relativismen betyder inte att man struntar i metodstandarder, vilka inte är 
individuella utan sociala resultat. Att bejaka den epistemologiska 
relativismen och att förneka att det finns universella metodstandarder för 
sanningen är inte att säga att det inte finns några metod- och 
bedömningsstandarder för kunskap. Forskaren slutar inte att försöka 
framhäva resultaten som hon/han producerat. Att man erkänner att vi inte kan 
veta absolut, och att vad vi vet just nu kan ändras i morgon betyder inte att vi 
inte kan veta något (Law, 1991). 

Texten hittills har försökt tydliggöra den akademiska kontexten för denna 
avhandling. Syftet är att tydliggöra hur jag betraktar forskningsobjektens 
existens och min roll som forskare, vilket jag anser vara en styrande faktor i 
avhandlingsarbetet.  

10 Reflexivity regeln diskuteras i en senare del i detta kapitel.  
11 Feyerabend (1975) i Law (1991) s.5.  
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Att ha kunskapsrelativism betyder inte att man tillåter sig att göra vad 
som helst eller hur som helst. I följande text redovisar jag hur jag praktiskt 
har arbetat med avhandlingen, samt de tankar och resonemang som jag haft 
under processen.

Idén växte till en plan (om en annan idé) 

I början hade jag en vag tanke om att jag ville göra en studie om 
utbytesstudenter. Jag har inte själv varit utbytesstudent, men jag har 
erfarenheter av att vara student i en främmande miljö. Dessutom har jag 
bekanta som har vänner som har varit utbytesstudenter. Jag har tidigare läst 
en del litteratur inom detta område – några sökord som jag då använde mig 
av var ”overseas student”, ”foreign students”, ”study abroad”, 
”internationalization of higher education” - och tänkte att jag var intresserad 
av sociokulturella upplevelser hos utbytesstudenterna. För att utveckla mina 
frågeställningar gjorde jag två pilotintervjuer.  

Pilotintervjuerna stämde rätt mycket med vad jag läst i litteraturen. Det 
var på sätt och vis ”bra”, men jag upplevde det också som ”tråkigt” - Varför
ska jag göra det här ifall jag redan tror att jag vet vad svaret skulle bli?.  Det 
var dock något annat som jag blev intresserad av under tiden som mitt 
pilotarbete fortgick. Jag blev fascinerad över deras olika vägar som ledde till 
att de blev utbytesstudenter, de olika sätt på vilka studenterna betraktade sina 
utbytesstudieperioder, och hur de resonerade om värdet med utbytes-
studieperioden. Jag fann intresse i att det ständigt fanns ett förflutet och en 
framtid samtidigt i deras berättelser. Jag insåg två saker: för det första var jag 
intresserad av rörelserna i deras utbildningsbana, för det andra trodde jag inte 
att det skulle vara möjligt att ta/kapa utbytesstudieperioden från en del av 
kontexten, dvs. utbytesstudenternas utbildningsbanor. Jag tänkte att jag ville 
studera utbytesstudenterna/utbytesstudierna i en rörelse.  

Medan jag fokuserade på vad jag ville veta, vad jag ville undersöka – ja, 
man måste veta vad man vill veta – och funderade över hur jag skulle kunna 
göra det, så blev jag bekant med ANT. Jag tyckte att teorin erbjöd mig ett 
ontologiskt, epistemologiskt synsätt och den har begrepp som hjälpt mig att 
orientera mig och fokusera på vad jag ville undersöka, hur jag skulle göra 
det.

”Följa aktörerna” säger ANT. Tanken på att ”följa aktörerna” kan spåras 
till Machiavelli. Machiavelli ansåg att det handlade om att bygga förbindelser 
och allianser för att kunna bygga up ett imperium. Han uppfattade att det 
som var viktigt inte var det stod i kontrakten eller vad någon påstod sig göra,
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utan det viktiga var vad de faktiskt gjorde. Det är vad ANT söker efter – vad 
aktörerna faktiskt gör.

Mitt sätt att följa aktörerna var att intervjua flera gånger. Jag hade 
planerat att intervjua dem vid flera tillfällen, för att följa deras rörelser. 
Meningen var också att jag ville kunna se hur utbytesstudenten/ 
utbytesstudierna som forskningsobjekt förändrades och hur utbytes-
studenterna genomförde sina utbytesstudier i detalj. Jag ville också undersöka 
vad som hände när de åkt tillbaka till Korea med tanke på att det fanns brist i 
forskningen på detta område. Perioden blev därför ca 16 månader. 

Jag hade 14 informanter. Att intervjua är inte ett självklart sätt att ”följa 
aktörer”. ANT användare/forskare gör ofta etnografiska studier med 
observationer kombinerade med intervjuer och dokumentstudier. Jag insåg att 
det skulle bli praktiskt svårt att observera och följa dessa 14 utbytesstudenter: 
de läste ju olika kurser på olika värduniversitet i olika städer. I stället valde 
jag att intervjua dem vid flera tillfällen medan de var i Sverige. På ett sätt kan 
jag säga att jag inte är intresserad av informanterna som individer, utan av de 
berättelser som de rapporterade för mig.  

Utbytesstudenterna var från sex olika koreanska universitet vars status 
och karaktär varierade 12 . Tre av dem stannade enbart en termin. Jag 
intervjuade mina informanter tre (för dem som stannade en termin) eller fyra 
gånger, beroende av deras vistelsetid. Första intervjun ägde rum cirka en/två 
månader efter deras ankomst. Andra tillfället blev mitt i deras vistelse här. De 
intervjuades innan de åkte hem och sista intervjutillfället ägde rum i Korea, 
då var det ett år eller fem månader efter deras hemkomst.   

Vissa intervjufrågor upprepades, t ex beskrivningen av deras vardag, 
vilka kurser de läste. Några utbytesstudenter nämnde att de tyckte att de ofta 
blev intervjuade under själva vistelsen, men jag finner att det fanns fördelar 
med att intervjua dem vid flera tillfällen. Jag fick detaljerade beskrivningar 
om vad de gjorde just då och kunde observera ”förändringar” i deras 
berättelser.

Jag har i viss mån använt information från hemuniversitetens och 
värduniversitetens hemsidor. Den information som jag hämtat från dessa 
sidor används mest för att beskriva och förstå utbytesstudenternas 
utbildningar. Avhandlingen grundar sig mest på intervjumaterialet. I vissa 
fall upptäckte jag att det inte stämde med vad utbytesstudenterna sade och 
gjorde om man jämför med den information som finns på universitetens 
hemsidor. Jag har inget intresse av att redovisa det som inte stämmer i detalj. 
Jag är inte intresserad av frågan om vad som är ”sant” eller ”korrekt”. Vad 
jag är intresserad av är hur utbytesstudierna genomfördes.  

12 Den koreanska högre utbildningen beskrivs i ett senare kapitel.  
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Informanterna

Vilka utbytesstudenter skulle jag undersöka? Jag ville kunna följa mina 
informanter under utbytesstudieperioden. Därför valde jag bort svenska 
studenter som skulle bli utbytesstudenter i andra länder. Den typ av data som 
jag ville ha krävde kunskap/känsla om vardagslivet och språket. Därför föll 
valet på koreanska utbytesstudenter i den svenska högre utbildningen.  

För att få tag på utbytesstudenter så skickade jag mail till olika koreanska 
universitet ca tre månader innan utbytesstudenterna skulle börja på sitt 
värduniversitet. Jag presenterade mig själv och mitt arbete, frågade om jag 
kunde få de kommande utbytesstudenternas mailadresser eller om de kunde 
lämna min mailadress till dem.  

Jag sökte också efter olika Internetcaféer som hade anknytning till 
Sverige och presenterade mitt kommande arbete där, frågade om det fanns 
utbytesstudenter som var villiga att ställa upp. Vi tog kontakt med varandra 
innan de första intervjuerna ägde rum i Sverige.  

Under den tiden presenterade utbytesstudenterna andra utbytesstudenter 
som jag inte hade haft kontakt med. Jag skickade mail till de ”nya” 
utbytesstudenterna och de flesta var villiga att ställa upp och vara informanter 
i mitt avhandlingsarbete.  

Det hela resulterade i att jag fick tag på 15 utbytesstudenter. Jag tappade 
en av dem under processens gång, därför blev det totalt 14 utbytesstudenter 
som kom att ingå i denna studie. Kön, klass och ålder speglas på olika sätt i 
denna avhandling. När det gäller ålder så var utbytesstudenterna mellan 20 –
23 år gamla, vilket kan beskrivas som en homogen åldersgrupp. Åldersfrågan 
lyftes dock upp vid flera tillfällen under intervjuerna – de pratade mycket om 
ifall de var försenade i sina tidsplaner jämfört med de andra jämnåriga eller 
inte. När det gäller klass så var de alla från medelklassen, vilket gjorde att det 
var svårt att observera hur klassdimensionen fungerade i förbindelserna. När 
det gäller kön var det en annan typ av problem. Fyra av de fjorton 
utbytesstudenterna var män. Som det redovisats så var det en ojämn 
könsfördelning. Alla berättade dock att deras utbildning var könsneutral och 
könsaspekterna var inte tydliga i deras berättelser.

I fortsättningen kallar jag de koreanska utbytesstudenterna i denna 
avhandling för utbytesstudenterna.  I vissa delar av texten bedömer jag att jag 
behöver tydliggöra detta för att inte skapa förvirring. 
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Intervjuerna

Intervjuerna var halvstrukturerade till karaktären. Följande områden 
fokuserades på i intervjuerna13.

1. Studenternas familj, utbildningsbakgrund. 
2. Beskrivning av deras studentliv på hemuniversiteten.  
3. Beskrivning av de processer som gjort att de blivit utbytesstudenter. 
4. Beskrivning av deras vardag som utbytesstudenter –  t ex,  vad de 

läste, vilka de träffade, var de träffades och vad de gjorde under 
helgen.

5. Anledning till deras handlande.  
6. Vad som hände när de kom tillbaka till hemuniversiteten.  
7. Resonemang, betydelsen av att vara utbytesstudent i olika perioder.   

Utbytesstudenterna fick välja var vi skulle träffas. Ofta var mötesplatsen 
under deras vistelse i Sverige deras studentrum. Intervjuerna tog över 1 
timme vid varje tillfälle, förutom vid sista tillfället då de i genomsnitt tog ca 
40 minuter. Intervjuerna bandades efter överenskommelse och skrevs sedan 
ner. Det fanns en utbytesstudent som önskade intervjuas via telefon under de 
två sista tillfällena eftersom hon var upptagen och hade svårt att hitta en 
tid. Det var hennes ide att jag skulle intervjua henne via telefon. Dessa 
telefonintervjuer spelades också in. Direkt efter varje intervjutillfälle 
lyssnade jag på banden. Om det fanns något som jag missat eller blivit osäker 
på vad de menade så skickade jag mail för att få det bekräftat.   

En del utbytesstudenter kände varandra väl eller lärde känna varandra på 
grund av att de var från samma hemuniversitet och för att de hamnat på 
samma värduniversitet och för att de bodde väldigt nära varandra ifall de 
bodde i samma stad.  Jag vet att de pratades vid.  A5 sa t ex vid första 
tillfället att hon hade frågat de andra vad jag hade frågat dem om. De 
kommenterade varandra, berättade om andra utbytesstudenter ibland, men det 
var inte något som jag upplevde som problematiskt. När de berättade om 
andra utbytesstudenter som jag intervjuade så försökte de själva anonymisera 
sina vänner, t ex genom att säga ”en av oss”.  I stort sett fokuserade de sig på 
sina egna berättelser.

13 se vidare bilaga  
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Etiska aspekter  

När det gäller etiska frågor så kan man diskutera dem i relation till 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet (HSFR, 1996). Jag anser att jag har uppfyllt alla dessa krav; jag 
informerade informanterna om syftet med avhandlingen och jag fick deras 
samtycke, jag har använt materialet för avhandlingsarbetet och i olika 
presentationer av mitt avhandlingsarbete. Efter intervjuerna har jag fortsatt att 
meddela dem hur det går med mitt avhandlingsarbete, ifall de undrade över 
något. Det fanns dock en punkt som inte var helt problemfri, det var 
konfidentialitetskravet.     

”Hur kommer du att göra oss anonyma?” frågade en utbytesstudent. Det 
var lätt att lova dem anonymitet, men det var inte lika lätt att hålla löftet när 
man tänkte på det praktiska. Det fanns inte så många koreanska universitet 
(vid den tiden) som skickade utbytesstudenter till Sverige, och antalet 
studenter var inte heller stort. Om man ville så skulle det inte vara så svårt att 
ta reda på vilka de var, eftersom jag ganska detaljerat beskriver 
utbytesstudenternas hemuniversitet och deras värduniversitet. För att göra 
dem anonyma skriver jag inte ut vilket år de varit utbytesstudenter i Sverige. 
I enlighet med deras antal och universitets namn så döpte jag 
utbytesstudenternas hemuniversitet till A (fem utbytesstudenter), B (tre 
utbytesstudenter), C (två utbytesstudenter), D (två utbytesstudenter), E (en 
utbytesstudent), F (en utbytesstudent). Utbytesstudenterna fick ett nummer 
efter den bokstav i det koreanska alfabet som deras familjnamn började med. 
Resultatet blev t ex A1.

Jag försöker att inte beskriva vilket ämne de här studenterna hade som 
huvudämne, även om huvudämnesstudierna var en viktig fråga (se senare 
kap).  Jag bedömer att den viktigaste frågan inte var vilket ämne de 
studerade, utan om ämnena/ämneskurserna ingick i deras huvudämnesstudier 
eller inte. Det fanns dock en grupp av utbytesstudenter vars huvudämne jag 
bedömde att det var nödvändigt att berätta om för att man skulle kunna förstå 
deras berättelser.  

Jag nämner heller inte i vilken stad de studerade.  
Vid sidan av intervjumaterialet har jag använt mig av utbytesstudenternas 

hemuniversitets hemsidor. Informationen som jag fått från dessa hemsidor 
spelar en viktig roll då jag beskriver deras utbildning. En del av de senare 
kapitlen som handlar om den koreanska utbildningen har jag tagit från 
utbytesstudenternas hemuniversitets hemsida där det beskrivs hur läroplanen 
ser ut och hur det hela är organiserat, etc. Informationen från hemsidorna 
(från både hemuniversiteten och värduniversiteten) var viktig för att jag 
skulle kunna förstå hur utbytesstudenterna organiserade sin 
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utbytesstudieperiod och deras resonemang över sin vistelse här i Sverige. Jag 
har dock bestämt mig för att inte ha med dessa webbsidor i min referenslista 
eftersom jag vill behålla anonymiteten. I vissa delar av avhandlingen 
bedömer jag att det är viktigt att ge detaljerad information om 
hemuniversiteten för att man ska förstå utbytesstudenternas utsagor. Det finns 
därför alltid en risk att ett visst universitet kan identifieras. 

Jag har träffat studenterna tre (de tre utbytesstudenter som stannade i 
Sverige en termin) eller fyra gånger under processen. Redan vid andra 
tillfället kände jag att det etablerades någon slags närhet mellan mig och 
dessa utbytesstudenter. Trots att frågorna inte var fler till antalet tog 
intervjuerna längre tid än beräknat; de pratade längre och jag tyckte att både 
utbytesstudenterna och jag var mer avslappnade. Några påpekade att de blev 
mer vana vid att prata om sig själva, och vissa tyckte att det var spännande att 
någon skrev en avhandling om deras vardag. Utan tvekan spelade det stor roll 
att jag själv är korean; det stärkte förtroendet och deras välvilja att hjälpa mig 
med min avhandling. Jag blev alltid förvånad och tacksam för att mina 
informanter var uppriktiga och gav en så detaljerad information om sina liv. 
Jag är inte den första som fått denna upplevelse (se t ex DeWalt & DeWalt, 
2002; Fangen, 2005). Jag kan inte nog tacka dessa individer för deras välvilja 
att berätta om sig själva för en främmande person. De är en förutsättning för 
att just denna avhandling har blivit till. Att vara medveten om vad de har 
gjort för mig har också gjort mig medveten om att jag måste arbeta med 
materialet med respekt. 

Om data och teori 

I kommande kapitel beskrivs hur studenterna blev utbytesstudenter, hur deras 
studier genomfördes i Sverige och hur dessa översattes när de kom tillbaka 
till Korea. Beskrivningarna och analyserna vävs in i varje kapitel. 
Beskrivningarna i sig är ett resultat av bearbetningen av mina data. Jag 
analyserar och diskuterar vad beskrivningarna berättar med hjälp av olika 
teoretiska begrepp.

Bearbetningarna av data har skett under flera omgångar och på olika sätt. 
Under första fasen fokuserade jag på att läsa intervjumaterialet, vilket ledde 
till avgränsningar inom huvudområdet för min avhandling. Jag skrev 
”beskrivningar” inom olika områden och prövade en analys med anknytning 
till min teori. Detta har skett under flera omgångar. Analysen kan beskrivas 
som en ständig dialog mellan data, teori och mig. I stort sett kan mitt sätt att 
bearbeta och analysera mina data kallas för en kvalitativ analys av innehållet 
inom valda områden där de gemensamma dragen och variationerna redovisas.
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Det var inte så att jag läste ”färdigt”, sedan samlade data och analyserade 
dem i steg. Bearbetning av data, fördjupning inom litteratur på 
kunskapsområdet och tillhörande teori skedde samtidigt. Bearbetning av data 
och fördjupning inom teorin är att betrakta som en växelverkan. Citaten utgör 
exempel och har valts då jag bedömer att de berättar och beskriver 
sammanhanget bättre än mina bearbetade ord. 

Texten ovan beskriver de generella dragen i bearbetningen och analysen. 
Det finns också specifika regler som jag använder mig av och problematik 
som jag funderade över när jag bearbetat och analyserat mina data. I 
kommande text beskrivs dessa regler och hur jag bearbetat mitt material mer 
specifikt. Jag vill påminna läsarna om att beskrivningarna inte är ”som de är”.  
De är ett resultat av att jag bearbetat mina data. De blir ett resultat av vad jag 
som forskare söker efter att se, hur man ser, och av det språkbruk man 
använder. Redan i detta steg är den valda teorin närvarande. Här följer jag 
några regler som ANT förespråkar. 

Process och Symmetri regler

I teorikapitlet och tidigare i detta kapitel har jag skrivit om att ANT anser att 
det inte finns ett forskningsobjekt a priori, utan det bör förstås som en effekt 
/produkt av relationer. Forskningsobjektets mångfald visar att det sociala inte 
är definitivt, förutbestämt eller fast och det sägs att ordning och struktur 
därför förstås bättre som verb, inte som substantiv. Det påpekas också att det 
sociala är materialiskt heterogent. Hur kan man studera forskningsobjektet 
då? ANTs första förslag är att man följer aktörerna, man beskriver vad 
forskningsobjektet består av och hur det konstrueras av de olika aktörerna i 
nätverken. För detta arbete betyder det att jag följer dessa utbytesstudenter i 
tid och rum för att jag vill studera deras utbytesstudier, men vad jag studerar 
är inte utbytesstudenterna, utan jag studerar de förbindelser som formar och 
genomför utbytesstudenten/utbytesstudierna. 

Om man accepterar att forskningsobjektet inte är enhetligt utan en effekt 
av nätverket och att det upprätthålls av nätverket så är följande regler rimliga 
steg att ta i beaktande; att se på process och att hålla symmetri.

ANT anser att processen/förändringar inte är ”störningar” i historien utan 
det är det som är data. Vissa av mina informanter var oroliga över att deras 
historia störde mitt arbete för att de inte var stabila, men det är också en 
styrka i mitt val av metod att jag kan vara lyhörd i just de processer där 
meningar förhandlas och forskningsobjektet/verkligheten ”utbytesstudenten” 
skapas och utförs.  Latour påpekar 
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Being connected, being interconnected, or being heterogeneous is not 
enough. It all depends on the sport of action that is flowing from one to the 
other, hence the words ‘net’ and ‘work’.  Really, we should say ‘worknet’ 
instead of ‘network’. It’s the work, and the movement, and the flow, and 
the changes that should be stressed (Latour, 2005b, s. 143). 

Det är vad jag försöker beskriva, lyfta fram och diskutera.  
Symmetriregel har att göra med att aktörerna inte bara är människor, utan 

det finns aktörer som är icke-mänskliga. Callon (1986) och Latour (1993b) 
argumenterar för att man ska använda samma analysmetoder för att analysera 
både det naturliga (teknologi, artefakter) och det sociala. De accepterar inte 
att det finns någon given distinktion mellan Naturen och Samhället. 
Symmetriregeln sammanfattas så här: det finns inget privilegium för vad som 
ska förklaras och vad som inte behöver förklaras. Ingen förhandsbestämd 
sanning eller oriktighet ska finnas och alla aktörer oavsett dess form och 
storlek ska förklaras på samma sätt. Eftersom meningar, logiken, sanningen 
och oriktighet är socialt skapade - ja, det är en anledning till att dessa 
förändras i tid och rum – behöver allting behandlas på ett och samma sätt. 
Ingenting ska reduceras eller tas för givet. Detta innebär att icke- mänskliga 
ting inte försvinner i bakgrunden av berättelsen (avhandlingen) eller får en 
roll som enbart ett verktyg. Som forskare försöker jag följa och beskriva vad 
dessa icke- mänskliga aktörer, t ex kurser, TOEFL prov, gör.  Jag tror också 
att det är en styrka och ett kunskapstillskott som avhandlingen bidrar med. 
Även om den grundar sig mest på intervjuer med utbytesstudenter – 
mänskliga aktörer – så fokuserar avhandlingen inte på dessa individer, utan 
på förbindelser som dessa mänskliga aktörer finns i. 

Reflexivitet  

Forskning är ett resultat av mötet mellan forskaren och den andre. När 
forskaren skriver om forskningsobjektet så skapar forskaren också en ordning 
hos forskningsobjektet. Relationen mellan det forskande subjektet (forskaren) 
och det forskande objektet (när det gäller det mänskliga objektet är de också 
subjekt), samt relationen mellan forskaren och dennes produktion, borde 
uppmärksammas som centrala delar av forskningsprocessen.  

Att forskaren skapar en ordning hos forskningsobjektet kan ses som att 
forskaren inte bara studerar forskningsobjektet utan också konstruerar 
forskningsobjektet. Forskaren är i sin tur också en konstruktion av sitt sociala 
sammanhang (se t ex Ehn & Klein, 1994). Forskningen, t ex ett 
avhandlingsarbete är en konstruktionsprocess. Alvesson och Sköldberg 
(1994) säger att konstruktionsprocessen består av tre delar. Den första är 
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forskningsobjektet, något att konstruera. Den andra är ”ett konstruerande 
subjekt (forskaren)” och den tredje är ”en social kontext som konstruerar 
forskaren” (s. 322). Till den sista delen hör språket, det lokala 
forskarsamhället och inte minst de teoretiska traditionerna. Man skulle också 
kunna tillägga dubbel hermeneutik som ett problem (Giddens, 1993). Man 
konstruerar och tolkar vad de andra konstruerar och tolkar.     

Reflektion handlar om tänkande över sitt tänkande. Den handlar om att 
man är medveten om att ens aktivitet har sina förutsättningar; interaktionen 
mellan forskare och de forskande objekten, sitt eget tänkande, egna val av 
teorier och metoder och språkanvändande. Reflexivitetsregeln gör det tydligt 
att vi forskare också är en produkt av vår utbildning, vår disciplin, och att 
kunskap som vi producerar produceras via oss (Latour 1998; Law, 1994.). 

Latour (1988) påpekar att det finns två olika sorters reflexivitet. Det ena 
är meta-reflexivitet, vilket innebär att man reflekterar för att man inte blivit 
trodd av läsarna. Det andra är infra-reflexivitet, vilket innebär att man 
reflekterar för att man vill bli trodd av läsarna.  Latour förespråkar också att 
texten ska vara livlig, intressant och tankeväckande. Jag lämnar det till 
läsarna att bedöma ifall jag har lyckas med detta.  

Reflexiviteten var också viktig när jag översatte mitt intervjumaterial.  

Översättning 1 

”De kan inte ha pratat så här,” sa en person som har läst min första version av 
översättningen av intervjumaterialet. Den direkta översättningen fick mina 
informanter att verka som om de var riktigt dumma eller väldigt konstiga. Jag 
stötte på översättningsproblematik.  

Att översätta ett språk till ett annat språk innebär problem. Språk är inte 
en enhetlig objektiv representation av ”verkligheten” som kan översättas till 
olika språk. Språk beskriver inte enbart ting, utan också den mentala 
representationen som tinget hänvisar till. Språk är alltid en produkt av tid och 
rum (se t ex Barthes, 1997; Fiske, 1998; Hall (ed.), 1984).  Antropologer som 
arbetar med främmande kulturer har tidigt insett denna problematik med att 
översätta ett språk och en kultur till en annan. Översättning är en 
tolkningsprocess (Asad, 1986). Att översätta under forskningsprocessen har 
därför epistemologiska och ontologiska konsekvenser, vilket inte alltid 
uppmärksammats. Att forskaren själv kan översätta eller kommunicera på det 
främmande språket ger denne en styrka eftersom forskaren då kan ventilera 
oklarheter med informanterna rörande tolkningar, vad som sagts etc. Detta 
betyder inte att vad forskaren själv översätter alltid leder till en ”korrekt” 
översättning eller förståelse av materialet (Temple & Young, 2004).  
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Att presentera ”talspråk” som text är problematiskt, även om denna 
process inte innehåller själva översättningsmomentet. Det påpekas (t ex 
Bucholtz, 2000; Green, Franquiz & Dixon, 1997; Moerman 1996) att 
transkription inte är problemfritt; det kräver förståelse för talspråket, för 
kontext och kulturella och sociala dimensioner i själva språket. Talspråk är 
inte detsamma som skrivet språk. Bucholtz (2000) belyser en 
motsägelsefullhet. Att man skriver ner tal troget kan göra talet främmande 
som skrivet språk. Så det här är en annan problematik som uppstår då man 
väljer citaten på koreanska, översätter dem och presenterar dem på svenska. 

De problem jag stötte på när jag översatte intervjumaterialet kan i stort 
sett delas upp i fyra problem. Det första problemet var relaterat till språkets 
sociala dimension som inte alltid går att översätta.  

Det andra problemet var relaterat till språkets uppbyggnad. Koreanskan 
har inte samma struktur som svenskan. Medan svenska är SVO–språk, dvs. 
grundordföljden är av typen subjekt- predikatsverb- objekt, så hör koreanskan 
till SOV–språken. Grundordföljden i koreanskan är subjekt – objekt –
predikatsverb. Eftersom den koreanska språkbyggnaden är annorlunda än den 
svenska14 så lät det extra konstigt när jag översatte citaten, särskilt när den 
intervjuade hoppade från en mening till nästa mening utan att avsluta den 
förra meningen.  

Det tredje problemet som jag upplevde var att ellips, dvs. ett avkortat ord 
och/eller en avkortad mening förekom ymnigt i intervjuerna. Det var vanligt 
att subjektet i en mening försvann när det antogs vara uppenbart. Problemen 
ovan gjorde att när man försökte översätta koreanskan till svenska på ett 
ordnära sätt så lät det inte klokt.

Det fjärde problemet är en nära släkting till det första problemet. Det 
finns slang och olika sätt att använda ord. Vissa sätt att uttrycka sig verkade 
solklara för mig (som korean) men inte för andra som inte kan koreanska.     
För att ta ett exempel, en informant sa ”Våra professorer pickar på oss”. För 
mig är orden ”picka på” liktydigt med beskrivningen av att professorerna 
stressade sina studenter med en mängd krav och att studenterna fick 
(huvud)värk på grund av all stress. När jag berättade om det för mina svenska 
kollegor och vänner så insåg jag att de inte förstod och upplevde det på 
samma sätt som jag gjorde.  

Hur ska man lösa problemen som uppstår i och med att man gör en 
översättning? Eventuella lösningar för transkription/översättnings 
problematik som prövades och föreslogs fann jag inte heller tillfredställande 

14 För vidare läsning om jämförelse mellan det svenska och koreanska språket 
rekommenderas Park (1999) studie.  
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– t ex att ta med originalspråket vid sidan av det översatta (hur hjälper det de 
svenska läsarna som inte kan koreanska?) eller att ha audio och videoband 
tillgängliga (i första hand undrade jag hur det skulle gå till praktiskt, i andra 
hand undrade jag och min kollega över de etiska aspekterna). Ett mer 
tillfredsställande svar på detta blir för mig att man inte enbart översätter 
talspråket från ett ord till ett annat och sedan skriver ner det hela exakt, utan 
jag försöker behålla meningen genom att jag reflekterar över min 
översättning. Jag har försökt behålla sammanhangen och harmonin. Jag har 
varit både flexibel och försiktig när det gäller översättningen (Asad, 1986). 
Det betyder inte att jag tror att jag har fria händer, utan att jag är mer med-
veten om den begräsning som skapas av en ”objektiv” översättning.  

Detta betyder i praktiska termer att om ett citat skulle behöva mycket 
förklaring, så förklarar jag det i en löpande text istället. När jag valde citat så 
prövade jag ifall översättningen av citaten förstods av den svenske läsaren.  

När det förekommer ellips så försökte jag fylla på med de utelämnade 
orden för att tydliggöra vad de menade.  Det finns sådana tillfällen då det 
krävs ytligare ”tolkning” av översatta meningar inom ett långt citat för att 
meningen/sammanhanget ska förstås av en läsare som inte känner till det 
koreanska språket. Jag skrev då ”tolkningen” istället för den exakta 
översättningen av meningen. I vissa fall har jag pratat med mina informanter 
om dessa tolkningar under intervjuerna. Detta markerar jag med att stryka 
under meningen och använda en fotnot. Vissa ord har flera innebörder. I vissa 
fall bidrar de olika meningarna av ett ord till att skapa nyanser av vad de sa. 
Jag använder en fotnot för att förklara det.   

En smärre språklig bearbetning har gjorts också för att underlätta 
läsandet av ”tal”. När det förekom att ett ord upprepades flera gånger i rad 
eller när intervjupersonen sa några ord i rad utan att formulera en mening så 
raderas de.

Översättning 2 

Översättningsproblematiken finns inte enbart i resultatredovisningen i denna 
avhandling; jag (en korean/svensk) arbetade främst med engelska texter om 
ANT som i sin tur är en översättning från franska texter (eller skrivna av 
franska språkliga författare). Sedan bearbetade jag texterna och producerade 
en text på svenska! Den här texten som läsaren läser är på svenska, men 
under denna yta finns det olika språk – engelska, koreanska, svenska och 
franska. Det finns ibland en liknande problematik som jag nämnde tidigare 
när man skall översätta något från engelska till svenska. Översättningen blir 
alltid en sorts svek.
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Mitt sätt att lösa eller kringgå problematiken blev att utgå från en 
försiktighetsregel. Jag skriver det engelska ordet bredvid det ord som 
översatts till svenska. Jag upplevde att vissa begrepp i teorin inte kunde 
översättas fullständigt till svenska. Då använder jag engelska begrepp.

Översättning 3: Teori och empiri 

Att producera en berättelse (en avhandling) som baseras på teori och 
empiriska material är också en fråga om att översätta teori och empiri. Mina 
insamlade data talar inte för sig själv. De får en röst genom mig. Teorin blir 
relevant genom att den används på ett specifikt sätt. Både teorin och empirin 
översättes och sedan blir det hela till en berättelse.

  ”Varför använder du dig av den teorin?” är en av de vanligaste frågorna 
som jag har fått under avhandlingsarbetet. ”Varför inte?” skulle inte vara ett 
bra svar. Naturligtvis är det en viktig fråga som kräver ett allvarigt svar. 
Valet av teorier spelar en stor roll i avhandlingsarbetet.  

Det finns risk för att forskaren blir förälskad i en teori, vilket Alvesson 
och Sköldberg (1994) påpekar. Risken är att man tvingar eller anpassar sina 
empiriska data till en vald teori. Det jag upplever som styrkan i ANT är att 
ANT inte är en teori (i vanlig mening). Den erbjuder ett ontologiskt synsätt 
och vissa analytiska verktyg men som vi redan har sett i tidigare kapitel så 
förklarar den inte någonting om ”världen”. Den talar om att aktörer är 
relationseffekter, men inte om hur dessa relationer och länkar är skapade. Jag 
finner ett värde i att använda ANT eftersom ANT uppmuntrar mig att se hur 
forskningsobjekten (utbytesstudenter/utbytesstudier) konstrueras och vilka 
som associeras till dem/den. Jag finner också en styrka i ANTs sätt att 
diskutera tid och rum som nätverksproduktion. Att jag använder ANT 
betyder samtidigt att jag översätter ANT enligt ANTs begrepp, och det 
innebär alltid ett svek (Law, 1991; 1996). Teorin är i mina händer. Texten i 
kapitel 2 som representeras som ANT, är som jag skrivit tidigare en 
omgestaltning av teorin. Den är en produkt av min översättning av ANT där 
jag bearbetat mitt material och bedömt vilka begrepp/resonemang i ANT som 
var relevanta och värdefulla för min avhandling.  

Översättningen gäller också användandet av empiriska material. Redan i 
insamlingen av empiri så finns det en som ser/samlar data från en specifik 
punkt – man kan inte observera något från ingenstans.

Men de flesta har i rollen som deltagande observatör en mer analytisk syn 
på det som sker än vad de primära deltagarna har, just därför att de går in i 
en outsiderroll och inte naturligt tillhör fältet. Även i de mest deltagande 
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forskarrollerna finns det skillnader mellan att observera fältet såsom 
fullvärdig deltagare (Fangen, 2005, s.77).   

Att se och att observera är inte detsamma, även om man använder samma 
ögon. Nej, det är inte detsamma just för att man inte använder samma ögon, 
samma medvetande och samma intresse. Man kan dra en liknelse och 
uttrycka det så att vanligt tal och en intervju inte är detsamma. Intervjun har 
nämligen sin kontext. I den mening kan jag säga att ANT inte bara används 
av mig (som forskare), utan ANT påverkar också vad jag fokuserar på i 
avhandlingsarbetet och hur jag ska närma mig mitt forskningsarbete. 

Sammanfattningsvis kan man säga att avhandlingsarbetet har varit en 
ständig översättningsprocess mellan teori och empiri. Denna ”berättelse” om 
utbytesstudenter och deras rörelser har producerats med hjälp av en 
kombination av teori och empiri. Slutproduktionen (avhandlingen) beskriver 
inte enbart forskningsobjekten, utan den försöker förstå, försöker förklara de 
forskningsobjekt som beskrivs. När man intervjuar/observerar så tror jag att 
man har en annan utgångspunkt än när man enbart talar/ser, oavsett om man 
har en induktiv eller en deduktiv hållning till insamlade data. Man har ett 
kunskapsintresse och man söker efter svar eller förståelse. Man vill se 
forskningsobjektet på ett annat sätt än man gör i vanliga fall.     

Att data organiseras och blir redovisade på ett specifikt sätt, dvs. data blir 
översatta av mig, ska inte misstolkas som att jag har tvingat data att anpassa 
sig till teorin. Mitt förhållningssätt liknar en modell av vad Willis och 
Trondman (2000) kallar för ”Teoretically Informed Methodology for 
Etnography” (TIME). Här påpekar de att förståelsen om 
vardagslivet/fenomenen varken kan tala för sig själva (se också Latour, 2003) 
eller presenteras via abstrakta teoretiska kategorier. Willis och Trondman 
(2000) söker efter en ömsesidig ”surprise” mellan teori och data. Som jag 
skrivit tidigare så har datainsamlingen och min kunskapsfördjupning skett 
genom växelverkan mellan data och teori. Jag upplevde att när jag läste mina 
intervjudata och sedan gick tillbaka till teorin, så kunde jag se teorin på ett 
annat sätt och vice versa. Denna växelverkan har stärkt min förståelse för 
olika avhandlingsfenomen.     

 Här är således en avhandling som är en produkt av interaktioner mellan 
teorin och mig, mellan utbytesstudenterna och mig och mellan teorin och 
empirin.  

Vad jag har producerat

Under 16 månader följde jag mina 14 informanter som kom från olika 
koreanska universitet och hamnade på olika svenska universitet. Jag har 
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försökt hålla en hög kvalitet både i mina empiriska data och i analysen. Jag 
har försökt vara lyhörd mot processen, behålla symmetrin i analysen och 
undvikit att reducera den. Jag har försökt reflektera över mitt sätt att arbeta, 
min översättning och min analys för att läsaren ska förstå och tro på den text 
som producerats.   

Utbytesstudenternas bakgrund var olika och likaså anledningen till att de 
kom till Sverige. Några av dem visade oro för min avhandling under 
intervjuperioden; de oroade sig inte för vad den skulle handla om utan för hur 
det skulle vara möjligt att skriva en avhandling om dem!  Vissa av dem sade 
att deras historia inte skulle vara till någon hjälp för min avhandling eftersom 
den var annorlunda än de andras, eller för att de själva ändrade sin historia 
under intervjuomgångarna. ”Hur ska det gå? Hur ska du producera ”objektiv” 
historia om oss?” Gång på gång behövde jag övertyga dem om att inte oroa 
sig för sådant, inte ta ”hänsyn” till mig på ett sådant sätt, utan bara berätta för 
mig.

Som jag skrivit tidigare anser jag inte att jag producerar en ”objektiv” 
historia om utbytesstudenter i Sverige, inte heller om rörelser i tid och rum. 
Jag tänker inte berätta hur ”Utbytesstudenten” eller ”Utbytesstudieperioden” 
ser ut. Detta betyder inte heller att jag struntar i de olika 
bedömningskriterierna för arbetskvaliteten, inte heller att jag inte lägger kraft 
på att övertala läsaren att mitt resonemang är rimligt.  
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4. Koreansk utbildning 

Utbildning som representeras av statistiska data 

Koreanernas ambition och entusiasm för utbildning, landets expanderande 
högre utbildning och effekten av dess satsning på utbildning som visats i 
olika internationella tävlingar, t ex TIMSS (Trends in Iinternational 
Mathematics and Science study), verkar ha imponerat på omvärlden. Det har 
också påpekats att utbildning var en huvudfaktor bakom den ekonomiska 
framgången i Korea. Korea används ofta som exempel för att bevisa 
humankapitalteorin (KEDI, 2003:8; 2003:11; Kim, 1999; Lee, 2006).  

Detta är intressant om man tänker på att Korea, trots dess långa historia 
som nation, har en relativt kort historia när det gäller en modern form av 
högre utbildning. I den koreanska historien var den första formella 
utbildningsinstitutionen ”Taehak”, som på dagens koreanska språk betyder 
högre utbildning, etablerad redan år 372. De nationella (högre och elit) 
utbildningsorganisationerna har benämnts på olika sätt och har förändrat sin 
karaktär under historiens gång.  

Den formella moderna utbildningen bildades under den japanska 
ockupationstiden. Ett av syftena var att kontrollera befolkningen genom 
utbildning. Under tiden organiserade oppositionskrafterna folkbildningen. 
Utbildningen under denna period kan inte ses som en allmänbildning. Det var 
först efter att Korea uppnått självständighet från Japan och det koreanska 
kriget slutat som en allmän grundutbildning etablerades och kunde expandera 
(Kim & Lee, 2006; Park 2002). Under den japanska ockupationstiden ansågs 
det att om det koreanska folket fick tillgång till högre utbildning skulle det 
leda till att olika frihetsrörelser uppstod. Följden blev att det fanns få högre 
utbildningsinstitutioner och få koreaner som fick möjlighet till att genomgå 
utbildningsprogram på högre nivå.  

Efter 35 års ockupation blev Korea ett självständigt land 1945. Under 
USA:s militära styrelse 1945-48 ersattes den europeiska modellen som fanns 
under den japanska ockupationstiden av den amerikanska universitets-
modellen (Chung, 2001). Denna amerikanska modell påverkar fortfarande 
den koreanska utbildningen, även om det inte sker direkt. USA är det land 
där de flesta koreaner fortsätter sin fortbildning. När jag t ex läste den 
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tillgängliga informationen om var professorerna15 som varit utbytesstudenter 
på respektive hemavdelning16 i denna studie hade fått sina doktorsexamen, så 
visade det sig att 75 % av dem hade tagit sin doktorsexamen i USA. Inte fler 
än 18.7 % hade tagit doktors examen i Korea och de som tagit examen i 
Europa var endast 5%. Den senaste formen av det nationella 
antagningsprovet hade det amerikanska ”Scholarstic Aptitude Test” (SAT) 
som modell17.

Efter koreanska kriget har den koreanska utbildningen genomgått en 
enorm transformation. Det är rätt imponerande statistiska data som represen-
terar utvecklingen och expansionen inom den Koreanska utbildningen. När 
det gäller läsförmågan hos medborgarna så hamnade Korea på sjätte plats i 
världen, och vad gäller matematikförmågan så rankades Korea in på en andra 
plats enligt PISA (”Programme for international student assessment”) (KEDI, 
2003:11). Antalet studenter i högre utbildning var 11,358 år 1950. År 2002 
var antalet fler än 3.5 millioner. Mellan 1945 och 2002 ökade antalet 
högskolor/universitet från 19 till 303. År 2002 tog 95% av 18-åringarna 
examen på gymnasiet och 70%  av dem fortsatte på en högre utbildning (då 
inräknat både 2-årig högre yrkesutbildning och 4-årig universitetsutbildning). 
Mer än 50 % av studenterna som tog gymnasieexamen gick vidare till en 4-
årig utbildning på något universitet. När det gäller enrollering i den högre 
utbildningen är Korea ett av de högst rankade länderna (Kim & Lee, 2006; 
MOE, 2007). Enligt statistik från 2003 (KEDI, 2003:8) var det 40 % av 
befolkning mellan 25- 34 år som hade någon form av högre utbildning, vilket 
var den tredje platsen (efter Kanada och Japan) i världen. Dock påpekades det 
att konkurrenskraften hos de koreanska universiteten vid jämförelse med 
andra länders universitet gav de koreanska universiteten en 28:de plats i 
världen.

Ekonomiskt sett kan man se att det finns en tydlig obalans mellan de 
statliga och de privata sektorerna. De flesta högskolor/universitet är privata; 
143 två-åriga högskolor av totalt 152, och 137 av 163 universitet var privata 
år 2002. Mer än 90 % av intäkterna hos de privata universiteten kommer från 
studentavgifterna. Denna aspekt påpekas och kritiseras som ett problem i det 
koreanska utbildningssystemet (Kim, 1999). 

15 De som presenteras som professorer av universiteten. Här ingår också biträdande 
professor och docent.  
16 Alla avdelningar lägger inte ut information om professorernas CV på nätet. Här 
räknade jag inte heller de avdelningar som har en stark relation till ett visst land.  
17 Kim, Moon & Han (1999) påpekar, att trots den originella intention med att 
introducera SAT så har den koreanska  SAT inte samma karaktär som den 
amerikanska modellen.   
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Utbildningen i Korea är i stort sett beroende av den privata ekonomin. 
Statens bidrag och investering är svag, men det finns ett stort intresse och 
engagemang för utbildning hos de koreanska medborgarna (Kim, Moon & 
Han, 1999). Det påpekas också att det är en ekonomisk börda för föräldrarna. 
Det handlar inte bara om att betala en avgift för den formella utbildningen, 
utan de koreanska föräldrarna betalar också för olika privata kurser vid sidan 
om den formella utbildningen.  

Uttrycket utbildningsfeber används ofta för att beskriva hur hårt koreaner 
satsar på just utbildning. De organisationer som säljer privata utbild-
ningskurser kallas för Hakwon. Det beräknas att ca 85 % av 
gymnasiestudenterna går på någon av de kurser som anordnas på Hakwon. 
Entusiasmen för utbildning (eller yttre och inre krav på utbildning) börjar i 
tidig ålder. Kwon (2004) visade t ex att 86 % av förskolebarnen gick på 
privata extra kurser. Enligt 2003 års rapporter från Korean Educational 
Development Institute (KEDI, 2003:32-4; 2003:32-5) använde studenterna, 
från förskolan till gymnasiet, i genomsnitt 6.08  timmar i veckan för privata 
lektioner.

En av huvudorsakerna till expansionen av de privata kurserna är att 
utbildningen i Korea fokuserar på antagning till den högre utbildningen, 
speciellt till universitet med hög status. Antagningen grundar sig främst på 
resultatet på det årliga nationella provet (SAT).  

För att förstå koreanernas attityd till utbildning och hur utbildnings-
systemet fungerar så behöver man titta på den påverkan som utövats av 
konfucianismen.

Konfucianism, utbildningskultur, elitism 

Det koreanska samhället och dess traditioner har präglats av konfucianismen. 
I litteraturen beskrivs det hur konfucianismen påverkar en kulturs lärande 
samt relationen mellan lärare och studenter vilken betonar lojalitet, lydnad 
och respekt för de äldre (se kap 1). Konfucianismen har respekt för lärande 
och utbildning. Konfucianismen har inte bara präglat den lärande kulturen 
utan också synen på utbildning. I Korea är utbildningen baserad på 
konfucianismens sociala värde (Jeong & Armer, 1994; Kwon, 2004; Lee, 
2001a; 2001b) 

I konfucianismens anda ligger betoningen på elitutbildning. Dessutom 
var den högre utbildningen elitutbildning tidigare knuten till klassför-
hållanden. Med andra ord var utbildningen förbunden med ett socialt 
statussystem som i sin tur baserades på familjism och kollektivism i 
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konfucianismens anda i Korea. Fortfarande anses utbildning vara ett viktigt 
verktyg för att stärka den sociala positionen och ekonomin (Lee, 2006).  

Högre utbildning – då med speciell betoning på en 4-årig akademisk 
utbildning - anses i vanliga fall vara en viktig aspekt när det gäller arbete och 
karriärmöjligheter. Det finns en stark hierarki bland universiteten, och de 
stora dagstidningarna gör rangordningar av universiteten varje år. Grovt sett 
gör man rankingen så här: Seoul National University och två andra 
universitet, ett naturvetenskapligt och ett tekniskt universitet hamnar överst i 
rang. Efter dem kommer de etablerade privata universiteten i Seoul, sedan de 
statliga universiteten utanför Seoul. De privata universiteten som ligger 
utanför Seoul kommer sist. Akademisk utbildning (4-årig) skattas högre än 2-
årig högskoleutbildning. Hierarkin bland universiteten, till och med hierarkin 
bland de olika avdelningarna inom ett och samma universitet, är en viktig 
fråga för de gymnasiestudenter som förbereder sig inför SAT. Jinhaksa, ett 
företag som specialiserat sig på att ge ut en guide över den högre 
utbildningen, erbjuder en tabell där det detaljerat visas vilken poäng som 
behövs på SAT för att komma in på olika program/avdelningar på olika 
universitet18 (Kim & Lee, 2006).  

Att komma in på ett universitet med hög status antyder att studenten är 
duktig, hör till eliten etc. Utbildning anses vara ett av de säkraste sätten att 
uppnå en uppåtgående social mobilitet. En annan aspekt på vad som stärker 
synen på utbildning som en garanti för framgång i arbetslivet och en social 
position är att det koreanska samhället präglas av ett Oldboysystem. 
Oldboysystemet refererar till ett informellt system där män rekryterar och 
hjälper de andra som har gått på samma skola/universitet eller har samma 
sociala bakgrund (Lee & Brinton, 1996).  

Så, koreaner satsar på utbildning för att försöka försäkra sig in i det 
sociala livet som vuxen. Hela utbildningsperioden (grundskolan, högstadiet 
och gymnasiet 6-3-3) präglas av att man förbereder sig inför SAT som äger 
rum enbart en gång om året. Baksidorna av denna utbildningsfeber är många; 
studenterna satsar enbart på SAT – studenterna bokstavligen bara studerar, 
föräldrarna får en ekonomisk börda eftersom de måste betala för privata 
kurser vilket delvis bidrar till ökade klyftor mellan samhällsklasserna (Kang 
et al., 2005; Ryu 2006).  SAT består av flervalsfrågor vilket leder till att 
studenterna lär sig att inhämta kunskap på ett så kallat ”Cramning” sätt, dvs. 

18 Personligen har jag samma erfarenhet av gymnasiet som de flesta 
gymnasiestudenter i Korea. I bakre delen av klassrummet hängde man upp en tabell. 
Varje månad hade vi ett test. När vi fick resultaten på testen så tittade vi på tabellen 
och beräknade vilka universitet, vilka program/avdelningar vi skulle ha chans att 
komma in på.  
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att läsa och lära sig utantill. Ofta används ordet ”Ipsi-jiok” (examinations-
helvete) för att beskriva vilka psykologiska påfrestningar studenterna 
genomgår medan de tävlar mot sina vänner och sig själva. Ett uttryck ”4 
timmars sömn om dagen leder till att man blir antagen, medan 5 timmars 
sömn leder till ett misslyckande” kan beskriva vilken påfrestande situation 
som de koreanska studenterna har inför SAT. 

Utbildning betraktas som något som möjliggör social mobilitet, men 
samtidigt  påpekas det ständigt att det finns samband mellan studenternas 
familjebakgrund (speciellt faderns yrke och utbildningsnivå) och framgång i 
deras studier. En oroande faktor är den ständiga ökningen av marknaden för 
privata lektioner och dess roll i utbildningskontexten. Det finns en oro över 
att detta skulle stärka klasskillnaderna i utbildningen (Kang et. al., 2005; 
Kwat, 2004; Lee, Kim & Han, 2006; Ryu & Kim, 2006). Att kontrollera och 
hejda marknaden för privata lektioner och stärka den offentliga 
utbildningsinstitutionen är därför ett mål (KEDI, 2003:32-4; 2003:32-5)  

Organisering av högre utbildning   

Grundstrukturen i utbildningarna i Korea är 6-3-3-(2)4; 6 årig grundskola, 3 
år på högstadiet (”middel high school”), 3 år på gymnasiet och 4 års 
universitetsutbildning (2 år för högre yrkesutbildning).  Examen som man tar 
efter 4 års universitetsutbildning är en fil. kand. 

En termin beräknas vara cirka 15-16 veckor. Föreläsningar är viktiga 
moment i den koreanska högre utbildningen. Detta utgör grundmåttet då man 
beräknar hur stor en kurs är. En kurs som innehåller cirka 15 timmars 
föreläsningar under en termin beräknas vara en 1-poängs kurs. Högsta 
kurspoäng brukar vara tre poäng19. Alla kurser inom en termin börjar (nästan) 
samtidigt och avslutas också samtidigt. Att vara närvarande på 
föreläsningarna är viktigt. Det är vanligt att man inte får något betyg i en kurs 
om man har haft högre frånvarande än 1/3 av det totala antalet 
föreläsningstimmar.

Efter den utbildningsreform som ägdes rum i mitt i 1990 talet har 
universiteten fått större frihet i att organisera sina utbildningar. Förutom de 
punkter som jag nämnt ovan finner jag att de hemuniversitet som ingår i 
denna studie har olika sätt att organisera sina läroplaner. Kurserna 
kategoriseras på olika sätt. I allmänhet finns det huvudämnes-, biämnes/andra 
huvudämnes- och allmänbildningsämneskurser. Vissa universitet har 
grundämneskurserna i anslutning till fakulteten och då läser studenterna 

19 Jag fann att det finns fyra-poängskurser på ett av hemuniversiteten.  
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dessa kurser huvudsakligen under det första året av sina utbildningar innan de 
väljer sina huvudämnen. Varje kategori delas i sin tur upp i obligatoriska 
eller valfria ämneskurser.  

Det varierar också hur många poäng man ska ha för att kunna ta examen 
vid de olika hemuniversiteten. Det finns varierande krav på hur många poäng 
man ska ha i de olika kategorierna och hur många obligatoriska poäng man 
ska ha i varje ämneskategori. Det varierar inte bara bland olika universitet, 
utan olika avdelningar inom ett och samma universitet kräver olika mycket 
obligatoriska poäng och huvudämnespoäng. För att ta ett exempel, ett 
hemuniversitet kräver bara 39 poäng i huvudämnet medan ett annat 
hemuniversitet kräver 69 poäng i huvudämnet för att studenten skall kunna ta 
examen. Inom ett annat hemuniversitet varierade kraven på 
huvudämnespoäng mellan 40 och 52 poäng avdelningarna emellan. Om man 
tittar på de obligatoriska respektive valfria huvudämneskurserna så kräver en 
avdelning 6 poäng i obligatoriska huvudämneskurser, medan en annan 
avdelning kräver 36 poäng i obligatoriska huvudämneskurser.  

När det gäller allmänbildningsämneskurser så finns det också olika 
subkategorier och det är inte ovanligt att det tydligt står att studenterna ska ha 
läst minst 3 poäng i varje sådan kategori.   

Hur många poäng som krävs för att ta examen, speciellt hur mycket av 
obligatoriska kurser man ska ha läst, påverkar hur studenternas utbildning 
organiseras.

Universiteten i Korea använder flera grader i betygsystemen. 
Universiteten gör det också tydligt att det finns en minsta poäng som man 
måste klara varje termin, samt att det finns en maxpoäng som man får lov att 
läsa under en termin. Vissa universitet tillåter att studenterna läser fler poäng 
än den tillåtna maximala poängen under en termin ifall studenterna har visat 
akademisk framgång, dvs. har ett högre medelbetyg under de senaste två 
terminerna. På så sätt är det möjligt för vissa studenter att ta examen en 
termin tidigare än sina klasskamrater, och tiden eller snarare snabbheten i 
utbildningsbanan är en signal på framgång. 
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5. Att bli utbytesstudent  

Denna avhandling handlar om de koreanska utbytesstudenterna i Sverige, 
men vad är en utbytesstudent? Jag sökte efter hur begreppet utbytesstudent 
definieras och beskrivs via Internet på utbytesstudenternas hemuniversitet 
och värduniversitet. Det finns olika formuleringar, men det grundläggande i 
definitionen är det här: det är ett organiserat och tidsbestämt studentutbyte 
mellan två universitet. Ett grundläggande villkor för att man skall ingå i 
kategorin utbytesstudent är att det finns ett utbytesavtal mellan 
hemuniversitetet och värduniversitetet. Det är hemuniversitetet som väljer 
studenterna, hemsidorna ger också besked om att utbytesstudenten förväntas 
fortsätta sina studier och skaffa sina akademiska poäng vid ett 
värduniversitet, vilka sedan tillgodoräknas av hemuniversitetet. Studenterna 
fortsätter att vara registrerade på hemuniversitetet under utbytesperioden. Det 
betonas också att studenterna får möjlighet att lära känna värdlandets kultur 
och språk under en eller två terminer.  

Det hela kan förstås som tre akter. Att väljas ut som utbytesstudent på 
hemuniversitetet, att vara utbytesstudent på värduniversitet och att komma 
tillbaka. Det här kapitlet handlar om den första akten; hur utbytesstudenterna 
i denna studie just blev utbytesstudenter och hur utbytesstudenterna formades 
och skapades i utbildningsbanorna.  

Studentutbyte mellan två universitet, som det formuleras ovan, verkar 
vara en enkel sak. Dock, om man tänker på hur det är möjligt så inser man att 
denna synnerligen enkla resa inte enbart handlar om ett utbyte mellan två 
olika universitet. Utbytesstudenten är en förenklingseffekt, dvs. 
”punctualisation”, dvs. utbytesstudenter finns för att en mängd olika nätverk 
fungerar i en punkt i tid och rum. Eftersom dessa nätverk fungerar ser vi 
enbart den fungerande enheten – en utbytesstudent som flyttar på sig från ett 
universitet till ett annat universitet. Detta kapitel börjar med att beskriva 
dessa heterogena nätverk som möjliggör att en utbytesstudent från Korea kan 
studera i Sverige.

Förutsättningar

För det första måste det vara möjligt att resa mellan de två länderna i fråga. 
Det måste finnas en relation, ett avtal och en procedur mellan två länder som 
möjliggör att invånarna i dessa länder kan resa till varandras länder. Att få 
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visum kan vara ett exempel Ett antal utbytesstudenter berättade om problem 
som uppstod för att de fick visum senare än de förväntat sig. Studenterna fick 
då förbereda sig inför situationen att de inte skulle kunna åka till Sverige.  

Det måste finnas ett avtal om utbyte av studenter mellan de två 
universiteten, vilket definitionen av termen utbytesstudent lägger tonvikten 
vid. Om det inte finns något avtal och om en student ändå studerar vid ett 
utländskt universitet så kallas studenten inte för utbytesstudent, utan för ”free 
mover” eller besökande student. Ansökningsprocesser och krav ser ofta olika 
ut beroende på om man ansöker om studieplats som ”free mover” eller som 
utbytesstudent.  

De avtal som finns mellan universiteten ser olika ut. I vissa fall kan alla 
studenter inom ett hemuniversitet ansöka om plats på ett värduniversitet, och 
i vissa fall gäller avtalet endast mellan vissa discipliner/avdelningar eller 
program. Detta reducerar utbytesprogrammet i fråga om val av 
studieinnehåll.

Språket har också betydelse för utbytesprogrammen. För att de som 
utbytesstudenter ska kunna studera vid ett utländskt värduniversitet krävs det 
ju att det finns kurser på ett språk som de förstår – i de flesta fall engelska. 
De flesta värduniversiteten (dock inte de svenska värduniversiteten i denna 
studie) kräver att utbytesstudenterna bevisar sina färdigheter i engelska 
genom TOEFL prov. Det är inte enbart utbytesstudentens förmåga som är 
viktig, utan det handlar också om på vilket/vilka språk ett värduniversitet 
erbjuder sina kurser. Om kursutbudet enbart är på något annat språk, t ex 
franska20 så blir det en begränsning av vilka studenter som kan ansöka dit.   

Olika hemuniversitet har olika procedurer för att välja ut sina 
utbytesstudenter. I praktiken behöver studenterna uppfylla de krav som ställs 
både av värduniversitetet och hemuniversitetet. Många blir därför uteslutna 
eller bortsorterade på de olika hemuniversiteten via olika kriterier.  

Det finns också tidsmässiga aspekter. De regleras ofta när studenterna 
ska ansöka om utbytesprogram. Det handlar inte enbart om frågan om 
ansökningsdatum, utan också om frågan om vilken tidpunkt i utbildnings-
perioden som man kan ansöka som utbytesstudent. För att ta ett exempel: F-
universitetet har krav på att studenterna ska ha läst minst två terminer och ha 
en termin kvar när de kommer tillbaka till hemuniversitetet. Om en student 
endast har en termin kvar att läsa och skulle vilja ansöka om ett 
utbytesprogram, är det problematiskt eftersom hon/han då inte är berättigad 

20 De flesta av utbytesstudenterna från A universitetet berättade att det fanns ett 
alternativ för dem som var mycket lockande. Det finns ett välkänt franskt universitet, 
dock så valde de att söka till ett svenskt värduniversitet eftersom kurserna på det 
franska universitetet krävde att studenterna skulle kunna franska.  
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att ansöka. Dessa tidsmässiga aspekter torde också ha en nedkylande effekt 
eftersom utbytesstudenternas tidsperioder kan bli svåra att passa in. Detta 
kräver att studenterna har planerat och ordnat sina utbytesperioder i sina 
utbildningsbanor i förväg.    

Det är också viktigt att det finns en balans i antalet utbytesstudenter 
mellan universiteten. Ifall det inte finns någon student som åker till ett av 
universiteten så kommer avtalet mellan båda universiteten att dö. Även om 
det finns studenter som vill åka till ett av de båda universiteten, så skulle de 
inte kunna göra det. I den meningen är det därför viktigt att det fortsätter att 
finnas studenter som ser ett värde och någon mening i  att vara utbytesstudent 
och ansöker om utbytesprogram. Universiteten behöver därför fortsätta att 
enrollera och mobilisera studenter till utbytesprogrammen, inte bara studenter 
som åker från universitetet, utan också studenter som kommer till 
universitetet via utbytesprogrammet.      

För studenter är det viktigt att få information om programmet. Det räcker 
ibland inte att det endast finns en offentlig annonsering som alla studenter 
kan se och läsa. Senare i detta kapitel kommer jag att beskriva hur 
informationen rörde sig specifikt i tid och rum. 

Livet utanför universiteten måste också ordnas. Om studenterna inte får 
någonstans att bo kan de ju inte flytta.  

Listan kan säkert fortsätta.  Vad jag vill påpeka är att den enkla rörelsen 
av utbytesstudenter, att åka från ett koreanskt universitet till ett svenskt 
universitet är möjlig för att alla olika nätverk fungerar i en punkt. Om så inte 
skulle vara fallet så skulle denna resa inte vara möjlig. Utbytesstudenten är en 
effekt av heterogena nätverksrelationer. Utbytesstudenten är därför en 
förenklingseffekt dvs. ”punctualisation”. Vi ser inte de olika nätverken 
bakom utbytesstudenten. Vad vi ser är en enda entitet - en utbytesstudent. 
När olika nätverk fungerar i en punkt ser vi inte dessa oändliga nätverk, utan 
vi ser en förenklad och fungerande enhet. När alla de nätverk som jag 
benämnt ovan fungerar, ser vi bara en koreansk student som åker och läser på 
ett svenskt universitet. Om något av nätverken inte fungerar så finns det inte 
någon utbytesstudent. I den meningen är en utbytesstudent ett 
nätverksförlopp som är utförd punktligt (Law, 1992).  

En utbytesstudent är en effekt av heterogena nätverksrelationer och kan 
inte reduceras enbart till en individs vilja eller till universitets 
mobiliseringsfråga. Utbytesstudenter som objekt kan inte förklaras enbart i 
termer av hur de skapats av universitet (och andra nätverk) eller vad en 
students val lett till. Det är en fråga både om att skapas och att bli.  

Resultaten kommer att visa också hur utbytesstudenten skapades i 
specifika tids- och rumspunkter under studenternas utbildningsbana. I detta 
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kapitel försöker jag beskriva de processer, vars effekter åstadkom 
utbytesstudenter.  

På väg mot universitetsstudier 

Bakom utbytesstudenten finns de heterogena nätverk som smälts och vävts 
samman. I detta kapitel försöker jag beskriva hur studenterna enrollerades 
och mobiliserades till utbytesstudenter. Det är inte möjligt att urskilja alla 
aktörer och nätverk, och jag hävdar inte att denna text gör det. Avhandlingen 
fokuserar på och redovisar aktörerna och de nätverk som var signifikanta i 
utbytesstudenternas berättelser.  

Jag tänker börja med hur det kom sig att dessa studenter blev studenter 
på just deras hemuniversitet. Jag kommer att fokusera på två aspekter; 
resonemang om universitetens status och hur tidsförloppen i dessa 
utbytesstudenters utbildningsbanor såg ut tills de blivit universitets-
studerande. Anledningen är dels att de läsare som inte känner till den 
koreanska utbildningen så väl kan få en förståelse för de koreanska 
utbytesstudenternas utbildningsbakgrund och hur de såg på sin utbildning och 
dels att dessa aspekter belystes i utbytesstudenternas berättelser när de 
resonerade om och definierade sina utbytesperioder. Utbytesstudenternas 
olika sätt att resonera om och definiera utbytesperioden kommer att 
diskuteras i en senare del i kapitlet.

Kalkylera möjligheten och välja 

Det är en viktig del i de koreanska studenternas liv att bli antagen till ett 
universitet, speciellt ett med hög status,. Det anses vara ett måste att man har 
läst på ett universitet för att man ska kunna få ett anständigt arbete. Man kan 
säga att universitetet generellt är en obligatorisk passage punkt för alla 
studenter som vill ha ett ”anständigt” arbete i framtiden. Utbytesstudenterna 
berättade att de under gymnasiet hade använt mycket tid till studier eftersom 
de ville komma in på ett universitet med hög status, vilket inte är ovanligt. 
Att koreaner i stort sett anser att högre utbildning är något nödvändigt kan ses 
som att den högre utbildningen har blivit en svart låda, dvs. det är ett 
stabiliserat påstående som accepteras och genomförs av heterogena aktörer 
och nätverk.  

Högre utbildning kan därför enrollera och mobilisera en mängd olika 
aktörer – studenter, lärare, föräldrar, privata institutioner som säljer kurser, 
etc. Som beskrivits i kapitel 4 använder studenterna mycket tid för att 
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förebereda sig inför SAT (antagningsprov).  Det gäller också för utbytes-
studenterna.

Jag har inte gjort något annat (än att studera) under grundskolans 
högstadium och gymnasiet och jag följde den banan. (F1) 

Tills jag började på universitetet gjorde jag som jag blivit tillsagd av 
skolan och av föräldrarna, och det enda jag gjorde var att studera. (B3) 

Bilden om ”examinationshelvetet” (”Ipsi jiok”) fanns också.   

Jag brukar säga att min tid i högstadiet och gymnasiet var en helvetes tid, 
speciellt i gymnasiet. Skolan skapade olika klasser efter vilka betyg 
eleverna hade. De som hade betyg från plats 1-50 tillhörde en klass, och de 
som hade betyg från platserna 51-100 tillhörde en annan klass, och så 
vidare. Studenternas betyg visades offentligt. (…) du vet ju, mina föräldrar 
var sådana som tjatade om Seoul National universitet21. Jag var tvungen 
att ansöka dit fast jag visste att jag inte skulle bli antagen. Jag trodde länge 
att livet är att komma in på Seoul universitet, läsa juridik, ta nationella 
prov för juridik och sådant, jag trodde verkligen att det var det enda här i 
livet. (C1) 

Även om alla utbytesstudenter som jag intervjuade förberedde sig inför det 
nationella antagningsprovet till universitet under skolgången, så ser man 
också att det finns olika mönster när det gällde val av universitet och 
huvudämne.  

De flesta utbytesstudenterna bestämde vilka universitet och ämnen de 
skulle ansöka till efter att de fått antagningsprovets resultat. Det första steget 
var att de fick testresultatet, sedan funderade de på vilka universitet och vilka 
ämnen som de eventuellt hade möjlighet att bli antagna till. Det var inte 
ovanligt att utbytesstudenterna valde vilket ämne de skulle läsa efter det att 
de kalkylerat till vilka universitet de hade möjlighet att antas. 

Jag tvekade inte, det är personligt men på mitt universitet finns många 
studenter som valt B universitetet som andrahandsval, de ville egentligen 
gå på ett högre (status) universitet men B universitetet är OK. För min del, 
tänkte jag att B universitetet är ett bra val, om jag inte kan gå på det 
universitet som jag önskar gå på. Sedan jag valde B universitetet, valde jag 
(att läsa skandinaviska språk) utan tvekan. De andra studenterna grubblade 

21 Ett universitet som anses vara ett av de högst rankade.  
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över vilket ämne de skulle läsa, beräknade och jämförde mellan de olika 
ämnena. Det finns många sådana studenter, men jag tvekade inte. (B2)  

För vissa studenter var ämnesvalet inte ens deras eget val. Föräldrar och 
lärare påverkade dem mycket under kalkyleringsprocessen. Många sa också 
att de hade haft ett vagt intresse för de ämnen som de eventuellt skulle läsa 
innan de sökte till något universitet. Det verkade som om de därför lätt 
påverkades av andra. När de resonerade om vilket ämne/vilket universitet de 
skulle studera vid så beräknade de möjligheten ur olika aspekter. Det var inte 
ovanligt att de i beräkningen tänkte på framtida arbetsmöjligheter.  

Kalkyleringen berörde inte enbart ämnesval och ett universitets status, 
utan i kalkylen ingick också vilka möjligheter man som student kunde få på 
universitetet.

Universitetens rekrytering 

Hur lockar de olika universiteten till sig de studenter som de ville ha? Det 
tydligaste verktyget att locka studenter med var universitetens status. I 
tidigare citat som gjorts av C1 beskrev hon att de högt rankade universiteten 
och deras värde togs för givet. Det är dock inte alla universitet som har en 
sådan kraftfull status.

Liksom det är viktigt för studenterna att få gå på ett universitet med hög 
status, så är det viktigt för universiteten att de får studenter med bra betyg 
(höga poäng på antagningsprovet) för att de ska kunna behålla sitt höga 
anseende. Statusordningen bland universiteten verkar vara stabil, men det 
betyder inte att det inte finns utrymme för förändringar. Att några studenter 
blivit antagna till ett universitet betyder inte alltid att dessa studenter tänker 
studera vid just det universitetet. Alla universitet försöker mer eller mindre 
behålla ”duktiga” studenter.  

Den vanligaste tekniken är att erbjuda olika former av stipendier. För 
studenterna C1 och D2 spelade erbjudandet av stipendier en viktig roll för att 
just de skulle börja läsa på sina universitet. Universitet C och D låg utanför 
Seoul och var inte statliga universitet22. Utbytesstudenterna berättade att det 
inte var deras första val av universitet. D2 tänkte till och med använda ett år 
till att förbereda kommande års antagningsprov för att komma in på något 
annat universitet. C1 och D2 hade fått 4 års stipendier från sina respektive 
universitet. I deras historia visades ambivalens mellan ”bra villkor”, ”elit 
student” och student på ett okänt universitet.  D2 berättade om sina svåra 
dagar i början av sin utbildning.   

22 Se kap 4, den generella rakningen av universiteten. 
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Bara från detta universitet fick jag ett 4 års stipendium. Jag tänker på mina 
föräldrar, deras ekonomi. Ja, att ha fått ett 4 års stipendium, (…) Jag kunde 
inte anpassa mig så bra på universitetet när jag gick det första året. 

SA- varför hade du svårt att anpassa dig?  

Därför att det inte var något som jag ville göra. Det var lite relaterat till 
universitetets namn (status). Mitt universitet är inte välkänt, det är ett 
sådant som jag inte trodde att jag skulle gå på. Alla mina vänner åkte till 
Seoul och läste vad de ville, jag tänkte att det var bara jag som 
misslyckades.(…)  Jag trivs nu. (D2) 

En annan strategi som utbytesstudenterna berättade om var möjligheten för 
studenterna att kunna ta examen tidigare (den vanliga tidsperioden som 
behövs för att ta fil. kand. examen är fyra år) eller att skaffa två fil. kand. 
examen inom grundutbildningen. Det här kan vara svårt att förstå för de 
läsare som inte känner till Korea och varför denna möjlighet låter lockande. 
Man behöver förstå att tid/snabbhet delvis kännetecknar ”framgång”, 
”duktighet” och att det också handlar om pengar – de behöver ju betala 
skolavgift varje termin.  

Att det fanns etablerade internationella utbytesprogram verkade också 
vara en teknik som universiteten gärna använde sig av för att locka studenter. 
Utbytesstudenterna från C och F universitetet poängterade flera gånger att 
deras hemuniversitet var välkända för att skicka många studenter till ett 
flertal utländska värduniversitet.  B3 påverkades i sitt val av ämne när hon 
fick information om utbytesprogrammen. Hon valde först vilket universitet 
hon ville gå på, hon köpte en ansökningsblankett och läste informationen om 
de olika ämnesavdelningarna. I informationsbladet om hennes avdelning stod 
det om programmet, vilket påverkade hennes ämnesval.  

Antalet studenter som skickades till värduniversitetet, antalet etablerade 
utbytesprogram, var något som användes för att representera 
hemuniversitetens internationalisering. Graden av internationalisering hos ett 
universitet som representerades på ett sådant sätt användes för att beskriva att 
det var ett hemuniversitet som var fullt av möjligheter.  

Det är status, stipendier och olika möjligheter som tillsammans försökte 
locka studenterna och binda dem till universiteten.  
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Standardisering av tidsförlopp i utbildningsbanan 

Som beskrivits i kap 4, är de koreanska studenternas tidsförlopp i 
utbildningsbanan standardiserad; 6 års grundutbildning, 3 år i högstadiet, 3 år 
på gymnasiet och därefter högre utbildning. Hård standardisering av 
tidsförloppet i utbildningsbanan gör att det är ovanligt att studenter i olika 
åldrar läser tillsammans på samma nivå i Korea. De studenter som misslyckas 
med att bli antagna till något universitet läser ofta ytterligare ett år på någon 
hakwon 23  för att förbereda sig inför nästa SAT. En tidsmässigt hårt 
standardiserad utbildningsbana får till följd att en liten avvikelse, t ex att 
komma in på universitetet ett år senare, betraktas som ett misslyckade, trots 
att det inte är ovanligt. Man kan lätt identifiera vem som fullgör sin 
studiegång ”snabbt” eller ”misslyckas”. Detta stärks också av att vissa 
företag sätter en åldersgräns när de söker efter ny arbetskraft.  

C1 som avbrutit sina studier på ett universitet och började om igen 
genom att istället börja läsa på C universitet beskrev: 

Det kan anses vara dumt, men jag tycker att det är bra att jag gör vad jag 
tycker om. Jag är därför en dålig dotter för mina föräldrar, jag gör det som 
gör mig glad. (…) men ibland är jag ledsen, därför att mina vänner från 
samma klass redan tagit examen. (…) När jag bytte universitet tänkte jag 
att jag ska vara fri från sådana tankar, men trots det skadades min 
självkänsla när jag tänker på att jag är två år försenad. (C1) 

Om man tittar på utbytesstudenternas utbildningsbana ur en tidsmässig aspekt 
så fanns det tre olika grupper. Den första gruppen var de ”vanliga” 
studenterna, dvs. de som började läsa på den högre utbildningen direkt efter 
gymnasiet (eller ett år efter gymnasiet), den andra var C1 som var mer 
”försenad” än de andra studenterna eftersom hon bytte universitet. Den tredje 
gruppen var studenterna från A universitet – de är ett år ”före” de flesta 
koreanska studenter.

En specifik utbildningsbana 

Utbytesstudenterna från A universitet skiljer sig från de andra utbytes-
studenterna i sina berättelser om hur de  hamnat på sitt universitet.. A 
universitetets studenter  hade alla en utbildningsbana som var tydlig och 
specifik jämfört med de andra studenterna. Alla utbytesstudenterna från A 

23Privata  utbildningsinstitutioner som säljer kurser 
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universitetet hade gått på något naturvetenskapligt gymnasium. Det är en 
speciell form av gymnasium och det är endast ”elitstudenter” som kommer in 
på dessa gymnasier.   

Ah, när jag gick i 7an, gick min bror i 9an, du vet ju att om man studerar 
väl, (får bra betyg) säger folk ”du ska gå på ett naturvetenskapligt 
gymnasium, du ska delta i naturvetenskapstävling.” Min bror deltog i 
tävlingen och tog test för antagning till ett naturvetenskapligt gymnasium, 
men han misslyckades. (…) När jag gick i 8an och 9an pressade min 
familj (mig) - Om man är en duktig student är det naturligt att gå på något 
naturvetenskapligt gymnasium. Jag tror att jag valde (att gå på ett 
naturvetenskapligt gymnasium) på grund av det.  (A1) 

Ingen har sagt något speciellt men alla ansåg att man skulle göra så (gå på 
naturvetenskapligt gymnasium). (…) det finns sådana studenter på mitt 
universitet som bara läste matte och naturvetenskap redan i grundskolan 
(för att förbereda sig inför antagningen). Det är rätt synd om dem (skratt). 
(…) när jag gick i 8an och 9an, gick jag också på hakwon. Umm, det 
antogs vara naturligt, den bästa klassen kallades för förberedelseklass till 
gymnasier för naturvetenskap. På sådant sätt förberedde man sig inför 
tävlingen i naturvetenskap och det var naturligt.  (A5) 

Ett uttryck som återkommer bland A universitetsstudenterna var att det 
ansågs vara naturligt att just de skulle ansöka om och gå på ett 
naturvetenskapligt gymnasium. Det var inte främst för att de visade intresse 
för något naturvetenskapligt ämne, utan för att de var elitstudenter.  

De flesta utbytesstudenter från A universitet hade blivit antagna till 
universitetet på ett sätt som var mycket ovanligt för de andra studenterna 
utanför nätverket av de naturvetenskapliga gymnasierna: de gick vidare till 
just sitt hemuniversitet utan att göra SAT. De lämnade en ansökan redan den 
första terminen av det andra året och resultaten visades i oktober (andra 
terminen i det koreanska utbildningsåret). Utan att behöva läsa det sista året 
på gymnasiet (3an) så kunde de börja sina universitetsstudier vid A 
universitetet. Det som krävdes var att man skulle visa bra betyg från 
gymnasiet och TOEFL testet. Det som alltså lockar denna grupp av studenter 
var att de inte behövde förbereda sig inför SAT och att de kunde börja 
universitet ett år tidigare än de andra studenterna. Det här är ovanligt i Korea. 
Ändå menade utbytesstudenterna att det var vanligt för studenterna inom 
detta nätverk. Det var många studenter från de naturvetenskapliga 
gymnasierna som gick vidare till just A universitetet på ett sådant sätt.   
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… De som vill studera naturvetenskap eller inom de tekniska områdena, 
ärligt talat, det finns många studenter som följer de andra. Jag menar att 
eftersom det är många studenter som ansöker om antagning till A 
universitet under det andra studieåret, följer vissa studenter till A 
universitet. Det finns någon slags strömming (som studenter följer). (A3)  

Vid den första terminen i den andra årskursen måste man lämna sin 
ansökan. (…)  Min biologi lärare påverkade mig mycket och det faktum 
att man inte behövde göra antagningsprovet (påverkade mitt val). När man 
blir antagen till A universitetet, blir resultaten offentliga under oktober. 
Efter det att resultaten meddelats roar vi (studenterna som blir antagna) 
oss. (skratt). (…) det är svårt att ge lektioner. Klasser skiljs åt, de som 
blivit antagna till A universitetet och de som går vidare till nästa årskurs. 
(A5) 

Det behöver markeras att A universitetets studenter hade en specifik rörelse i 
utbildningen i Korea och att deras rörelser var annorlunda jämfört med de 
vanliga studenterna både i tid och rum. Deras rörelser blev tidigt 
specialiserade och ”snabbare” jämfört med de vanliga studenternas och de 
lokaliserades på specifika platser, dvs. de naturvetenskapliga gymnasierna. 
Inom de naturvetenskapliga gymnasierna skapades det skilda rum för de 
studenter som blivit antagna till A universitetet.  

Det som beskrivs i detta avsnitt är hur hårt standardiserade 
utbildningsbanorna är som inriktar sig på högre utbildning. Standardiseringen 
av tidsförloppen i utbildningarna är så stark att ett år betydde mycket för 
dessa studenter i termer av ”framgång”, ”misslyckade” eller ”avvikelse”.  

Att vara universitetsstuderande

Studentlivet som utbytesstudenterna beskrev handlade inte enbart om att 
delta i föreläsningar och att studera. Universiteten rymde olika nätverk som 
försökte göra anspråk på studenternas tid och deras rörelser i tid och rum och 
således göra studenterna till sina aktörer.  

Utbytesstudenterna beskrev att de använde det mesta av sin tid på 
universitetet. De åkte till sitt universitet (förutom utbytesstudenterna från A 
universitetet och C1 som bodde i studentbostad som fanns inom 
universiteten) vid 8, 9-tiden och använde all dagtid på universitet.  Tiden 
mellan föreläsningarna brukade studenterna använda genom att vara på 
biblioteket och läsa, eller genom att vara med i någon av studentföreningarna 
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/studentklubbarna som kallades för ”Dongari”, eller helt enkelt genom att 
umgås med andra studenter på universitetsområdet.  

För många studenter slutade studiedagen inte i och med att föreläs-
ningarna slutade.  Med undantag av E1 hade de flesta studenterna någon form 
av extra aktivitet på universitetet. Några sa att det inte var studierna utan 
andra aktiviteter som tog mycket tid från dem. Utbytesstudenterna från B 
universitetet hade använt sin tid för att vara med i avdelningens 
studentföreningar – folkdans, sång och teater. Speciellt på höstterminen då 
avdelningen hade det årliga bjudningsprogrammet där studenterna visade upp 
teater och folkdans, så sa B2 att hon inte kunde komma hem före kl. 11. Hela 
höstterminen gick åt för att förbereda teaterföreställningen.  

A2, D1 och D2 arbetade som studentrepresentanter på olika nivåer.  De 
sa att aktiviteten krävde för mycket tid av dem, därför slutade de så 
småningom. A1, A3, C2 och F1 berättade att de använde mer tid för att delta 
i någon typ av studentföreningar. F1 sa att hans förening hade ett program för 
varje dag i veckan, vilket krävde mycket tid av deltagarna. Det var som om 
studenterna ”levde på universitetet” (F1).  

Utbytesstudenterna från A universitet berättade också om olika 
aktiviteter som de ägnade sig åt, men det som utmärkte deras beskrivningar 
var att deras studier krävde mycket mer tid. I kurserna ingick många 
laborationer och man kunde inte vara säker på att dessa avslutades inom 
beräknad tid. Studenterna hade även en del uppgifter som tog upp en del av 
deras fritid. A5 beskrev sina vanliga veckodagar i Korea så här: 

(Jag) brukar ta 18 poäng, dvs 18 timmars föreläsningar, men min 
avdelning är känd för att lägga ut mycket laboratoriearbete. Varje termin 
finns det laboratoriearbete som kräver mycket tid24 (skratt). Det är rätt 
ökänt. (…) Det är laboratoriearbete en eller två gånger i veckan och det 
brukar börja vid 4 tiden. Ifall man kan sluta vid 9 tiden så anses det vara 
mycket tidigt. 10 eller 11 tiden? Om det blir sent kan det till och med 
hända att vi får sluta vid 2 tiden på natten och ibland händer det att vi 
arbetar hela natten och måste fortsätta nästa dag.  Därför tar vi 
(studenterna vid hennes avdelning) lite mindre poäng, vanligtvis 15 poäng, 
16 poäng eller 17 poäng, om laboratoriearbetet är svårt eller avbryter en 
kurs. (A5) 

En sak som påverkade organiseringen av studierna hos utbytesstudenterna 
från A universitetet var att detta universitets studier präglades av 
obligatoriska kurser. Detta ledde till att det inte fanns några större variationer 
när det gällde hur de organiserade sina dagar och sina studieår.   

24Här använder hon slang. Min översättning av slang.  
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När det är dags att göra ett projekt, är vi skrämda. Under andra året 
arbetade jag under två nätter och var stolt över mitt resultat, men nu ( det 
tredje året) räcker det inte att arbeta under två, tre nätter. Ibland behöver 
jag hoppa över föreläsningarna för att kunna fortsätta att arbeta med 
projektet. (…) i genomsnittet är det 18 poäng (som studenterna tar under 
en termin). (…) Om någon tar 20 poäng, säger vi ”ah, du studerade hårt 
under denna terminen”. Vi kan ta max 24 poäng (under en termin). Om 
någon säger att den ska ta 24 poäng säger vi ”hur kan du orka det?” och 
om någon säger 15 poäng, säger vi ” va? Varför? Ska du inte studera?” 
och säger den, ”ah, jag har så mycket att göra.”. Vi frågar då ”Ska du inte 
ta examen?”. Egentligen tror jag att man kan ta examen om man läser 15 
poäng varje termin. (A1) 

För att klara laborationer och läxor inom utsatt tid så arbetade studenterna i 
grupper och delade hemuppgifterna mellan sig. Studentlivet präglades av att 
studenterna ”läser tillsammans, pratas vid och hjälper varandra”(A5).  

Då utbytesstudenterna använde det mesta av sin tillgängliga tid åt studier, 
studentföreningar och läxor, så skapade det rörelser i tiden och rummen för 
dem. När det gällde A universitetets studenter blev det en standardisering av 
rörelser i tid och rum på ett annat sätt än för de övriga utbytesstudenterna, 
eftersom A universitetets studenter var tvungna att lägga ner mer tid på sina 
studier och för att de bodde inom universitetsområdet.   Denna kombination 
resulterade i en situation – ”vart du vill gå, dit kan du gå inom 5 minuter” 
(A4) för att alla aktiviteter som de gjorde rymdes inom universitetets rum.  

Att vara universitetsstudent innebar mer än att bara studera. Olika 
aktiviteter ingick också i studentlivet. Vad som beskrivs ovan är att 
utbytesstudenternas studentliv på hemuniversiteten bestod av att ingå i de 
olika nätverk som var tillgängliga på universiteten. Dessa olika nätverk – 
utbildning, avdelningar, föreningar, etc. organiserade studenterna på ett 
rumsligt och tidsmässigt specifikt sätt. Alla studenter, oavsett vilket 
universitet de gick på, hade speciella rörelser i tid och rum. Det är värt att 
notera skillnaden mellan A- utbytesstudenternas rörelser och de andra 
utbytesstudenterna. De andra studenternas rörelser på hemuniversiteten var 
varierande och inkopplade i olika nätverk. Andra nätverk gjorde anspråk på 
studenternas rörelser lika mycket som själva utbildningen. Vad A 
utbytesstudenterna beskrev var att det främst var utbildningen som gjorde 
anspråk på deras tid. Dessutom bestod den av en mängd obligatoriska kurser 
så att deras rörelser i utbildningen var hårt standardiserad, medan de som 
gick en utbildning på de andra hemuniversiteten hade större utrymme för 
olika variationer, dvs. de var mindre standardiserade jämfört med 
utbildningarna på A universitetet.  
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Utbytesprogram i tid och rum  

Flera av de återkommande kommenterar som jag fått från utbytesstudenterna 
var sådana som ”det var dags”, ” det är naturligt att jag har kommit hit nu.”, 
eller ”om jag inte gjorde det nu, när ska jag kunna göra det då?”. Vad de 
beskrev som ”en naturlig tidpunkt” var dock ett resultat av en organisation av 
tiden. Utbytesstudenternas berättelser belyste också att det fanns specifika 
rum - både euklidiska rum och nätverksrum – på hemuniversiteten vari de 
flesta utbytesstudenterna formades. Den här delen handlar om organisering 
av tidpunkter och rum där utbytesstudenterna skapades.  

Organisering av tidpunkt

Av de fjorton utbytesstudenterna gick åtta andra terminen av det tredje året 
på sin utbildning, fem av utbytesstudenterna gick andra terminen av det 
fjärde året, medan en student var på det första årets andra termin av 
masterutbildningen. Att det nästan inte fanns några studenter som gick det 
första eller andra året är ingen slump. Det fanns olika aspekter som 
påverkade organiseringen av tidpunkt för utbytesperioden.    

För det första fanns det ett explicit krav på att studenten skulle ha läst 
två till tre terminer innan hon/han kunde ansöka om utbytesstudentprogram. 
Vissa hemuniversitet (B, D, E, F) krävde också att studenten skulle läsa sin 
sista termin vid hemuniversitet25 för att kunna ta examen. Det skapade ett 
hinder för många studenter som gick det färde året, eftersom 
utbildningskalendern mellan Korea och Sverige inte är samordnad; 
utbildningsåret börjar i mars i Korea medan det börjar i augusti i Sverige. De 
flesta utbytesprogrammen börjar i augusti. För studenterna som läser sitt sista 
år är höstterminen (på svenska universitet) det året den sista terminen på 
deras fil. kand. utbildning (i Korea), ifall de har tagit erforderligt antal poäng. 
Följden har blivit att de inte är berättigade att ansöka om ett utbytesprogram 
om universitetet kräver att de måste läsa sin sista termin vid hemuniversitetet. 
Studenterna B2 och B3 hade problem med detta. De båda hade bara en termin 
kvar.

Jag sa till den ansvarige att jag skulle läsa en termin till (när kravet är 
sådant), går den 9e terminen och jag tjatade och tjatade men det var nej. 

25Vissa universitet tillåter samtidigt att studenterna kan bli utbytesstudenter under sitt 
sista år ifall det enbart gäller en termin eller om de är antagna till fortsatta studier på 
masternivå. 
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(…) det var tre studenter som skulle komma till vårt universitet från det 
svenska universitetet, därför kunde vi åka till Sverige. Men vi ska läsa en 
termin till när vi kommer tillbaka. Därför tog jag studieavbrott. Vi borde 
inte vara i studieavbrottssituation för vi är ju utbytesstudenter men. (B3) 

Både B2 och B3 berättade att det var ”fel”, för utbytesperioden var en sådan 
period som räknades som en fortsättning på utbildningen. De borde formellt 
ha registrerats på sina hemuniversitet.    

Urvalsprocessen av utbytesstudenterna på hemuniversitetet påverkade 
organiseringen av tidpunkterna på tre olika sätt. Det ena var vad som krävdes 
att de lämnade in när de ansökte till programmet, det andra gällde 
ansökningstiden och det tredje var hur lång tid hela urvalsprocessen tog.

Vad hemuniversiteten grundade sina urval av utbytesstudenterna på 
varierade. Grunden var betyggenomsnittet under varje termin. Studenterna 
behövde lämna rekommendationsbrev från den avdelningsansvarige 
professorn. På vissa universitet gjordes intervjuer med studenterna på 
engelska. Många hemuniversitet krävde att studenterna skulle lämna 
resultatet från TOEFL provet med sin ansökan. Svenska värduniversitet 
krävde inte något TOEFL test, ändå var det bara A och B universitetens 
studenter som inte behövde lämna sitt TOEFL resultat. Detta beror på om de 
olika utbytesstudentprogrammen hanteras på hemuniversiteten samtidigt eller 
om de inte gör det. Om ansökningarna till de olika utbytesprogrammen 
hanterades samtidigt inom en central institution på hemuniversiteten brukade 
det krävas att studenterna lämnade in sina TOEFL resultat eftersom det fanns 
andra utbytesprogram som krävde detta.   

Ifall varje utbytesprogram hanterades separat på hemuniversitetet var 
kraven anpassade efter värduniversitetets krav. A universitetets studenter 
kunde ansöka om enskilda program och de behövde uppfylla kraven från de 
enskilda värduniversiteten. Därför behövde de här utbytesstudenterna inte ha 
TOEFL resultatet med i sina ansökningar. Just denna aspekt, att de inte 
behövde lämna TOEFL resultatet nämndes av flera studenter som en orsak 
till att de valde att komma till just ett svenskt universitet. Det var inte bara 
fråga om att man gjorde ett prov eller inte, utan det möjliggjorde också i 
praktiken att studenterna kunde ansöka om programmet utan att 
föreberedelsen behövde ta så lång tid. Som F universitets informationssida på 
Internet påpekar, tar det ca sex veckor att få resultaten efter det att man har 
gjort TOEFL provet. Om man tänker på att studenterna behövde vänta i några 
månader för att kunna göra provet, tog förberedelsen för TOEFL provet några 
månader. Kravet på TOEFL prov sorterade därför studenterna på två olika 
sätt. Det ena sättet var efter kunskap/förmåga i engelska som representerades 
via ett provresultat och det andra sättet var efter i hur god tid studenterna 
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förberedde sig och organiserade sina tidsplaner för att ansöka till 
utbytesprogrammet.  

Ansökningsdatum och hur lång tid det tog för processerna vid 
hemuniversiteten påverkade också vid vilken tidpunkt i utbildningsbanan 
som de blev utbytesstudenter. För att kunna läsa under höstterminen i Sverige 
behövde studenterna från A, C, D och F universiteten lämna sin ansökan i 
mars/april. Studenterna från B universitetet gjorde uttagningstestet i januari. 
Den student som hade längst väntetid var E1. Hon behövde lämna sin 
ansökan redan i september året innan. Som hon påpekar, gör denna långa 
processtid det väldigt svårt att bli utbytesstudent innan årskurs tre.  

Jag hade inte tänkt på möjligheten att bli utbytesstudent tidigare, men nu 
är det den bästa tiden för det, därför att, uh, ifall jag ville åka (som 
utbytesstudent) tidigare, skulle det betyda att jag skulle ha åkt när jag var 
på min andra termin i årskurs två. Det betyder att jag skulle ha lämnat 
ansökan i mitten av mitt första år för att det skull ha gått. Um, det är ju rätt 
tidigt, man hinner inte tänka.  (…) i vanligt fall åker man (som 
utbytesstudent) under det tredje året. (E1) 

Det var inte bara offentliga processer som organiserade tidpunkter, utan 
också traditioner inom ett nätverk. På B utbytesstudenternas avdelning så 
brukade det vara studenter från den sista årskursen som åkte till Sverige som 
utbytesstudenter. Därför sa B3 att hon inte hade tänkt på att ansöka om 
utbytesprogram tidigare. 

En allmän uppfattning om betydelsen av vilken ”tidspunkt” de befann sig 
i påverkade utbytesstudenternas i deras val. Det fanns oro bland 
utbytesstudenterna för att vara borta från Korea under det sista året av 
studietiden, eftersom de inte kunde förbereda sig inför arbetsanställningen 
medan de var utomlands. Vissa tyckte också att de viktigaste ämnena läste 
man under det tredje och sista året, därför var det lite problematiskt att läsa 
utomlands. 

Vem organiserade tidpunkterna när just dessa utbytesstudenter skulle göra 
sina utbytesstudier? I utbytesstudenternas berättelser framkom det att 
utbytesavtal, utbildningskalender, offentliga procedurer, krav på betyg och 
TOFEL prov, ansökningsdatum och traditioner organiserade deras tidpunkter 
för utbytesstudierna. Olika aktörer och nätverk som jag beskrivit ovan 
skapade en tidpunkt för utbytesprogram i studenternas utbildningsbana, en 
punkt där ”utbytesstudent” formades. Vad dessa utbytesstudenter beskrev 
som en naturlig tidpunkt var en effekt/produkt av nätverksrelationer. Det var 
ett resultat av organiseringen av tiden. Denna organisering av tid fick 
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studenterna (förutom de vid A universitetet) att planera inför programmet i 
god tid – i ett fall var det ett år innan.    

Rum där utbytesstudenter åstadkoms

Det fanns ingen (som har varit utbytesstudent) i min omgivning. Jag var 
ensam som ville göra det. Ingen av mina närmaste vänner har varit 
utbytesstudent. Därför hade jag lidit brist på information. (…) (Jag har 
påverkats av andra studenter) som jag träffade på ett Internet Café, café av 
studenter på mitt universitet som förebereder sig inför utbytesprogrammet. 
(C2)  

Det första steget mot att bli utbytesstudent är att man får veta något om det. 
Informationen om utbytesprogrammen var naturligtvis öppen och offentlig, 
men utbytesstudenterna berättade på vilka olika sätt de fick ”veta” om 
programmen och hur man kunde ansöka om det. De flesta utbytesstudenter 
tyckte att informationen var lättillgänglig medan C2 beskrev något annat. 
Hennes berättelser illustrerade något intressant – först var hon ensam och 
visste endast lite om utbytesprogrammen, men sedan blev hon medlem i ett 
Café(en studieklubb) och fick veta mer om utbytesprogrammen. Det fanns 
mönster i hur informationen rörde sig och var man kunde få information i 
utbytesstudenternas berättelser. I dessa berättelser kunde man se att det fanns 
vissa rum som utbytesstudenterna skapades; det kunde vara avdelningar eller 
någon studentförening med inriktning mot utbytesprogrammen. I kommande 
del handlar det om vilka aktörer som bidrog till att skapa dessa rum.  

Information på Webbsida och föreningar 

Alla hemuniversitet hade en webbsida länkad till universitets hemsida som 
gav information om utbytesstudentprogrammen, men det var inte alla 
utbytesstudenter som nämnde den offentliga informationen som sin främsta 
informationskälla. Den grupp som nämnde offentlig information från Internet 
som främsta informationskälla var studenterna från A universitetet. De 
berättade att de läste den offentliga information om utbytesprogrammen som 
fanns utlagd, eller att de vagt tänkte åka utomlands och studera och därför 
tittade på vilka möjligheter som fanns för dem. A2 betonade att 
informationen var tillgänglig för alla som var intresserade av den via en 
webbsida som uppdaterades ofta. A3 sa att det var just från denna webbsida 
som han fick information, när han funderade över möjligheten att studera 
utomlands.  
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Berättelserna visade också att studenterna ofta skaffade sig annan 
information om studentutbyte än universitetens offentliga information. T ex 
berättade A1att han egentligen planerat att åka till USA för att delta i ett 
sommarprogram. 

Förra året, när jag gick det andra året, en sommarskurs, uh, det var inte så 
att jag verkligen planerade att åka, utan när jag såg på dem som åkte 
utomlands för att delta i sommarkurser, fick jag en tanke att det skulle vara 
bra. En gång pratade jag med min vän som deltagit i en sommarkurs, och 
jag sa att jag tänkte åka och delta i någon sommarkurs, och då sa han 
”ärligt talat så roade 26  vi oss bara, vi studerade inte, om du (A1) vill 
studera, kan du väl åka som utbytesstudent, du kan engelska”. Jag visste 
att det fanns program för det, men jag hade inte tänkt på det 27, men detta 
var det första tillfälle som jag kom att tänka på att jag kunde ansöka om ett 
utbytesprogram. (A1) 

F1 sa på ett likartat sätt ”en sådan som jag kan bli utbytesstudent, det var när 
jag gick det andra året”. Att offentlig information spreds och var tillgänglig 
för alla studenter inom ett universitet betydde inte alltid att studenterna därför 
visste om den. Det verkar inte som om alla studenter kände att informationen 
om utbytesprogrammen var för dem. Det var inte alltid säkert att den 
offentliga informationen i programmen skapade relationer mellan 
utbytesprogrammen och studenterna.  

Både C2 och F1 betonade betydelsen av att deras föreningar hade 
speciella relationer till utbytesprogrammen. Det var här de träffade andra 
studenter som hade som mål att delta i utbytesprogrammen och här fann de 
också andra typer av information som de hade nytta av.  

Det visades i utbytesstudenternas berättelser att trots att utbytes-
programmen i stort sett var till för alla studenter inom värduniversitetet28 så 
fanns det specifika avdelningar och föreningar som producerade 
utbytesstudenterna.  

Avtal och tradition som skapar rum  

Avtalen som reglerar utbytesprogrammens kunde ibland vara utformade på 
ett sätt som tydligt begränsade avdelningsstudenternas ansökningar. Avtalet 
mellan D hemuniversitetet och det svenska värduniversitetet var ett sådant. 

26Han använde ordet ”Nolda”. Ordet betyder att leka eller att vara lat. Man använder 
ordet när man menar att man inte gör ”något nyttigt”.  
27 Min tolkning - översättning från ord till ord skulle inte förstås. 
28 Förutom D fallet, då var det ett avtal mellan två specifika institutioner. 
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Utbytesavtalet mellan dessa två universitet var mellan en avdelning på 
hemuniversitetet och en institution på värduniversitetet.   

Avtalet mellan B universitetet och det svenska värduniversitetet hade inte 
en sådan form, utan alla studenterna på B universitet kunde ansöka om ett 
utbytesprogram. Ändå var det en specifik avdelning (avdelningen för 
skandinaviska språk) som alstrade utbytesstudenterna till Sverige. 
Avdelningen hade tidigare haft en annan form av stipendieprogram för att 
skicka studenterna till Sverige. Det var denna avdelning som hade ansvaret 
för att välja ut utbytesstudenterna till Sverige, även om det var frågan om ett 
allmänt utbytesprogram.  Utbytesprogrammet mellan B universitetet och det 
svenska värduniversitetet hade i praktiken blivit en del av det dåvarande 
stipendieprogrammet. I B2:s och B3:s fall, var det egentligen ett annat 
stipendieprogram som de ansökte om. De misslyckades med det och då 
försökte de att hitta ett annat sätt att kunna studera i Sverige. Deras professor 
föreslog att de skulle ansöka om ett utbytesprogram. Både B1 och B 3 
påpekade att det enbart var från deras avdelning som studenterna utnyttjade 
programmet, trots att det erbjöds till alla studenter inom B universitetet. Det 
verkade som om de andra studenterna inte visste om att de också kunde 
ansöka om det.  

Före detta utbytesstudenters närvaro skapar rum 

Många utbytesstudenter berättade om andra studenter som varit utbytes-
studenter. Vissa utbytesstudenter kände personligen andra som varit 
utbytesstudenter (och som varit i Sverige), men det handlade inte alltid om att 
de personligen kände dessa f.d. utbytesstudenter. Ett stort antal 
utbytesstudenter som hemuniversiteten redovisade verkade skapa en 
”atmosfär” där det var naturligt att studenterna åkte utomlands under 
studieperioden. Bland hemuniversiteten var det B, C och F som var kända för 
sina utbytesstudentprogram.  

Mitt universitets atmosfär, det finns väldigt många utländska studenter på 
mitt universitet. Bland de registrerade studenterna finns det studenter som 
till och med är från Nordkorea29. (…) det verkar som om det finns olika 
attityder bland universiteten. Mitt universitets atmosfär säger att det är bra 
att åka utomlands, oavsett om det är en resa eller något annat. (F1) 

När studenterna kommer tillbaka från ett studentutbytesprogram, tar de med 
sig något från programmet.  Där det fanns f.d. utbytesstudenter fanns det 

29Nordkorea är nämligen det närmaste landet geografiskt, men ändå det mest fjärran 
landet för Sydkoreaner. Formellt är de här länderna fortfarande i krig med varandra.  
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också andra typer av information, t ex ansökningsformuleringar med ”rätt 
svar”, standardiserade studieplaner, andra typer av information som offentlig 
information inte berörde, t ex att man inte behövde kunna tala svenska för att 
klara av vardagen i Sverige och hur det var att bo och leva i Sverige. Även 
berättelser om kurser på värduniversitet förekom. Vissa universitet kräver att 
de studenter som kommer tillbaka från ett studentutbytesprogram ska lämna 
rapport om sina studier utomlands (Suhak Bogosuh). Vissa av dessa rapporter 
var utlagda på universitetets offentliga hemsida eller på någon form av 
Internetanslagstavla där studenterna frivilligt lade ut sina texter. Innehållet 
kunde vara mycket personligt, med erfarenheter, berättelser och foton. Dessa 
texter nämndes ofta som en guide eller introduktion till hur 
utbytesstudenterna kom på tanken att åka till Sverige30.

 (De studenter som varit i Sverige tidigare) skrev på webbsidan att Sverige 
är mycket bra, att man kan använda engelska och inte behöver använda 
svenska, att det finns många utbytesstudenter (i Sverige), därför är det 
roligt att vara där. (A2) 

En intressant aspekt med förre detta utbytesstudenter och allt material som de 
tog med sig var att det skapade vissa avdelningar/studentklubbar inom 
universitetet vars studenter hade en annan tillgång till information jämfört 
med andra studenter, det gäller t ex E1. Enligt utbytesstudent E1 var det 
endast ett 20-30-tal studenter som blivit antagna till de engelska 
studentutbytesprogrammen vid E universitetet31. E1 sa att hon fick veta om 
programmet genom att det fanns offentlig information om det och genom att 
det på hennes avdelning varje år har funnits en student som åkt till det 
svenska värduniversitetet. Innan hon ansökte pratade hon med en av de 
studenter som tidigare varit utbytesstudent. Hon berättade att det fanns två 
utbytesplatser till Sverige varje år och att en av studenterna hade tillhört 
hennes avdelning under 5 år. Detta trots att programmet var för alla studenter 
och hennes avdelning inte heller hade någon speciell anknytning till Sverige. 
Personalen på hennes universitet kommenterade detta fenomen genom att 
kalla det för ”rekord”.

B utbytesstudenterna kände många studenter som varit i Sverige eftersom 
deras avdelningar hade en ämnesmässig relation till Sverige. De berättade att 

30 Förutom för B utbytesstudenterna, är det väldigt ovanligt för de här 
utbytesstudenterna att åka till Sverige för att studera. De vanligaste länderna som 
studenter åker till är engelskspråkiga länder. Antalet studenter som åker till Japan och 
Kina ökar också.  
31 Detta antal är mycket få, jämfört med andra universitet, vilket E1 påpekade också. 

- 85 -



5. Att bli utbytesstudent 

de betraktade det som vanligt och naturligt att de också skulle åka till 
Sverige, eftersom de såg att studenter varje år åkte till Sverige och att de hade 
pratat med dessa studenter innan.  

B utbytesstudenternas och E1s berättelser kan förstås på följande sätt: 
tidigare utbytesstudenter som varit i Sverige kommer tillbaka till hem-
universitet med sina berättelser, texter och studieerfarenheter. Deras texter, 
deras berättelser och de själva var oföränderliga mobiler och rörde sig inom 
vissa nätverk men de rör sig inte i nätverket ”hela universitetet”. Resultat var 
att det uppstod en närmare distans till Sverige inom vissa avdelningar.  

Studenterna hade olika tillgång till oföränderliga mobiler från olika 
utbytesprogram. Det berodde på vilket nätverk studenterna hade tillhört och 
vilka nätverk dessa oföränderliga mobiler rörde sig inom. De bidrog till att 
det fanns specifika avdelningar som mobiliserade utbytesstudenterna inom ett 
hemuniversitet. Att det finns vissa specifika avdelningar/studentföreningar 
som producerar utbytesstudenter (i vissa fall specifikt till Sverige) finns till 
tack vare att det fanns oföränderliga mobiler som mobiliserade studenterna 
och dessa nätverk var inte tillgängliga för alla studenter. 

Talesmän för utbytesprogram skapar rum 

De centrala personer som spelat en viktig roll i utbytesstudenternas 
bestämmelse och val kan också ses som talesmän för utbytesprogrammen. 
Deras berättelser handlade inte om att ge ”fakta” om ett specifikt 
utbytesprogram för studenterna, utan berättelserna förförde och övertygade 
de andra studenterna. Ingen representant från något värduniversitet var 
fysiskt närvarande i Korea och talade om programmet. Istället var det de som 
tidigare varit utbytesstudenter som talade i utbytesprogrammets namn. De 
berättade för de andra studenterna vad de kunde få ut av programmet och 
varför de skulle bli utbytesstudenter.

Han (F1s vän som har varit utbytesstudent på samma värduniversitet) sa 
att det var så bra att han önskade förlänga perioden med en termin till. 
Hans vistelse var planerad till en termin, inte ett år. För att förlänga en 
termin till besökte han X avdelningen32 och frågade om han fick läsa där 
(skratt). Så då tänkte jag, ”ah, det måste ha varit bra”. (Han sa att) det är 
bättre än Holland33. Studenterna föredrar (att läsa i) Holland för att man 
kan tala på engelska, det är ju inte många länder i Europa där man kan 
prata på engelska i vardagslivet. Jag visste inte att svenskarna pratar 

32 Han var inte registrerad på denna avdelning.  
33 Man kan undra hur han kan veta om det.  
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engelska innan (han berättade det för mig). Så fick jag veta om det och 
gjorde mitt val. (F1) 

En synnerligen förenklad och på sätt och vis banal beskrivning; att man inte 
behövde kunna tala svenska, att man kunde träna sin engelska i Sverige och 
att man hade haft det väldigt bra i Sverige, fungerade som en grund för 
påståendet att det var bättre att studera i Sverige än i Holland, vilket 
påverkade F1s val.

När det inte finns någon tidigare utbytesstudent som självmant fungerar 
som talesman, eller tar med sig det ”(svenska) utbytesprogrammet” till 
hemuniversitetet, vem talar då för studenterna i utbytesprogrammets namn? 
Det kan vara professorer 34 . Det finns en tradition i det koreanska 
utbildningssystemet som möjliggör för lärare/professorer att vara närvarande 
i studenternas liv på ett informellt och familjärt sätt. Graden varierar. 
Utbytesstudenterna från A universitetet och utbytesstudenterna C2, E1 och 
F1 beskrev att deras relation till professorerna var något formell, dvs. de hade 
inte någon nära relation, vilket de beklagade sig över. De studenter som 
beskrev ett nära förhållande till sina professorer och där professorerna hade 
en påverkande roll i deras val är utbytesstudenterna från B och D 
universiteten, men det fanns dock en viss skillnad mellan dessa olika 
universitetsstudenter. De B utbytesstudenter som läste skandinaviska språk 
som huvudämne, sa att professorerna uppmuntrade alla studenter att åka till 
Sverige och att en specifik professor hjälpte dem innan de kom till Sverige, 
men de poängterade att studenterna först måste visa sitt intresse. Det verkade 
inte som om studenterna upplevde att den uppmuntran de fått riktade sig till 
dem personligen.  

När det gällde D1 och D2, var berättelserna mer personliga.  

Innan jag kom hit som utbytesstudent, tänkte jag göra studieavbrott. I 
stället för att fortsätta leva så här, är det bättre att studera hårt på ett 
hagwon och bli statstjänsteman, då kan man tjäna pengar och livet blir 
stabilt, tänkte jag, men senare tänkte jag också att då blir livet för inrutat 
och tråkigt, man blir som en groda i en brunn35. ”Är det verkligen ett bra 
val för mig?”. Jag funderade mycket över det och pratade med min 

34 I Korea brukar alla lärare på universitetet kallas för ”professor”. Det är svårt att 
bedöma om de lärare som studenterna kallar för ”professor” har den positionen eller 
inte. Det är sällan som studenterna gör någon skillnad mellan lektor och professor när 
de berättar om dem.  
35 En groda i en brunn är ett koreanskt idiom som beskriver någon som inte har 
förståelse för den större världen, och han/hon är någon som tror sig veta bäst, fast den 
personen inte vet så mycket om ämnet.   
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professor. Min professor sa ”Gör inte så, du kan alltid göra provet för 
statstjänsteman 36  när som helst, du kan göra det efter att du har tagit 
examen. Jag tycker att du ska ta detta tillfälle – universitetet skickar dig 
utomlands. Om du inte gör studieavbrott, tror jag att denna möjlighet kan 
bli din. Om du gör ditt bästa, kommer du att skickas dit” (…). Det fanns 
folk som sa, ”Hur ska du klara engelskan? Du måste lära dig svenska, när 
du åker dit.” ”Det är ju Sverige inte USA.”  Jag funderade inte så mycket 
över det, men en gång frågade jag professorn hur professorn tänkte om det. 
(Professorn sa) ”Jag känner en som läser engelska i Frankrike!” ”Det är 
bättre att träna (engelska) där, man kan ju känna sig liten i USA. De (andra 
studenterna) är också från Europa och för dem är det också viktigt att träna 
engelska (engelska är ju inte deras modersspråk), så du kan också träna 
engelska och göra dina misstag”, jag hade inte tänkt på det sättet innan det 
samtalet. (D1) 

D2 berättade en likartad historia; hon funderade på sina möjligheter och 
pratade med en professor som hon hyste stor tillit till, professorn 
uppmuntrade henne att ansöka till ett utbytesprogram i Sverige. D1 och D2s 
berättelser beskrev professorer som aktivt talade om för studenterna vad det 
här utbytesprogrammet stod för och vad det kunde erbjuda studenterna. 
Framför allt talade professorerna om för studenterna att studenterna ville göra 
det. Även om många av utbytesstudenter berättade om någon allmänt positiv 
reaktion från sina professorer var det långt ifrån den personliga kontakt som 
D1 och D2 beskrev. Det kan bero på att D universitetet var det universitet 
som hade den kortaste historien bland universiteten i denna studie. D 
universitetet som nätverk försökte skapa en bana för de duktigaste 
studenterna. Utbytesstudenterna, oavsett vilket universitet de var ifrån, sa att 
vad de tidigare studenterna från deras avdelning gjorde gav en bild om hur 
deras framtid skulle se ut. Varje avdelning producerade ”mönster” i 
studenternas karriärbana. När det gällde D universitetet verkade det som om 
professorerna arbetade för att skapa och stabilisera en bild om hur en duktig 
student skulle vara. Det verkade som om professorerna arbetade för att skapa 
”modeller” (D2).  

I mitt huvudämnesområde, anser man att om man blir anställd till X 
institutionen så är det den bästa framgången.  Från mitt universitet så finns 
det ingen som arbetar där ännu, och min professor, som verkar ha stor tillit 
till mig, säger åt mig att ta provet, det är bra för universitet och bra för dig. 
(D2)   

36 De blir valda efter provresultat. 
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Det var emellertid inte så att alla professorer eller de tidigare 
utbytesstudenterna fungerade som talesmän för utbytesprogrammen (till 
Sverige). B3 sa att hon hört från de tidigare utbytesstudenterna att de tyckte 
att det var bättre att studera i engelskspråkiga länder än att studera i Sverige, 
eftersom det skulle vara en större merit i ”samhället”. Vissa utbytesstudenter 
berättade att professorerna inte verkade bry sig så mycket om det, eller som 
A5 sa, så verkade de inte veta så mycket om utbytesprogrammen eller om det 
svenska värduniversitetet. När professorerna på D universitetet uppmuntrade 
sina studenter att åka till Sverige så var det inte för att de visste så mycket om 
det svenska värduniversitetet, utan poängen var att de talade i 
utbytesprogrammets namn.  

Det fanns också studenter som fått en direkt negativ reaktion från sina 
professorer. A3 berättar att flertalet professorer inom hans avdelning var 
positiva men,  

En av mina professorer ger råd till studenterna angående att studera 
utomlands, men han tycker att om man har bestämt sig för att studera 
utomlands för att ta examen så behöver man inte åka utomlands i ett år 
(under studieperioden). Han betraktar utbytesstudentperioden på ett sådant 
sätt. Fast jag inte pratat med honom nu så antar jag att han tycker så, 
därför att vi pratade om sådant förr och då sa han att det bästa var att ta 
examen så snart som möjligt och åka hem. När man ska studera utomlands 
för att ta examen så kan man se ett år (som utbytesstudent) som slöseri 
med tiden. Jag antar att han tänkte så.  (A3) 

A4 berättade att hennes professor gjorde en stark invändning mot hennes plan 
att åka till Sverige som utbytesstudent, med förklaringen att Sverige inte var 
känt för att gynna hennes huvudämne och att hon inte skulle kunna skriva sin 
uppsats under tiden som hon var utbytesstudent.  

Talesmän för utbytesstudentprogram, i vissa fall speciellt för ett svenskt 
utbytesprogram, var en viktig faktor för studenternas val. Det var inte alltid 
säkert att tidigare utbytesstudenter eller professorer talade i 
utbytesprogrammets namn. De berodde på vilket nätverk de identifierade sig 
med och hur de betraktade utbytesprogrammet i studenters utbildningsbanor.  

Utbytesstudenter i tid och rum 

Den här delen, utbytesprogram i tid och rum, handlar om en fråga – var dessa 
utbytesstudenter befann sig i tid och rum i deras utbildningar och varför det 
blev så som det såg ut. Det kan sammanfattas så här: utbytesprogrammen 
passade in i en viss tidpunkt i studenternas utbildningsbanor. Det som 
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beskrevs som en ”naturlig tidpunkt” var en effekt av organisering av 
tidsförloppen i utbildningarna. Det fanns signifikanta aktörer som 
tillsammans med utbytesstudenterna organiserade utbytesprogrammens 
tidpunkter i studenternas utbildningsbanor, t ex utbytesprogramavtal, 
urvalsprocedur, TOEFL prov, olika akademiska kalendrar på 
värduniversiteten och på hemuniversiteten, traditioner (upprepade 
handlingsmönster inom en avdelning).  

Det visades också att det fanns vissa avdelningar och studentklubbar som 
hade speciella relationer till utbytesprogrammen. Trots att 
utbytesstudentprogrammet utlystes offentligt så betydde det inte alltid att 
programmet var öppet för samtliga studenter. Oföränderliga mobiler – t ex 
information om utbytesprogrammen, rapporter om utbytesprogrammen från 
före detta utbytesstudenter – och talesmännen för utbytesprogrammen rörde 
sig inte inom alla delar på universiteten, utan det fanns begränsade rum där 
de rörde sig, vilket bidrog till att skapa och stärka relationerna mellan en 
avdelning/studentklubb och ett utbytesprogram. Denna relation är en produkt 
av just dessa aktörers agerande.  

Vad som beskrivs är inte bara att dessa oföränderliga mobiler och 
talesmännen skapade speciella rum inom universiteten, utan det var också 
viktigt att en student var på rätt plats i de heterogena relationerna för att 
hon/han skulle få kunskap om utbytesprogrammen. Det handlar om att vara i 
en så kallad ”knowing location” (Law, 1997) där de oföränderliga mobilerna 
och/eller talesmän för utbytesstudentprogrammen finns och där det finns en 
relation mellan utbytesprogrammen och studenterna.  

Alla objekt är en effekt/produktion av nätverksrelationer. Tolkningen av 
tidsförlopp och distans/rum är inget undantag. Innan det fanns någon relation 
mellan två platser (t ex två länder) fanns det inte heller någon ”distans” 
mellan dem och de existerade inte heller i samma rum. Distans är inte något 
som man enbart mäter eller kan förklara med enheten km. Distansen mellan 
Sverige och Korea är inte densamma för alla utbytesstudenter som jag 
intervjuade. Om Sverige är ett fjärran land för vissa koreaner så är det inte 
bara för att det ligger längre bort från Korea, utan också för att det inte finns 
några starkare relationer mellan Sverige och Korea. Oföränderliga mobiler 
och talesmän gör det möjligt att just detta program, just denna geografiska 
plats, Sverige, existerar i studenternas nätverk.   

Kontinuitet eller avbrott 

Definition av vad en utbytesstudent egentligen är innebär en viss kontinuitet i 
studiebanan, trots att en student flyttar sig från ett lärosäte till ett annat. De 
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studieresultat som studenterna tar med sig från ett annat lärosäte ska erkännas 
i hemuniversitetets miljö. Utbytesstudenternas berättelser visar dock att 
kontinuitet/avbrott inte är en enkel fråga om studiepoängen ska erkännas eller 
inte. Liksom Moser och Law (2005) beskriver, är frågan om kontinuitet eller 
avbrott av en bana relaterad till frågan om hur man skapar en kontinuitet eller 
ett avbrott i en narrative. När det gäller studentutbytesprogram finns det olika 
aspekter som man ska tänka på.  

Informell läroplan eller ovanligt avbrott 

De flesta utbytesstudenterna hade några bekanta som har studerat utomlands.  
Det kunde vara nära familjemedlemmar, vänner till familjen, deras vänner 
eller andra studenter vid universitetet. När frågan kom upp om de kände 
andra som hade åkt utomlands för att studera mitt under sin studietid så såg 
jag att svaren varierade beroende på vad de läste och vilket universitet de 
gick på. Anledningen till att jag påpekar att studenterna är mitt i studiebanan 
är att det är en av de aspekter som urskiljer en utbytesstudent från en ”free 
mover”.  

Med undantag av A universitets studenter och utbytesstudenten C2 sa de 
andra utbytesstudenterna att det inte var ovanligt i deras omgivning att 
studenter åkte utomlands för att läsa mitt i utbildning. De flesta nämnde att 
det var vanligt att studenterna tog ett studieavbrott för att åka utomlands på 
grund av språkträning. Ett stort antal koreaner åker utomlands för att träna 
främmande språk - mest engelska. Att åka som utbytesstudent var däremot 
ovanligt. Vissa utbytesstudenter betonade dock hur vanligt det var inom just 
deras nätverk.

Jag har ingen vän som går på universitet just nu, inte många från min 
årsklass. Många har åkt iväg för språkträning eller tagit studieavbrott. (B3)  

För oss är det jättevanligt att man åker utomlands för språkträning under 
ett år. Om man inte gör det, betraktas det som något konstigt. (C1) 

A universitetets utbytesstudenter berättade däremot att de inte kände så 
många som studerade utomlands mitt under utbildningen. A2 förklarade det 
så här: 

Bland mina vänner, bland dem som jag har en nära relation till finns det 
ingen (som studerar utomlands), därför att jag går i den tredje årskursen. 
Man åker för att ta den akademiska examen utomlands, antingen när man 
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börjar på master nivå eller när man börjar på universitetet. Det är inte 
många som åker utomlands för att studera mitt i sina studier. Därför finns 
det ingen (som jag känner). (…) men jag anser att A universitetsstudenter 
inte bryr sig lika mycket om att åka utomlands som utbytesstudenter 
jämfört med andra universitets studenter, eftersom vi läser naturvetenskap 
så finns det ingen speciell anledning till att åka utomlands. Ifall man läser 
humaniora, om man läser historia eller språk så finns det någon 
förbindelse mellan vad man läser och ett annat land. Då åker man dit dels 
för att studera och dels för att roa sig, men för vår del så kan man läsa X 
ensamt hemma. Det är min tanke. (A2) 

”Att studera utomlands under universitetsstudieperioden är värt något eller är 
något som är bra” var ett påstående som de flesta utbytesstudenter använde 
sig av för att förklara varför de valt att söka sig till ett utbytesprogram. De 
flesta utbytesstudenterna sa också att det var något som man bör genomföra 
ifall det fanns en chans till det. Vad som var bra med det har studenterna 
svårt att förklara konkret. Att man kan träna sin engelska, att man kan få ett 
bredare perspektiv, att man kan få nya erfarenheter, är de vanligaste svaren 
som jag fått från mina utbytesstudenter. Dessa svar hade en stor ”interpretive 
flexibility” (Callon & Law, 1992) dvs. svaren kunde betyda olika saker för 
olika människor. Ändå accepterades dessa påståenden utan vidare invändning 
eller ifrågasättande. Att studera under en tidsbegränsad period utomlands 
under den högre utbildningen verkade ha blivit en ritual i utbildningsbanan 
för vissa studenter. Det hade blivit en del av en informell läroplan för vissa 
nätverk.

För utbytesstudenterna från A universitetet var det inte lika självklart. 
Det fanns en allmänt positiv inställning, men samtidigt betraktades det inte 
som lika ”nödvändigt” eller ett ”måste” om man jämförde med andra 
berättelser. Ett skäl som utbytesstudenterna angav var att deras studier inte 
krävde någon stark anledning att åka utomlands mitt under grundutbild-
ningen, vilket A2 också hävdade. Ett annat skäl som utbytesstudenterna från 
A universitetet nämnde hade att göra med A universitetet som ett 
”elituniversitet”: kvaliteten på utbildningen på A universitet och 
utbytesprogrammens påverkan på utbildningsbanan. De sa ofta att kvaliteten 
på utbildning på A universitetet var bra och att studierna på A universitet 
krävde mycket av studenterna, vilket var anledningen till att de inte kände 
något större behov av att pröva på att studera på andra universitet. 
Utbytesstudenterna därifrån sa också att om man deltog i utbytesprogrammen 
så ansågs det som om det vore lite ”slöseri med tiden” då man inte tog någon 
examen utomlands och då det t.o.m. försenade ens fil.kand. examen. Detta 
var på grund av hur utbytesprogrammen tillgodoräknades på A universitet, 
vilket redovisas senare här.  
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Vad man kan se är följande: Medan de andra utbytesstudenterna tillhörde 
ett nätverk där det ansågs ”att studera utomlands oavsett dess form” var en 
del av deras studiebana, så tillhörde A utbytesstudenterna ett nätverk där det 
ansågs som något avvikande att en student studerade utomlands under en 
begränsad tid av utbildningen.  

Till Sverige, till Europa eller från Korea 

Ett annat sätt att resonera i frågan om kontinuitet/avbrott är hur rörelsen till 
ett lärosäte beskrivs. Formuleringarna ”resan till någonstans” eller ”resan från 
någonstans” kan beskriva hur resans mål och syfte betraktades.  

För B utbytesstudenterna som läste skandinaviska språk som huvudämne 
beskrevs denna rörelse ”till Sverige.” 

…därför att det är ju mitt huvudämne, (jag tänkte) att jag behöver någon 
gång åka till Sverige och uppleva Sverige, även om jag inte kommer att 
fortsätta att studera svenska. I många fall, pluggar studenterna (i min 
avdelning) inte så mycket svenska, och svenska är inte användbart i 
samhället, men jag tycker att det inte verkar så bra37 att man inte kan prata 
svenska när man har läst svenska38 (som huvudämne). Man borde kunna 
prata svenska när man har en examen i svenska språket. Det är en av 
anledningarna, och när jag hört berättelser från de andra studenterna ville 
jag själv uppleva Sverige och få olika erfarenheter, sådana som man inte 
kan uppleva i Korea. (B3) 

För de andra utbytesstudenterna fanns det ingen direkt koppling mellan deras 
huvudämnesstudier och något svenskt värduniversitet. Vissa utbytesstudenter 
beskrev sitt val av Sverige som ett val till Europa. För vissa studenter var 
”utbytesprogrammen i Sverige” ett resultat av kombinationer av hinder och 
vilja.

Varje år är det bara 20, 30 studenter som skickas till ett land där man kan 
klara sig på engelska. Det är ingen större valmöjlighet för till USA är det 
enbart tre studenter som skickas. Jag kan inte tyska, även om jag läst 
tyska, därför kan jag inte gå en kurs som är på tyska. Jag behövde därför 
åka till ett land där man använder engelska, då blir det bara USA, Canada, 
Australien. Jag har levt i USA när jag var liten och i Australien var jag 

37 Min tolkning – det går inte att översätta från ord till ord.  
38 Denna avdelning, Skandinaviska språk, kallades förr för avdelningen för svenska. 
Trots att avdelningen numera undervisar i olika språk, är svenskan det grundläggande 
och studenterna kallar ibland fortfarande sin avdelning för avdelningen för svenska. 
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förra vinterloven för att ta en kort (vinter)kurs, därför ville jag åka till 
Europa. Det är ju skillnad att vara turist och att bo där. Det fanns bara två 
alternativ, Sverige eller Finland. Jag valde Sverige. Ärligt talat är det inte 
så att jag ville till Sverige, utan att det blev så för att möjligheterna var 
begränsade. (E1) 

…jag ville inte åka till USA. Eftersom jag inte ville så uteslöt jag USA. 
Det finns många (program) till Canada, ja, till Canada, till Japan och till 
Sverige fanns det. Programmet i Frankrike funderade jag en liten stund 
över, men eftersom man måste prata franska så bestämde jag mig för att 
inte åka dit. Så, det fanns tre alternativ (till Canada, till Japan och till 
Sverige). När jag tog reda på fakta om universitet i Canada, var det så att 
man inte kunde läsa mitt ämne. (A5) 

Alla A utbytesstudenterna nämnde ett känt franskt universitet som de hade 
som alternativ, men eftersom det universitetet krävde att man skulle tala 
franska, blev valet Sverige. Det svenska värduniversitet som A 
utbytesstudenterna tillhörde krävde inte TOEFL prov, vilket utbytes-
studenterna nämnde som en av huvudorsakerna till att de valde Sverige.  

C och F universiteten rangordnade de sökande studenterna enligt deras 
betyg och resultatet på deras engelska prov. De studenter som låg högst 
kunde välja först. De mest populära utbytesprogrammen fanns i de 
engelskspråkiga länderna, vilka var fullsatta när det var C2s och F1s tur att 
välja. Därför var C2s och F1s val av Sverige inte direkt deras val.   

Att man resonerade om sin resa i termer av ”till Sverige eller till Europa” 
betydde inte att man inte samtidigt kunde resonera om resan i termer av 
”resan ifrån”. Många använde sig av uttrycket ”en groda i en brunnen” för att 
beskriva att de kände behov av att åka ifrån sin ”värld”, sin ”verklighet ”. De 
kände att de behövde utvecklas eller rent av få vara borta från Korea ett tag. 

De som starkast betonade betydelsen av resan från sitt universitet var A2, 
A3, och A4. A2 sa att hon var mycket trött på studentlivet på A universitetet, 
men att hon inte ville göra något studieavbrott. Utbytesprogrammet gav 
henne en lämplig och anständig anledning till att inte behöva vara på 
universitetet. Hon sa att det inte var ett utbildningsmässigt behov som främst 
motiverade henne, utan behovet av att vara borta från universitetet. A3 ville 
inte avsluta sin utbildningsperiod så snart. Han tillade också att trots att det 
fanns många studenter som gick i den femte årskursen, dvs. studenter som 
förlängt sina studier med ett studieår, kanske för att vissa av dem tar en 
dubbel examen, så var folk negativa till idén att man går en femte årskurs. Att 
man hade varit utbytesstudent och därför behövde förlänga sin studieperiod 
verkade vara en anständig anledning.  
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En annan sak hade att göra med studenternas standardiserade 
utbildningsbanor. Som det redovisats tidigare så hade alla utbytesstudenter 
gått igenom en hårt standardiserad utbildningsbana. De sa att de hade ett 
behov av att göra något annat än att studera, när de bara hade studerat hittills. 
Dessutom trodde de att det var ”sista chansen” att göra något ”roligt, 
ovanligt, inte målrelaterat” innan de skulle börja arbeta. Vissa ville också få 
tid över för att fundera över sin framtid utan att påverkas av de andra. E1 sa 
att hennes mål med utbytesvistelsen var att fundera över vad hon ville göra 
med sin framtid. Detta var tydligt hos A utbytesstudenterna därför att de hade 
börjat sina utbildningsbanor tidigare och på ett specifikt sätt jämfört med de 
andra studenterna, vilket beskrivits tidigare. De gick på något 
naturvetenskapligt gymnasium och gick därifrån vidare till A universitetet 
som specialiserat sig på naturvetenskap och teknik. A3 sa att han inte var 
säker på om hans studieval var hans eget val eller om han följde ”de andras 
bana”. A4 sa också att hon ville komma bort från sitt universitet och från ”en 
bestämd väg”. I denna mening var deras resa ett avbrott från de nätverk som 
de tillhör.

Cross registration system 

Vad menar man när man säger att utbytesprogrammen är en fortsättning av 
utbytesstudenternas utbildning på deras hemuniversitet? Det som 
utbytesstudenterna hänvisade till var ett ”cross registration system” dvs. 
studenterna registreras på både hem- och värduniversitet och studieresultaten 
ska erkännas av två universitet och i den meningen ska studierna bli en 
kontinuitet i utbildningen. Detta påpekades som en av fördelarna med 
utbytesprogrammen.  

Eftersom jag kände behov av att (träna) ett utländskt språk så tänkte jag att 
jag måsta åka (utomlands) oavsett om det var för språkträning eller något 
annat. Men det kostar för mycket och framför allt på grund av att en man 
måste göra militärtjänst så tar man ju ett studieavbrott på ca två år. Om jag 
åker på språkträning blir studieavbrottet ett år till och då tycker jag att jag 
blir försenad39. Men här, mitt huvudämne, jag behöver ta många kurser i 

39 Försenad för vad? Ordet ”försenad” förekom ofta, utan att ha något tydlig 
beskrivning om ”försenad för vad”. Här kunde man se att studenterna jämförde sig 
med de andras ”hastighet” i utbildningsbana. 
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mitt huvudämne eftersom jag tänker ta två huvudämnesexamen40. Jag kan 
läsa mitt huvudämne så jag sparar ju tid. (F1) 

Att det finns avtal mellan universiteten gällande erkännande av betyg och 
poäng kunde praktiseras på olika sätt. I mina första intervjuer med 
utbytesstudenterna41, trodde C1, C2 och E1 studenterna att det inte skulle bli 
något problem. D utbytesstudenterna sa att det inte fanns någon fast regel . 

Jag läser ju nu den andra terminen i den tredje årskursen. Om jag stannar 
här ett år betyder det att jag läser den första terminen i den fjärde årskursen 
här. Jag ska åka tillbaka och gå den andra terminen i den fjärde årskursen 
och ta examen, men man behöver ju poäng i de obligatoriska 
huvudämneskurserna för att ta examen, både i de obligatoriska 
huvudämneskurserna och i de obligatoriska liberal arts kurserna. 
Ämneskurserna ska erkännas här (i den koreanska utbildningen), men ifall 
det blir problem42, ifall kurserna inte erkänns som obligatoriska ämnen, 
om jag måste läsa om dessa ämnen i Korea (så ska jag åka tillbaka tidigare 
till Korea). (D2)  

F1 sa att det är 70 % av kurspoängen som erkännas i systemet på hans 
universitet, han trodde dock inte att det skulle bli något problem för honom 
att ta examen inom tid.  

Ironiskt nog så var utbytesperioden formellt sett ett avbrott för B 
utbytesstudenterna som hade den största relevansen till sina 
huvudämnesstudier. Alla B utbytesstudenter tog studieavbrott i en termin när 
de kom till Sverige. Det var för att B universitetet krävde att studenterna 
skulle gå den sista terminen på hemuniversitetet. B2 och B3 som bara hade 
en termin kvar innan de tog examen, tog därför ett studieavbrott. Således var 
den tid då de var i Sverige som utbytesstudenter ett offentligt studieavbrott.  
B1 hade ett år kvar, därför bestod perioden i Sverige av en termins 
studieavbrott och av en termin då han var ”utbytesstudent” i Sverige. För B2 
och B3 betydde detta att de troligen inte kom att få erkännande av de betyg 
och poäng som de skaffat sig på det svenska universitetet. De tyckte dock 
inte att det var någon nackdel.  

40 På F universitetet kan man ta fil. kand. examen i två olika ämnen under 4 års 
studier ifall en student tar de poäng som krävs i ämnena.  
41 Hur poäng och betyg gavs erkännande för dessa utbytesstudenter kommer att 
behandlas senare i kap 7 
42 Min översättning 
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Det är verkligen tur. Jag är inte säker på om man får göra så, men jag tar 
ett studieavbrott i Korea. Egentligen är utbytesstudenten en sådan som är 
registrerad i Korea men som läser här, man kommer tillbaka och får 
erkännande i hemuniversitetets system. (…) Även om man kan få 
erkännande så tror jag inte att jag kan få ett sådant bra betyg här som jag 
skulle få (i Korea). Om man går i den fjärde årskursen behöver man få bra 
betyg som A eller A+ , och jag är inte säker på att jag kan få VG härifrån. 
Då skulle det bli så att utbytesstudentperioden blir till nackdel för mig, så 
tänkte jag på det. (…) jag hade svårt att för att bestämma mig, men när jag 
tar studieavbrott så kostar det inte så mycket och jag känner mig inte 
stressad. När jag tänker på att jag behöver bra betyg blir jag mycket 
stressad, men jag vill ju njuta av denna perioden. Här finns många 
utbytesstudenter och det finns många möjligheter att möta världen. (…) 
därför (tycker jag ) att om jag är stressad på grund av enbart studierna så 
kommer det att finnas något som är bra med det också, men det finns 
mycket som jag förlorar. (B2) 

När det gällde A utbytesstudenterna så trodde de att de behövde förlänga sin 
studieperiod även om erkännandet av betyg och poäng skulle ske. Det var 
dels för att de behövde läsa många obligatoriska ämneskurser och dels för att 
de trodde att oavsett vad man än läste så kommer de kurser som de tagit i 
Sverige att registreras som ”valfritt ämne”. Eftersom deras läroplan var hårt 
standardiserad så fanns det inte något större utrymme för avvikelser i 
läroplanen. Detta stärkte därför deras inställning om att utbytesperioden var 
ett ”slöseri med tid” eller ”en tid då man roade sig”.  

Men det är ett anständigt avbrott 

I denna del har jag försökt beskriva att frågan om utbytesperioden som 
kontinuitet eller avbrott i utbytesstudenternas utbildningsbana och den berör 
olika aspekter. För de flesta studenterna är svaret både kontinuitet och 
avbrott. Frågan om kontinuitet/avbrott är inte enbart en fråga om hur avtalet 
mellan de olika universiteten ser ut, utan om hur man ordnar kopplingen 
mellan ett hemuniversitet och ett värduniversitet och hur det praktiseras.  

Vad är det som gör utbytesstudierna till en fortsättning eller ett avbrott i 
utbildningen? Det är de formella avtalen mellan universiteten, definitionen av 
utbytesprogrammen och ”cross registration system” som översatt 
utbytesprogrammen som en fortsättning på studierna. De som gjorde att 
utbytesprogrammen blev ett avbrott från ordinarie utbildning var universitets 
status, tillgodoräknande praktik och studenternas mål med programmet.    

Om det blev ett avbrott i utbildningen, vad betyder det då för 
studenterna? Det betyder inte så mycket för vissa utbytesstudenter att de inte 
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tar examen inom fyra år, medan det betyder mycket för A utbytesstudenterna. 
Förmåner försvinner när studenterna går det femte året, enligt 
utbytesstudenterna. De berättar också att studenterna själva har en negativ 
inställning till de studenter som går ett femte år. Det betraktas allmänt som 
något mindre lyckat. Därför kan man förstå att ett studieavbrott inte betraktas 
som något önskvärt inom deras universitet, då man tänker på utbildning som 
karriär. A4s vänner tycker t ex inte att det är någon bra idé att åka till Sverige 
som utbytesstudent, eftersom A4 är en duktig student med bra betyg. De 
tycker att hon ska skriva sin uppsats vid A universitetet eftersom det inte 
finns någon direkt merit i att vara utbytesstudent.  

Utbytesperioden kan vara ett avbrott i studenternas utbildningsbana, dock 
räknas det som ett anständigt avbrott, det är något man förtjänat. 
Utbytesstudent blir man genom att väljas ut till det. Många utbytesstudenter 
säger att det är hård konkurrens bland dem som ansöker till ett program. 
Därför är den allmänna inställningen att det är de duktiga studenterna som 
blir utbytesstudenter. Det är inte något som ”vem som helst” blir. Krav på bra 
betyg under utbildningen och representativa bevis på engelskspråkig 
förmåga, vilket de flesta hemuniversitet använde i sina urval av 
utbytesstudenter, stärkte denna bild av utbytesstudenten som en duktig 
student. Denna allmänt positiva inställning finns också i A 
utbytesstudenternas berättelser. Därför fungerar utbytesperioden som en 
anständig ursäkt för att A2 skulle kunna vara borta från universitetet.  

De som är riktigt duktiga studenter, vi kan få 4.3 (som betyg) högt. De 
som har 4.2 och 4.3 (i genomsnittsbetyg), tar examen tidigt. Man kan ta 
examen tidigare (än 4 år), efter tre och ett halvt år (vid A universitetet). 
För dem är det ett bättre val. De studenter vars betyg ligger lite under, 
omkring 4.0, högre än 3.5, det är de som åker på ett utbytesprogram. Det 
är min uppfattning när jag ser min omgivning, det är inte offentligt. (A5)   

Om utbytesperioden innebär ett avbrott så är det något som man har förtjänat. 
Utbytesperioden och eventuell förlängd utbildningsperiod (på grund av 
utbytesperioden) är en del av utbildningens olika godtagbara banor. Denna 
anständighet är resultatet av en översättningsprocess som skapade relationer 
mellan de duktiga studenterna och de olika utbytesprogrammen.  

Sammanfattning

Det här kapitlet handlar om den första akten – processen för att bli 
utbytesstudent. Men att bli utbytesstudent är inte ett individuellt handlande, 
vilket är ett av de resultat som framkommer i avhandlingen. Utbytesstudenten 
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är en skapelse av ett organiseringsarbete och översättningsarbete (Callon, 
1986; Callon & Law, 1989). Genom översättningen skapades relationer som 
annars inte skulle ha funnits mellan dessa studenter och utbytesprogrammen. 
Det som framgår av detta kapitel är hur översättningsarbetet har lyckats att 
skapa, forma och stabilisera förbindelser mellan studenterna på 
hemuniversiteten och utbytesprogrammen.  Detta betyder att studenternas 
vilja, intressen och mål med utbytesprogrammen inte enbart ses som de här 
mänskliga aktörernas ”individuella inre” egenskaper, utan som en effekt av 
olika förbindelser. Utbytesstudenternas beskrivningar om deras vägar till 
utbytesprogrammen visar att det inte berodde på deras individuella vilja eller 
förmåga att bli utbytesstudenter, utan det var ett resultat av olika aktör och 
nätverk.

Vilka relationer och förbindelser producerades och genomfördes i denna 
översättning? Generellt kan man se att hemuniversiteten enrollerar och 
mobiliserar sina duktiga studenter till utbytesprogrammen. De signifikanta 
aktörer som framträder under översättningsprocessen i utbytesstudenternas 
olika berättelser, dvs. urvalsprocedurer, TOFLE test, betyg, professorer, 
iscensatte en bild av utbytesstudenten som en duktig student. De formade 
utbytesprogrammen som en del av de duktiga studenternas tänkta 
utbildningsbanor, annars skulle denna förbindelse mellan studenter och 
utbytesprogrammen (i Sverige) självklart inte existera. Utbytesstudentens 
identitet som en duktig student och relationen mellan de här studenternas 
utbildningsbana och utbytesprogram formades genom översättningsprocess. 
Utbytesprogrammen verkade i många fall också ha blivit svarta lådan.
Många utbytesstudenter accepterade påståendet att det var bra att pröva på att 
studera utomlands. Påståendet kunde enrollera och mobilisera olika aktörer 
för att genomföra det.

Det andra som man kan se i detta kapitel är att utbytesstudenterna 
formades i nätverk. Inom ett universitet, vilket är ett nätverk, ryms olika 
nätverk. Trots att den offentliga informationen om utbytesprogrammen är 
tillgängliga för alla, och att de flesta utbytesprogrammen gällde för alla 
studenter på hemuniversiteten, så fanns det specifika rum - avdelningar och 
föreningar - där studenterna blev till utbytesstudenter. Vissa 
avdelningar/föreningar hade specifikt utvecklat en relation till 
utbytesprogrammen i Sverige. Närheten och avståndet mellan studenterna 
och utbytesprogrammen (i Sverige) var en effekt av nätverken. Den här är att 
betrakta som en distans i nätverksrelationerna. Dessa relationer och rum 
skapades och stärktes av olika oföränderliga mobiler - olika information, före 
detta utbytesstudenter, deras rapporter, standardiserade svar på 
ansökningsformuleringen etc. - och av talesmännen för utbytesprogrammen.  
Det visade sig att olika oföränderliga mobiler inte alltid rörde sig inom hela 
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hemuniversitetet, utan det fanns olika nätverk inom hemuniversiteten där 
informationen rörde sig.  

Att bli utbytesstudent är därför ett resultat av att dessa studenter befann 
sig i en så kallad ”knowing location”, dvs. att de fick kunskap för att de var i 
en punkt i nätverken där information i olika former rörde sig och samlades. 
De här studenterna blev utbytesstudenter för att de rörde sig i 
nätverksrelationer där information och relationer till utbytesprogram fanns.  

I detta kapitel berättas också om utbytesprogrammens/utbytesstudiernas 
relation till utbytesstudenternas tänkta utbildningsbanor på hemuniversiteten. 
Definitionen av utbytesstudent/utbytesprogram beskriver tydligt 
utbytesstudierna som en kontinuitet av studenternas tänkta utbildningsbanor, 
men det fanns variationer i hur dessa studenter betraktade och skapade en 
egentlig mening med utbytesstudieperioden. I frågan om kontinuitet eller 
avbrott så spelade universitetens status och standardiseringen av 
utbildningsbanorna en roll. Kapitlet började med att beskriva hur dessa 
studenter började studera på just deras hemuniversitet och hur deras liv som 
universitetsstudenter gestaltade sig. I beskrivningen diskuterades 
hemuniversitetens olika status och två typer av standardiseringar i 
utbildningsbanan. Den ena handlade om standardisering av utbildningsbanan 
gentemot själva universitetet och den andra handlade om graden av 
standardisering av själva studierna på de olika värduniversiteten. Dessa 
empiriska beskrivningar belyser i vilken utbildningskontext 
utbytesstudenterna befann sig i när de kom till Sverige.  

Beroende på universitetens status framträdde två olika förstålelser 
angående utbytesperioden. De flesta utbytesstudenterna visste eller hade en 
bild av hur deras studieresultat skulle komma att tillgodoräknas på 
hemuniversitetet. Det fanns olika procedurer för att tillgodoräkna 
studieresultaten från värduniversitetet. De universitet som hade en högre 
status hade en tendens att tillgodoräkna en del (ca 70 %) av studieresultatet. 
Studenterna från A universitetet trodde att utbytesstudierna troligen skulle 
komma att förlänga deras studietid. Beroende på ämneskaraktär, 
hemuniversitetets status och tillgodoräkningsproceduren kunde utbytes-
perioden i en del fall räknas in i de kontinuerliga studierna, i andra fall 
räknades de som ett avbrott i studierna.  

Översättningen av utbytesstudenten verkar ha lyckas med att skapa en 
förbindelse mellan de duktiga studenterna och de olika utbytesprogrammen 
och samtidigt stabilisera dem.  Heterogena aktörer och nätverk skapade 
denna förbindelse. Denna relation fanns inte a priori. Det är en produkt av ett 
ständigt översättningsarbete. Samtidigt så ser man att det fanns svaga 
förbindelser mellan utbytesprogrammen/utbytesstudierna och 
utbytesstudenternas tänkta utbildningsbanor på hemuniversiteten. Här träder 
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det också fram andra signifikanta aktörer och nätverk – läroplanen, 
tillgodoräknandeproceduren, universitetens status vilken formade 
förbindelsen mellan utbytesprogrammen och utbildningsbanorna på 
hemuniversiteten på ett sådant sätt att det inte blev en klar kontinuitet i 
utbytesstudenternas utbildningar.  
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6. Utbytesstudierna

Det är ett rätt typiskt (student)liv nu för tiden. Jag somnar vid 12-1 tiden, 
vaknar kl. 8 och går till universitet ifall det finns någon föreläsning. Om 
det inte finns någon föreläsning går jag till biblioteket och läser. (…) När 
föreläsningarna slutar, undervisar jag (koreaner) privat, eller går till något 
möte med andra, kommer hem, går till träningshallen till 9-10 tiden, och 
kommer sen tillbaka hem. Jag skriver dagbok, duschar och somnar. (A2) 

Hur ser en utbytesstudents vardag ut? Citatet ovan skulle kunna vara från 
någon annan students vardag, förutom att denna student undervisar andra 
koreaner privat. Studentlivet i Sverige, som utbytesstudenterna beskrev det, 
verkade på ytan inte skilja sig så mycket jämfört med deras studentliv i 
Korea, men det fanns skillnader. Detta kapitel kommer att beskriva 
studenternas vardag som utbytesstudenter, vilket var annorlunda jämfört med 
de ordinarie studenternas liv i den svenska högre utbildningen. Det liknade 
inte heller deras studentliv i Korea. Deras rörelse i tid och rum skapade ett 
annat mönster. De var utbytesstudenter i Sverige.   

Vad gör en utbytesstudent till utbytesstudent? ANT:s sätt att försöka 
svara på detta är genom att titta på de förbindelser som utgör utbytes-
studenten. Ett objekt, här en utbytesstudent, är alltid en produkt/en effekt av 
heterogena nätverksrelationer enligt ANT. Objektet är också något som blir 
till (”be performed”) av och genom dessa relationer och förbindelser. 
Objektet utbytesstudent är därför inte ett fast tillstånd, att vara, utan är 
snarare ett resultat av göranden och förbindelser. Detta kapitel kommer att 
handla om hur förbindelser av olika aktörer och nätverk utformade och 
utförde utbytesstudent utbytesstudentsperiod, hur objektet utbytesstudent 
översattes på svenska värduniversitet och hur utbytesstudentperioden 
formades av olika aktörer.  

Här i detta avhandlingsarbete fokuserar jag på tre olika nätverk; utbytes-
studenternas svenska värduniversitet, internationella studentnätverk, och 
utbytesstudenternas hemuniversitet.  

Jag börjar med den formella utbildningsaspekten eftersom det grundläggande 
hos utbytesstudenten är att studenten fortsättningsvis studerar vid ett 
värduniversitet utomlands. Hur utbytesstudenternas val av kurser vid de 
svenska värduniversitet såg ut, varför valen såg ut på ett sådant sätt och vad 
detta betydde för studenternas utbildningsbana kommer att behandlas.  
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Rörelser i utbildningsbanor i Sverige

Vad menas med att vara student på universitet? Det är något mer än att bara 
läsa en bok och förstå den. När studenterna läser på ett universitet, följer de 
utbildningsbanor som reorganiserar dem och deras rörelser spatialt och 
tidsmässigt. Läroplanen fungerar som en karta som talar om vilka kurser de 
ska läsa och när de ska läsa dem. Den relaterar till olika moment i 
utbildningen. Läroplanen kan förstås som en tidsmässig och spatial ordning 
för utbildningsbanan. Nespor (1994) visar att dessa ordningar kan vara 
varierande.

Dessa olika mönster i utbildningsbanorna fanns också i mina 
utbytesstudenters berättelser, vilket jag presenterat tidigare i kap. 5. Vissa 
studenter gick igenom en utbildningsbana som var väl definierad och som 
bestod av många obligatoriska kurser, medan andra gick igenom program där 
mer heterogena utbildningsbanor var möjliga. Det fanns också gradskillnader 
i hur de beskrev att studierna blev ”djupare” eller ” bredare”. Dock var det en 
allmän uppfattning bland studenterna att kurserna i årskurs 3 och 4 var 
viktigare eftersom de ansågs som mer specialiserade kurser oavsett vilket 
ämnen man läste.  

Följande texter handlar om frågor om hur studierna i Sverige relaterades 
till utbytesstudenternas utbildningsbanaor och hur deras rörelser i deras 
utbildningsbanor såg ut i Sverige.  

Att välja vilka ämneskurser man läser

Alla värduniversiteten erbjöd studenterna någon form av introduktionskurser.
Titeln på dessa introduktionskurser för utbytesstudenterna varierade: kurser i 
svenska för nybörjare (utbytesstudenterna) och svenska samhället/svensk 
kultur. De var inte obligatoriska på alla värduniversiteten. Alla utbytes-
studenter i denna studie läste kurser, även om många av dem hoppade av 
vissa av kurserna efter några månader. Förutom introduktionskurser valde de 
flesta studenter själva vilka ämneskurser de skulle läsa. Utbytesstudenterna 
A1, A3, A5, B143, C2, E1, F1, läste huvudsakligen kurser i sitt huvudämne, 
eller de kurser som mest liknade deras huvudämne, B3 läste biämneskurser. 
A2, A4 och C2 läste enstaka kurser som tillhörde deras huvudämne, men 
mestadels läste de kurser som låg utanför deras huvudämne. B2, D1 och D2 
läste kurser som låg utanför deras huvud/biämne. Varför såg det ut så? 

43 I B1s fall var det så att han läste två huvudämnen i Korea. I Sverige läste han 
endast ett av sina huvudämnen.  
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Genom att redovisa vilka typer av ämneskurser utbytesstudenterna läste vid 
de svenska värduniversiteten och varför de valde just dessa kurser, så visade 
det sig att utbytesstudenternas val av kurser vid de svenska värduniversiteten 
inte enbart var individuella val, utan det fanns andra aktörer som påverkade 
dem.  

Att läsa något annat ämne än sitt huvudämne  

Som det visades i kap 5 så tyckte utbytesstudenterna att det var en fördel att 
man kunde fortsätta studera inom en högre utbildning som utbytesstudent, det 
vill säga att resultatet av denna vistelse kunde översättas in i deras 
universitets system. Detta skulle betyda att man inte skulle bli ”försenad” i 
sin utbildningsbana. Dock skulle det visa sig att under tiden som de studerade 
på värduniversiteten så hörde jag berättelser om att det inte var helt 
oproblematiskt. Det var inte alltid klart om det fanns motsvarande kurser på 
hemuniversitetet. Utbytesstudenterna resonerade så här; man kunde pröva på 
olika kurser och se vad studenterna inom deras huvudämne läste utomlands, 
men det var inte givet hur kursresultaten skulle översättas när det inte fanns 
motsvarande kurser på hemuniversiteten. Utbytesstudenterna tyckte också att 
det innebar ett visst mått av risk med att läsa huvudämneskurser i Sverige, 
eftersom de var förberedda på att, på grund av bristande språkförmåga, få ett 
sämre betyg här än om de tog kursen vid sina hemuniversitet. Om 
hemuniversitet inte tog hänsyn till att de studerade kursen på engelska så 
skulle det medföra att deras genomsnittsbetyg sänktes. Detta var några 
anledningar som utbytesstudenterna funderade på när de valde sina kurser, 
men det var inte huvudanledningen till att vissa utbytesstudenter främst läste 
kurser utanför sitt huvudämnesområde. Källan till deras handlande – att läsa 
kurser utanför deras huvudämnesområde – är förstås inte något som endast 
finnas hos de här individuella utbytesstudenterna. Vilka andra aktörer fanns 
det som gjorde kursval tillsammans med utbytesstudenterna?  

När det gällde avtalet mellan D universitetet och det svenska värd-
universitetet, gällde utbytet mellan en avdelning vid ett svenskt värduni-
versitet och ett program för ett annat ämne vid hemuniversitet. 
Utbytesstudenterna sa att de inte visste varför detta avtal såg ut som det 
gjorde och att de inte heller såg något samband mellan deras 
huvud/biämnes44 studier och deras övriga studier i Sverige. De visste heller 
inte varför de tillhörde en viss avdelning vid det svenska värduniversitetet, 
men de tyckte inte att det var problematiskt. En anledning var att det inte 
kom att störa deras tidsplan när de kom att ta examen; D2 hade redan läst 

44 En av studenterna läste detta ämne som biämne.  
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många kurser och de båda D1 och D2 antog att kurserna från det svenska 
värduniversitetet kom att bedömas på ett sådant sätt att det inte skulle bli till 
någon nackdel för dem. En andra anledning var att de inte tyckte att 
huvudämnesstudier var det viktigaste med vistelsen i Sverige.  

Det är inte så att jag har kommit hit på grund av huvudämnesstudier, utan 
det är för att jag vill träffa människor, få erfarenheter och studera på ett 
utländskt universitet. (…)Att studera, jag tänker så här; jag är nöjd med att 
studera vid ett utländskt universitet även om jag inte läser mitt 
huvudämne. Jag har ingen speciell tanke att jag måste läsa X (huvudämne) 
här. Jag vet inte varför. Om jag vill, kan jag göra det senare, men denna 
möjlighet (utbytesprogram) kommer aldrig tillbaka (till mig). Efter detta 
år, när jag går i årskurs 4 kan jag inte komma hit (som utbytesstudent). Jag 
tycker inte att det är viktigt (att fortsätta läsa mitt huvudämne i Sverige). 
Att lära sig mycket, att lära sig mer än bara sitt huvudämne, det är viktigt 
tycker jag.  (D2) 

När det gällde D utbytesstudenterna så angav villkoren i utbytesprogram-
avtalet mellan de två universiteten vilka ämneskurser de kunde läsa. De valde 
ämneskurser inom institutionen, i vilken två olika avdelningar ingick, genom 
att läsa information från en kortfattad kursbeskrivning. D1 och D2 beskrev att 
kurserna som de valt att läsa tillhörde någon allmän utbildning. Kurserna som 
de valde har en svag relation till varandra och överskred ämnesområdena 
inom den svenska institutionen. Under hela vistelseperioden i Sverige 
plockade de olika ämneskurser som man plockar mat från ett smörgåsbord.  

För B utbytesstudenterna var det mycket tydligt att de inte fick läsa sitt 
huvudämne på värduniversitetet. Deras svenska värdavdelning45 förklarade 
för dem att universitetet haft erfarenheter av likadana studenter som dem, dvs. 
studenter som började läsa svenska på sitt hemuniversitet och att det blev 
mycket svårt för dessa studenter att läsa huvudämnet (svenska) på 
värduniversitetet. Därför avslog värduniversitetet B utbytesstudenternas 
ansökan om att få läsa svenska. För B1 var problemet mindre eftersom han 
kunde läsa sitt andra huvudämne. B3 valde läsa sitt biämne, vilket hon fick 
göra. För B2 var det ett större problem. 

(…) jag började läsa X (biämne) ett år senare än de andra studenterna i 
Korea, jag var lite vilsen och roade mig det första året på universitetet (…) 
det finns inte grundkurser i X (vilket erbjuds på det svenska 

45 Enligt värduniversitetets hemsida finns det inte någon central antagningsenhet när 
det gällde utbytesstudenterna, utan varje avdelning är ansvarig för bedömningen av 
utbytesstudenternas kvalifikationer.  
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värduniversitetet). ”Du får inte läsa X, du har inte fått tillräckligt mycket 
kurspoäng för att kunna få läsa X.” Därför gav de mig inte tillstånd. 
Istället fick jag läsa ämnet statsvetenskap. Således tillhörde jag 
statsvetenskapsavdelningen. (…) jag hade inget val. (…) ”Ärligt talat är 
jag inte alls intresserad av statsvetenskap, jag har aldrig läst statsvetenskap, 
jag vill hellre läsa engelska.” (sa jag). Så nu läser jag engelska. (B2) 

När de läste engelska kurser hade de ett annat problem som de inte tänkt på.  

Just nu ångrar jag mitt beslut lite (att byta till engelska). (skratt) Jag har 
hört att det finns många utbytesstudenter i statsvetenskap, men de engelska 
kurser som jag går, där är de flesta studenterna svenskar. Förutom B3 och 
jag är det bara svenskar. (…) De hemarbeten som de ger oss är ju sådana 
att översätta från svenska till engelska. Det var rätt förvirrande (skratt). 
(B2) 

Å ena sidan fick de inte läsa svenska för att universitet bedömde att deras 
förmåga i svenska språket inte var tillräcklig för att läsa just detta ämne, men 
å andra sidan fick de läsa kurser i ämnet engelska, vilket i själva verket 
krävde att studenterna kunde både engelska och svenska. 

B och D utbytesstudenterna hade inte direkt valt att läsa några kurser 
utanför sitt huvudämnes område, utan det var snarare ett resultat av att de 
hamnade i en sådan situation. Däremot valde A2, A4 och C1 att läsa kurser 
som inte tillhörde deras huvudämne. Dock var det inte samma resonemang 
som lett till detta val.  

C1 valde att läsa kurser i statsvetenskap efter den första perioden under 
den första terminen.  Det var efter det att hon fått veta att oavsett vilka kurser 
hon än läste, så skulle det hanteras som ”huvudämneskurser”, och därför 
valde hon att läsa statsvetenskap som hon var intresserad av.  

A2 och A 4 valde att läsa ett annat ämne, inte enbart på grund av deras 
intresse för ämnena, utan också för att de uppfattade att det inte blev någon 
merit av att fortsätta läsa huvudämnet i Sverige. A2 använde sin vistelse i 
Sverige till att pröva på att läsa ämnen som hon funderade på att läsa på 
masternivå. Hon sa också att hennes hemuniversitet erbjöd en högkvalitativ 
utbildning i hennes huvudämne och att hon inte kände något behov av att läsa 
det i Sverige. A4 hade samma förklaring. 

A4: En anledning till att jag inte ville komma hit är att jag ansökte som 
master, men det försvann några papper, sånt händer. På grund av det blev 
jag ”utbytesstudent” (grundutbildningsnivå) Herre gud. Ifall jag försöker 
skulle jag kunna ordna (att läsa internationella master kurser), men jag 
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behöver träna engelska för min uppsats skull. Därför deltar jag i kurser i 
engelska, filosofi och mitt huvudämne. 

SA: Hur kom det sig att du läser filosofi? 

A4: Det är ju en förmån med att vara utbytesstudent. (…) Om jag fortsätter 
studera (huvudämnet), blir det ingen merit. Det jag kan göra mest effektivt 
är att läsa västerländsk filosofi för att jag är i ett västland, tycker jag.   

A4 förklarade också att hon var nöjd med sin situation, därför att hon ändrade 
fokus från att skriva en uppsats till att skaffa erfarenheter. Hon fortsatte att 
dels läsa kurser i sitt huvudämne och dels läsa kurser som hon fann 
intressanta. I vissa fall valde hon kurser som hölls av en lärare som hon 
tyckte vara bra.  

Utbytesstudenternas handlande, att studera kurser utanför deras 
huvudämnesområde, formades i förbindelser med andra aktörer - utbytesavtal, 
värdavdelningar, tillgodoräknandeprocessen vid hemuniversiteten.

Att fortsätta läsa kurser i sitt huvudämne  

Man kan tänka sig att de som fortsatte med att läsa kurser inom sitt 
huvudämne skulle ha haft en smidigare övergång från den koreanska 
utbildningen till den svenska, men det var inte alltid så. Att fortsätta läsa 
kurser inom huvudämnesområdet var inte oproblematiskt. Det fanns tre 
huvudaspekter som orsakade praktiska problem. Det som i första hand 
påverkade utbytesstudenternas studier i Sverige var vilka kurser som erbjöds 
på engelska.

Ärligt talat, när man väljer ämne så finns det många kurser på svenska 
(men inte på engelska). Det finns inte någon större valmöjlighet att välja. 
Kurser på svenska, kanske kommer jag att ta dem nästa termin, men just 
nu är det för mycket. Jag valde bland kurserna på engelska, därför var det 
inte så mycket. De andra läser kurser i andra ämnen (inte huvudämnet) 
men jag vill bara läsa mitt huvudämne, därför tar jag bara två kurser just 
nu. (A3)  

Brist på kurser som gick på engelska på olika nivåer gjorde det svårt för 
utbytesstudenterna att fortsätta sin utbildning i Sverige på ett sätt 
som ”studenter” förväntades göra. De hade det svårt att organisera sin 
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utbildning och sina studiedagar. Många sa att de plötsligt hade för 
mycket ”fritid” i och med att de deltog i så få kurser.  

Den andra aspekten som stärkte detta var att det fanns brister i förståelsen 
för hur man organiserar utbildningar i Sverige. En del av utbytesstudenterna 
trodde att alla föreläsningar var obligatoriska, liksom de var i Korea. Därför 
antog de att de inte fick ansöka till kurser som kolliderade med andra kurser.
Detta i kombinationen med att det var brist på kurser där undervisningen var 
på engelska ledde till att utbytesstudenterna läste något annat ämne, även om 
de helst ville läsa något inom sitt huvudämnesområde. A5 sa att det därför 
var så få kurser som hon gick på under den första perioden. Det var ett sorts 
”misslyckande” i organiseringen av studietid och utbildning.  Hon klagade 
över brist på information - det enda information hon fick var från en tidigare 
utbytesstudent.  

Den tredje aspekten som skapade praktiska problem när utbytes-
studenterna valde att fortsätta läsa inom sitt huvudämne var relaterad till den 
första aspekten, dvs. brist på kurser som gick på engelska på olika nivåer. I 
regel behövde studenterna uppfylla vissa krav, speciella för varje kurs. Detta 
verkade inte alltid fungera. I själva verket var det enbart i B 
utbytesstudenternas fall som förkunskapskraven i kurserna blev synliga. 
Vissa utbytesstudenter hade inte en aning om ifall de uppfyllde kraven (ifall 
det fanns något krav som de behövde uppfylla), de visste heller inte på vilken 
nivå kurserna låg på som de läste. Kraven på förkunskap var i vissa fall 
skrivna på ett allmänt sätt, t ex att man skulle ha läst ekonomi i två år, och det 
var svårt att bedöma för utbytesstudenterna om de hade de förkunskaper som 
krävdes för att klara av kursen. Eftersom alla kurserna inte erbjöds på 
engelska kunde de inte heller läsa dem i steg, vilket de var medvetna om.  

När det gäller de utbytesstudenter som började läsa sitt huvudämne i 
andra årskursen46   var det svårt att hitta kurser på den nivå som passade dem. 
Ett sätt att fortsätta läsa kurser inom det egna huvudämnet, när det nu inte 
fanns så många kurser på engelska på grundutbildningsnivå, var att 
läsa ”international master course” på värduniversitetet. Utbytesstudenterna 
påpekade också att man som utbytesstudent hade en förmån i att man kunde 
läsa kurser på olika nivåer, t ex international master nivå, trots att man inte 
hade uppfyllt förkunskapskraven. Denna förmån var dock inte alltid en 
förmån. C2 fick svårt att hänga med i studierna då hon läste en kurs på hög 
nivå inom ett område som tillhörde hennes huvudämne, men som hon inte 
läst tidigare.

46 Första året läste studenterna de grundläggande ämneskurserna som ingår i deras 
fakultets läroplan.  
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Under den andra perioden (av första terminen) läste jag två kurser som var 
mycket svåra. Jag valde dem i Korea, och du vet ju att jag inte visste om 
(kurserna) för att det inte fanns någon tidigare utbytesstudent (till detta 
värduniversitet).  Jag ansökte till kurser och insåg efteråt att de var väldigt 
svåra kurser. (…) Mina inneboende kompisar frågade mig vad jag skulle 
läsa. När jag svarade, den här och den här kursen sa de att det var mycket 
svåra kurser. Jag sa att jag inte visste om det. Innan kurserna började hade 
jag hört om det flera gånger och de var verkligen svåra.  (…) jag 
misslyckades på tentan och fick en chock. (…) Under jullovet reste jag 
med min syster. Min syster kom hit i december när mitt lov började, så vi 
åkte på en resa. Det fanns hemuppgifter. Jag hade dessa två tjocka böcker 
med mig och skrev en rapport under resan. Min syster blev arg. På grund 
av rapporten kunde jag inte sova, jag somnade med lampan på. Jag drömde 
mardrömmar. Min syster åkte hem och sa till mamma att jag var nära att 
dö. (…) Nu läser jag svenska, jag läser mycket lättare kurser. Jag har 
ändrat (vilka kurser jag ska läsa) alltihopa. (C2) 

Det var emellertid inte alla utbytesstudenter som fick det svårt när de 
hoppade över nivåer eller läste kurser utanför sitt huvudämne, speciellt om de 
läste kurser på grundnivå47. De som fick svårigheter var de som läste kurser 
på mastersnivå eller kurser och ämnen på program vars delmoment 
organiserades på ett tidsmässigt kumulativt sätt. Delkurser hade tidsmässiga 
relationer till andra delkurser som uttrycktes som nivåer. Ju högre 
nivå/årskurs kursen låg på, desto fler tidigare kurser krävdes det att man hade 
läst. Om man hade hoppat över något moment som var grundläggande 
förkunskap till kursen man läste så kunde man få svårigheter.  A5 berättade; 

Jag går nu i det tredje året och vi har läst de grundläggande kurserna ca 3 
terminer, men här, eftersom jag försöker hitta kurser på engelska har det 
blivit så att jag nu läser internationella master kurser. Eftersom de antar att 
alla har förkunskaper, är det väldigt svårt för mig. (…) när jag klagade 
över att det var så svårt  frågade han (en ph. D student från Kina) om vilka 
ämneskurser jag läst innan. Han sa, ”Du borde inte läsa denna kurs utan 
behöver läsa den här och den här innan. Eftersom du hoppade över de här 
kurserna är det svårt för dig att läsa den här kursen. ” Jag bara tittade på 
vad kursen hette och tyckte att det lät intressant, därefter valde jag kursen. 

47 Vissa av utbytesstudenterna sa att de tyckte att kvaliteten i utbildningen/kraven 
från utbildning var lägre än vid deras hemuniversitet och att de svårigheter som de 
hade grundade sig i språkproblemet. De pratade om att det var naturligt att man hade 
en viss mån av svårigheter.  
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Det fanns ingen speciell annan kurs, när jag sökte efter kurser på engelska, 
var det inte många kurser. Så, det är så svårt nu. (A5)  

Källan till aktion är inte lokaliserad eller begränsad till en individ. Vad 
utbytesstudenternas berättelser visade var att de ämneskurser som 
utbytesstudenter läste och hur dessa ”val” hade påverkat deras rörelser inom 
utbildningsbanan, inte var ett resultat av enbart individernas handlande. Det
fanns olika aktörer som gjorde dessa val tillsammans med 
utbytesstudenterna; 1) avtalet mellan universiteten, 2) värduniversitetets/ 
värdavdelningens bedömning av utbytesstudenternas förmåga som grundade 
sig på de tidigare utbytesstudenternas studieframgångar, 3) den representativa 
bilden av hur deras hemuniversitet kom att hantera studieresultatet från ett 
svenskt värduniversitet och vad informantstudenterna definierar att denna 
period ska vara till för, 4) kursernas språk och 5) (praktisk) tillåtelse för 
utbytesstudenterna att ha en ”fri rörelse” i utbildningen.  

Det fanns svag koppling mellan kurserna på värduniversiteten och 
utbildningen på hemuniversiteten, det fanns också en svag koppling mellan 
kurserna på värduniversiteten. Som ett resultat av detta ser man att ordningen 
i utbytesstudenternas utbildningsbanor som fanns i Korea försvann för 
flertalet av dem. I stället skapade deras val oordning i utbildningsbanan. 
Vissa utbytesstudenters rörelser i utbildningen i Sverige spårade ur, tog ett 
stickspår och rubbade därmed de utbildningsbanor som utbytesstudenternas 
utbildning i Korea skapade. Det var resultatet av en motsägelsefullhet som 
genomsyrade (de flesta) utbytesstudenternas kursval vid värduniversiteten.  

Det finns inte någon obligatorisk punkt

If you choose dentistry it will be the last choice you make for a very long 
time. You cannot choose electives, lectures, tutorials or make timetable 
changes.  (Ouote from Student Association alternative handbook, i Toohey, 
2002, s.15) 

Som citatet ovan beskriver genomsyras det vanliga studentlivet av olika krav 
och ordningar som skapas av ett program och universitetet, t ex vilka kurser 
man ska läsa och när man ska läsa dem, regeln att man inte får gå vidare till 
nästa termin/årskurs ifall man inte har tagit ett visst antal poäng. Innehållet i 
programmen bestäms inte av individuella studenter, utan det är alltid 
organiserat av program/universitet. Studenternas rörelser i utbildningen 
organiseras alltid av och genom nätverk, olika program/discipliner och 
universiteten, även om det finns gradskillnad i hur homogena eller 
heterogena dessa rörelser är. Utbildningsbanan/rörelserna i utbildningsbanan 
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är spatialt och tidsmässigt organiserade. Vad dessa utbytesstudenters 
berättelser beskrev var att denna period organiserades på ett annat sätt än 
deras koreanska utbildning.  

Det som beskrivits hittills var hur det skapades andra typer av rörelser i 
utbytesstudenternas utbildningsbanor. Det fanns många ”hinder”, ”villkor” 
och ändå använde utbytesstudenterna ord som ”kravlöshet” för att beskriva 
sina studier vid värduniversiteten. Med ”kravlöshet” menar utbytes-
studenterna motsägelsefullt nog att det inte fanns någon begränsning när det 
gällde studenternas val av kurser. Utbytesstudenterna sa att de kunde läsa vad 
de ville (förutom B studenterna) och några sa också att förkunskapskraven 
inte gällde dem. De kunde inte läsa vissa kurser - på grund av språket, på 
grund av avtal etc. men samtidigt kunde de läsa en del kurser som de inte 
skulle ha läst i Korea eftersom dessa kurser var öppna för dem här.  

Denna ”kravlöshet” genomsyrade utbytesstudenternas tillvaro som 
studenter. Det fanns nästan ingenting som de måste göra. Det fanns (nästan) 
inga hinder när det gällde vilken nivå av kurser som de fick ansöka till - de 
ordinära studenterna skulle inte få hoppa över en nivå på ett sådant sätt. Det 
fanns inte heller krav på att utbytesstudenterna skulle fortsätta läsa inom sitt 
huvudämne eller sitt programs område, förutom i B utbytesstudenternas fall. 
Det fanns (nästan) inga krav när det gällde studieresultat för att studenterna 
skulle få fortsätta att läsa.

Denna kravlösa tillvaro stärktes av att utbytesstudenternas hemuniversitet 
inte heller tydligt krävde att studenterna skulle visa något studieresultat. A1 
sa att han hört, från vem han inte ens kom ihåg, att det räckte med att ha en 
kurs under en hel termin. Han sa också att de krav som ställdes på 
studenterna för att de skulle få fortsätta att läsa nästa termin vid 
hemuniversitetet inte gällde under utbytesstudentperioden. I E1:s fall visste 
hon att hon inte fick läsa mer än 18 poäng på grund av hemuniversitetets 
regler. Annars fanns det inga krav på vad de skulle uppnå, varken från 
hemuniversitetet eller från värduniversitetet. De behövde inte heller använda 
sig av tillgodoräknandet av resultaten från de svenska värduniversiteten. 
Detta bidrog till att vissa utbytesstudenter kunde tänka sig att pröva på olika 
kurser som de annars inte skulle ha prövat på, och att de kunde tänka sig 
hoppa av48 kursen ifall den var för svår för dem. 

48 Att hoppa av en kurs, speciellt ifall kursen ingick i huvudämnet, var otänkbart för 
utbytesstudenterna.  En anledning till att utbytesstudenterna hoppade av kurser hade 
att göra med brist på förståelse för hur man beräknade kursernas omfattning. 
Grundmåttet för att mäta en kurs storlek i Korea är antalet förläsningstimmar per 
vecka, vilket beskrivits i kap 4. Detta sätt är annorlunda jämfört med det svenska 
sättet att se på kursstorleken och utbytesstudenterna missförstod storleken på 
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(Det finns inget krav från värduniversitetet) det är fritt, om jag inte vill gå 
på någon kurs kan jag roa mig under hela terminen. Jag behöver inte få 
erkännande av kurspoäng. (E1) 

Det finns inget krav från hemuniversitetet heller. För dem är det bättre ifall 
studenterna inte har tagit så många poäng. Det är för att då kan de få en 
terminsavgift49 till. ”Gå en termin till!” (B1) 

Det enda som fungerade som något slags obligatoriskt moment var att de 
uppmuntrades att läsa svenska eller någon kurs om det svenska samhället och 
dess kultur som introduktion, vilket jag återkommer till i en senare del av 
detta kapitel.

Det fanns begränsade kursvalsmöjligheter, men inom ramen för dessa 
begränsade möjligheter ställdes det inte några krav på utbytesstudenterna, 
eller också kontrollerades kraven inte. Skillnaden blev tydligare för A 
studenterna som hade en gemensam bekant på ett franskt universitet.  

Här finns det en sådan inställning, ”eftersom ni är utbytesstudenter” men 
de (utbytesstudenter i Frankrike) behandlas som om de vore de ordinära 
studenterna. (…) det var mycket att göra för föreläsningarna och de måste 
prata franska. Hon (kompis) är stressad på grund av franskan. (…) För oss 
finns det inte något sånt. Koordinator bryr sig inte om det. Där (ett franskt 
universitet) träffas de ofta och (koordinator) ger råd och säger ”du borde 
inte göra så här, du måste göra det här”. Det verkar som om de får 
studenterna att läsa mer. (A5)  

Utbytesstudenterna kunde läsa vilka kurser som helst som var tillgängliga 
(inom vissa begräsningar) för dem. Det verkar som om de inkluderades 
överallt. Men det kan också tolkas som att det inte fanns några 
program/discipliner som nätverk som gjorde anspråk på dem. När Callon 
beskriver översättningsprocess betonar han betydelsen av att låsa aktörerna 
på en plats och skapa barriärer mellan aktörer och andra nätverk som försöker 
göra anspråk på dem. Samtidigt formas relationer och förbindelser mellan de 
aktörer som nätverket har stängt in och isolerat från de andra nätverken. Att 
de rörde sig ”fritt” betydde också att de inte tillhörde en specifik plats (eller 

värduniversitetets kurser eftersom de gjorde bedömningen utifrån de koreanska 
kriterierna. Detta ledde till att många utbytesstudenter sökte till för många kurser och 
så småningom inte klarade av arbetet som kurserna krävde.   
49 Jag vill påminna läsaren om att de koreanska privata universiteten i stort sett 
finansieras med hjälp av studenternas terminsavgifter. 
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tid). De blev inte låsta och deras förbindelser med andra aktörer på kurserna 
var svaga och kortvariga.

Den motsägelsefulla situationen som de flesta utbytesstudenterna 
hamnade i var den här: å ena sidan låstes de inom en kursram där kursernas 
kopplingar till deras utbildning i Korea var svaga. Å andra sidan låstes de inte 
alls inom denna ram, vilket gjorde att de kunde röra sig utan en bestämd 
riktning.  

Perioden som utbytesstudent blev således ett märkligt tidsmoment för 
utbytesstudenterna eftersom varken något program eller disciplin, 
värduniversiteten eller deras hemuniversitet som nätverk gjorde anspråk på 
deras tid eller organiserade deras rörelser i utbildningen. Ingen försökte 
skapa ”ordning” i deras rörelser i tid och rum.  

På ett formellt sätt kunde utbytesstudenterna inkluderas överallt inom det 
kursutbud som erbjöds på engelska. Denna formella inkludering på detta sätt, 
dvs. att kunna röra sig fritt utan att hamna i någon förbindelse betydde inte att 
de inkluderades. Denna formella inkludering saknade en obligatorisk passage 
punkt som gjorde dessa utbytesstudenter till studenter på värduniversiteten. 
På så sätt blev flertalet utbytesstudenter exkluderade genom att formellt 
inkluderas överallt. Fysisk närvaro på ett och samma ställe samtidigt innebär 
inte automatiskt en inkludering eller gemenskap mellan studenterna i den 
situationen. Att samla studenterna eller låta dem vara på samma plats i det 
euklidiska rummet räcker inte för att de ska befinna sig på samma plats i 
nätverksrummen. Dessa utbytesstudenter var på samma plats som de svenska 
studenterna, men de var aldrig på samma plast i nätverksrummen. De här 
utbytesstudenterna blev inte aktörer på de ordinarie utbildningarna på 
värduniversiteten.   

Inuti dimman och utan riktning 

Students, all of us are elements of distributed actors or actor-networks. 
When students enter college and begin to move along trajectories that 
reorganise them spatially and temporally as elements of actor –networks 
such as physics and managements, the old divisions of ‘learning’, 
‘disciplinary reproduction’, ‘curriculum processes‘, ‘identity construction’ 
and so forth dissolve in knowledge in motion. (Nespor, 1994, s. 21)  

Att vara student betyder att man rör sig i tidsförlopp och rumslighet som 
specifikt organiserats och konstruerats som tid och rum. Studenternas rörelser 
i utbildningsbanan är alltid organiserade. Ordningen i utbildningsbanan som 
man brukar se är inte ett tillstånd, utan en produktion av ett nätverk. När 
utbytesstudenterna valde kurser på värduniversiteten så försvagades 
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ordningen i deras utbildningsbanor; om utbytesstudenterna läste kurser 
utanför sina huvudämnen så skapade dessa val oordning när de sattes i 
relation till deras ordinarie utbildningsbanor.  Vissa utbytesstudenter kunde 
inte röra sig mellan olika kurser på ett sätt som skapade ordning.  Deras 
rörelser var skilda i jämförelse med de ordinära studenterna på 
värduniversitetet.  

(nej, jag fortsätter inte läsa kurser med samma klass) Eftersom jag är en 
utbytesstudent finns det ingen begräsning (gällande vad man får läsa). Jag 
har hört att för de här (svenska studenterna) blir kurserna inte erkända ifall 
kurserna inte ingår i deras huvudämnesstudier. Därför läser de enbart sina 
egna (kurser). För mig spelar det ingen roll, därför prövade jag på olika 
områden50. Under höstterminen läste jag en kurs om Xa, jag fortsatte att 
läsa Xa och jag läste med samma gäng under två perioder. Men efter den 
tredje perioden läste jag en kurs inom Xb. Då var det helt andra studenter. 
(A5)  

En kurs i utbildning utgör olika rumsliga och tidsmässiga kontexter för olika 
studenter beroende på hur studenternas utbildningsbanor har organiserats (Se 
Nespor, 2003). Att läsa kurser på ett sådant sätt som de flesta 
utbytesstudenterna gjorde i denna studie, dvs. att läsa kurser utanför det egna 
huvudämnet, att plocka kurser utan att ha någon genomgripande läroplan, att 
läsa kurser som de inte hade förkunskap för, utgjorde en annan kontext för 
utbytesstudenterna än för de ordinarie svenska studenterna. De svenska 
studenterna och utbytesstudenterna var på samma ställe och läste samma 
kurser, men kurserna hade inte samma mening för dem.  

Att läsa kurser och följa discipliner eller ett program betyder att studenter 
skulle ha en riktning, en kurs, i sin rörelse inom utbildningsbanan. 
Läroplanen är en resplan för rörelsen i utbildningen och har alltid en viss 
riktning, oavsett om denna resa består av en tydligt linjär, smal och djup bana 
eller en bredare och utvidgad bana. När dessa utbytesstudenter kom till 
Sverige och då de läste sina kurser var situationen för de flesta så som om 
resplanen för guidade rörelser försvann. För de flesta blev deras banor 
rubbade oavsett hur de än valde. Att deras rörelse inte hade en riktning blev 
tydligare när man jämförde med de svenska studenterna, vilket framgår ur 
A5:s citat ovan.

De flesta utbytesstudenters rörelser i utbildningen i Sverige var 
annorlunda jämfört med deras egna rörelser i utbildningen i Korea. A4 
sa ”Det finns inte någon läroplan för mig här”. När studenterna rör sig inom 

50 Dessa olika områden tillhör hennes huvudämnes fält (i Korea). De är 
specialiserade områden på master nivå.  
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sina ordinära utbildningsbanor följer de en läroplan. Läroplanen är en karta 
och en förenklingseffekt i den meningen att olika nätverk fungerar i en punkt: 
inga kurser krockar med varandra, kurserna erbjuds i tur och ordning. När 
utbytesstudenterna flyttade från sina hemuniversitet till värduniversiteten 
försvann dessa välorganiserade banor och de hamnade i en dimma där de 
flesta saknade riktning i sina rörelser.  

Snarare utbytesstudent än student 

Detta kapitel har hittills handlat om utbytesstudenternas formella och
institutionella aspekter på utbildningen i Sverige. Ett studentliv handlar dock 
inte bara om vad och var, samt när man ägnar sig åt studier. Universiteten 
som nätverk består av olika nätverk. Studentlivet handlar inte bara om att 
röra sig i utbildningsbanorna, utan det handlar också om rörelser i nätverk. 
Kapitel 5 beskrev just olika nätverk som utbytesstudenterna mobiliserades in 
i via sina hemuniversitet. Det var just dessa nätverk som 
producerade ”utbytesstudenterna”.   

Den här delen handlar om tillgångar i de olika nätverk som var 
tillgängliga inom utbytesprogrammen. Jag försöker beskriva noder, vad som 
hände där, och vilka nätverk som (re)producerades.   

Vad jag belyser här är att de flesta av de kurser som utbytesstudenterna 
gick på vid värduniversiteten inte fungerade fullständigt som noder för de 
olika nätverk som skulle vara tillgängliga på universiteten. Det fanns ständigt 
olika aktörer som avskilde utbytesstudenterna från de svenska studenterna. 
Utbytesstudenterna hade svaga relationer med svenska studenterna. 
Värduniversiteten reducerades därför till ett ”ställe där man enbart studerade” 
(A1). Samtidigt enrollerades de och mobiliserades in i nätverk som 
karakteriserade sig som ”de internationella studenternas nätverk ”51. Följande 
del av detta kapitel kommer att beskriva noder/aktörer som (miss)lyckades 
med att introducera utbytesstudenterna för de svenska studenterna  och skapa 
relationer mellan dem. 

Kurser och grupparbete 

Eftersom de här utbytesstudenterna läste på de svenska universiteten kunde 
man lätt tro att det var svenska studenter som de koreanska studenterna mest 
träffade och umgicks med och att just kurserna vid värduniversiteten skulle 

51 Jag menar inte att dessa nätverk enbart består av humana aktörer (internationella 
studenter). Jag menar att utbytesstudenterna beskrev nätverken på ett sådant sätt.  
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ha fungerat som mötesplatser för utbytesstudenterna och de svenska 
studenterna, men så var det inte.  

För det första var det inte självklart att utbytesstudenterna skulle få några 
svenska studenter som kurskamrater. Det verkade som om kurserna var 
antingen för de svenska studenterna eller för utbytesstudenterna/de 
internationella studenterna (”free movers”). Att gå på en kurs där både 
svenska ordinarie studenter och utbytesstudenter/internationella studenter på 
masterkurser gick samt umgicks, var inte vanligt. Oftast gick de antingen på 
en kurs där de var en av få utbytesstudenter, eller på en kurs där 
utbytesstudenterna/de internationella masterstudenterna var i majoritet. Det 
fanns kurser som låg på grundutbildningsnivå och de var öppna för de 
svenska studenterna, men det verkade finnas föreställningar om att utbytes-
studenterna inte ville studera lika hårt som de svenska studenterna och att det 
därför inte var någon bra kurs för dem – de undvek att gå på sådana ”märkta” 
kurser.

Jag visste det inte i början, men det finns en väg som de svenska 
studenterna följer.  De (svenskarna) går inte på en kurs som X. De tycker 
illa om den, för de anser att det inte finns något som de lär sig från kursen. 
Det är en kurs som går under en termin, där man ordnar grupparbete för de 
internationella studenterna, (och studenterna arbetar med) analysering av 
data. Um, jag tycker inte heller om kursen52. Det finns andra som tycker 
om den, men det kändes som en kurs som ordnats för att man ska umgås 
med andra studenter.  (C1) 

Jag har hört från de svenska studenterna att de tror att de 
(utbytesstudenterna) kom hit för att ha roligt snarare än att studera. (…) 
Jag har hört flera gånger ”ni har kommit hit för att roa er, eller hur?”. Jag 
använder tid till mina studier, inte för att jag tycker om att studera hårt, 
utan för att det behövs för att jag skall kunna hålla jämn takt med de andra 
studenterna. Jag har därför flera gånger hört ”du studerar hårt med tanke 
på att du är en utbytesstudent”. (C2) 

För det andra följde utbytesstudenterna sällan de kursplan/kursblock som de 
ordinarie svenska studenterna gjorde, vilket en tidigare del av detta kapitel 
har belyst. Därför var mötena med de svenska studenterna via enstaka kurser 
kortvariga. De flesta tyckte att det var för kort tid för att bli bekant med de 
svenska studenterna.

52 Min översättning. 

- 117 -



6. Utbytesstudierna 

Även om utbytesstudenterna gick en kurs där majoriteten var svenska 
studenter betydde det inte automatiskt att utbytesstudenterna därför umgicks 
med dem. A4 tyckte t ex att hon var ”ensam”53 i klassen för att hon var 
ensam utbytesstudent där.  

Det fanns också två aktörer som skilde utbytesstudenterna från de andra 
studenterna i en och samma kurs. Det första var språket. Utbytesstudenterna 
påpekade att det förekom att de svenska studenterna frågade på svenska 
under föreläsningarna eller under pauserna och föreläsaren svarade då på 
svenska trots att kursen skulle ges på engelska. Då uppfattades det som om de 
hamnade i ”skilda världar” eftersom de inte kunde förstå svenska.  

Den andra aktören var olika utbildningskontexter i utbildningsbanan. 
Tidigare har jag berättat om, att även om utbytesstudenterna gick på en och 
samma kurs som de svenska studenterna så blev meningen med kursen inte 
densamma för deras utbildningsbanor. De vistades i samma klassrum och 
läste samma kurs, men samtidigt betydde kursen något annorlunda för 
utbytesstudenterna. Denna distinktion var närvarande. En aspekt som stärkte 
den distinktionen var att utbytesstudenterna inte fick skriva några uppsatser 
på värduniversiteten54. C1 som följde en disciplin under den andra terminen 
läste ett annat ämne under den sista perioden, eftersom hon inte fick fortsätta 
gå på den sista uppsatskursen. C1 sa också att det skapade skilda verklighet 
för studenterna; de svenska studenterna ägnade sig åt att förbereda sig inför 
skrivandet av sina uppsatser. Samtalen handlade oftast om uppsatsskrivandet, 
vilket uteslöt utbytesstudenterna från samtalen.   

Jag har medvetet använt ordet ”de flesta kurserna” för att det fanns kurser 
som utbytesstudenterna knöt an till varandra och som skapade mönster av 
rörelser bland utbytesstudenterna. Det var introduktionskurser i svenska/det 
svenska samhället och dess kultur. Det var dessa kurser som alla 
utbytesstudenter (åtminstone de i denna studie) gick på och de fungerade som 
obligatoriska moment. Dessa kurser löpte under hela terminen – även om 
många av utbytesstudenterna inte fortsatte att gå på kurserna. Här hade 
utbytesstudenterna de första kontakterna med andra studenter som också var 
utbytesstudenter och dessa kontakter präglade utbytesstudenternas umgänge 
under hela deras vistelse.  Med andra ord, medan de vanliga kurserna inte 
lyckades skapa någon kontakt mellan utbytesstudenterna och de svenska 
studenterna så samlade introduktionskurserna utbytesstudenter från olika 
delar av världen i en tid och på en plats, skapade en gemenskap och ett 

53 Ordet hon använde var ”wang-tta” vilket betyder ”mobbad och därför ensam”. Jag 
tror inte att hon menade att hon var mobbad i det svenska ordets mening utan hon 
betonade att hon var ensam. 
54 Utbytesstudent måste ta sin examen på hemuniversitetet.  
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kontaktnät mellan olika utbytesstudenter. Dessa introduktionskurser var med 
andra ord noder i utbytesstudenternas nätverk. Dessa introduktionskurser 
utgjorde en barriär mellan utbytesstudenterna och de svenska studenterna, 
samtidigt som de introducerade utbytesstudenterna från olika delar av världen 
för varandra.  

Att arbeta med grupparbete kan ses som ett tillfälle där 
utbytesstudenterna fick studera tillsammans med de andra studenterna och 
också lära känna dem djupare. Dock fanns inte i alla kurser som 
utbytesstudenterna läste möjlighet att göra grupparbeten, inte heller ville alla 
utbytesstudenter göra det. För att ta exempel, A 3 försökte undvika kurser 
som eventuellt innehöll grupparbetsmoment eftersom han inte ville vara en 
börda för de andra studenterna.  

Grupparbetena ledde inte till någon ökad kontakt mellan de svenska 
studenterna och utbytesstudenterna. För några av utbytesstudenterna var det 
inte något konstigt eftersom de gick på kurser där majoriteten var inter-
nationella studenter. De som gick på kurser där majoriteten bestod av svenska 
studenter, fick inte heller någon ökad kontakt med de svenska studenterna via 
grupparbetena. En anledning var att utbytesstudenterna inte ville arbeta med
de svenska studenterna eftersom de inte ville vara en ”börda”55 för dem. De 
ville helst göra grupparbetena tillsammans med andra utbytesstudenter/ 
internationella studenter. I många fall kände utbytesstudenterna de andra 
utbytesstudenterna innan kursen började, eftersom de hade träffats på 
introduktionskurser och pubar. De sa också att de hade en form av 
gemenskap med de andra utbytesstudenterna eftersom de var besökare under 
en begränsad tid. De hade alltså i viss mån en liknande situation som de 
andra utbytesstudenterna.  

När de gjorde grupparbeten tillsammans med svenskar, sa utbytes-
studenterna att det var svårt att lära känna svenskarna. De två anledningarna 
som utbytesstudenterna nämnde mest frekvent var att svenskarna var blyga 
eller inte hade någon speciell vilja att vilja umgås med utbytesstudenterna, att 
de svenska studenterna använde sin tid enbart till arbete. Grupparbetena 
ledde därför inte till några andra sociala umgängen eller andra aktiviteter.  

Jag arbetade med ett projekt med en student som jag tillbringade hela 
dagen tillsammans med.  Men vi åt inte ens tillsammans! Verkligen. (…) 
om man läser engelska tillsammans eller arbeta med ett projekt 
tillsammans i Korea, skulle man umgås och göra andra saker, men här 

55De blev en ”börda”, dels för att de inte behärskade språket och dels för att de inte 
hade de förkunskaper som krävdes för kurserna.  
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skickade man e mail och delade upp uppgiften. ”Gör den här delen”. Jag 
kunde inte anpassa mig till en sådan still. (A5) 

B1 påpekade också att hans svenska kurskamrater hade ett ”andra liv” vid 
sidan om att vara student, vilket var en skillnad om man jämförde med 
utbytesstudenterna. De hade familjer och ett arbetsliv, de var inte ”bara” 
studenter. Det var roligare att arbeta med utbytesstudenter som kunde göra 
något mer än att enbart ägna sig åt studierna. Många utbytesstudenter nämnde 
att det kändes tråkigt att de inte fick tillfällen till att lära känna de svenska 
studenterna, men samtidigt sa de att de på sätt och vis förstod varför de 
svenska studenterna inte var intresserade av att lära känna utbytesstudenterna.  

Jag trodde att man kunde skaffa utländska vänner om man åker utomlands 
men så är det inte. (…) det finns en sådan attityd bland oss 
(utbytesstudenter), att vi är sådana som åker tillbaka. När jag pratar med 
de andra så säger de att svenskar är inåtvända, men om man tänker på 
deras situation så (förstår jag att) det inte skulle finnas någon anledning att 
anstränga sig för att vara trevlig och att bli vänner med utbytesstudenterna 
som byts ut varje år. (A1) 

Det finns beskrivningar som illustrerar olika anledningar till att det blev så 
svaga relationer med de svenska studenterna. Man kan finna anledningen i 
utbytesstudenternas kursval och de hade få grupparbetstillfällen som i sin tur 
ledde till andra aktiviteter. Utbytesstudenterna nämnde också 
svenskarnas ”karaktär” (blyghet, inåtvändhet – man kan kalla de svenska 
studenterna stereotyper). Det fanns också en annan orsak. De ville arbeta med 
andra utbytesstudenter eftersom de kände att de hade något ”gemensamt” 
med dem. Denna gemenskap refererade till att de hade samma situation i sina 
utbildningsbanor – det var en främmande läromiljö under en tidsbegränsad 
period. Detta skiljde dem från de svenska studenterna. Som utbytesstudenter 
delade de med de andra utbytesstudenterna ett gemensamt extra syfte vad 
gäller studierna i Sverige, dvs. att skaffa nya erfarenheter och att uppleva 
kulturen.   

Många av utbytesstudenternas studentliv på värduniversiteten var 
annorlunda jämfört med deras liv på hemuniversiteten. Det som visades var 
att utbytesstudenterna hade en liten tillgång till andra aktiviteter/nätverk 
förutom kurserna på värduniversiteten. Under utbytesprogrammen deltog de 
inte i några studentföreningsaktiviteter, studentkårens aktiviteter, eller 
studieklubbar. ”Det finns inte så mycket att göra här” sa de. A2 sa att det var 
ett mönsterstudentliv eftersom hon bara studerade – det fanns inga andra 
aktiviteter. De här utbytesstudenterna kopplades inte till andra nätverk på 
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värduniversiteten. Därför reducerades således värduniversitet till en plats där 
man bara studerade.  

Bostaden - här samlades utbytesstudenterna 

Berättelserna hittills kan ge ett intryck av att de här utbytesstudenterna var 
isolerade eller inte hade någon bekantskap alls, men så var givetvis inte fallet. 
Det fanns andra noder där utbytesstudenterna träffade andra och knöt sig till
varandra. En var bostaden.  

Var de levde och hur de bodde varierade. De som levde i staden A bodde 
i korridorer och de som levde i staden B hade lägenheter56 som de delade 
med andra studenter. Det faktum att de bodde ihop med andra studenter ledde 
inte alltid till någon djupare bekantskap. Det verkade vara svårare för dem 
som bodde i en stor korridor än för de som bodde i lägenheter. Att bo i en 
korridor kunde betyda att ”man kan stänga dörren”. De som delade en 4-5 
rums lägenhet med andra studenter skapade ett mer nära förhållande till de 
övriga inneboende studenterna.  

Bostadsaspekten – hur de bodde och vilka de bodde tillsammans med - är 
intressant och viktigt när man tänker på att för utbytesstudenterna var de 
andra inneboende studenterna en av de första kontakterna i Sverige.  De 
flesta som delade lägenhet med andra bodde tillsammans med andra 
internationella studenter (både utbytesstudenter och internationella studenter 
– ”free movers”). De utbytesstudenter som bodde i en stor korridor57 fick inte 
automatiskt någon utökad kontakt med de svenska studenterna. I vissa fall 
fanns det enbart fem svenska studenter i en tolv rums studentkorridor. De 
som hade nära kontakt med de andra inneboende studenterna var, förutom B1, 
de som bodde i lägenhet tillsammans med tre eller fyra andra internationella 
studenter. På så sätt mötte utbytesstudenterna Sverige via ”utlänningar”58 ,
vilket t ex C1 påpekade.   

Utbytesstudenterna klagade över att kontakten med de svenska 
studenterna var ganska liten, men detta betydde inte att de klagade över att de 
levde med andra utbytesstudenter/de internationella studenterna. Att bo 
tillsammans med andra utbytesstudenter var i sig inte något negativt för dem. 
För att ta ett exempel, F1 som bodde ihop med andra svenska studenter tyckte 
att det skulle ha varit bättre för honom ifall alla varit utbytesstudenter. Då 
skulle han inte ha känt sig ”främmande” i sin lägenhet. Det var också de 
utländska studenterna som hjälpte de nya utbytesstudenterna med praktiska 

56 Storleken varierade från en 2a till en 4a. 
57 Den största korridoren bestod av 12 rum.  
58 Utbytesstudenternas egna uttryck. 
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saker och ting eftersom de hade bättre insyn i betydelsen av att vara i ett 
främmande land. 

Med tanke på beskrivningen ovan var det inte oväntat att bostaden blev 
en aktör som stärkte utbytesstudenternas umgänge med andra 
utbytesstudenter/de internationella studenterna från olika länder.  

En annan viktig sak var att utbytesstudenterna bodde nära varandra. 
Förutom D utbytesstudenterna som första terminen bodde i en annan stadsdel 
i staden B jämfört med de andra utbytesstudenterna från Korea59, så låg de 
flesta koreanska utbytesstudenternas bostäder nära varandra, oavsett i vilken 
stad de levde. Det tog max fem minuter för de flesta studenterna att besöka 
de andra koreanska utbytesstudenternas rum. Det var på sätt och vis inte 
konstigt om man tänker på att många utbytesstudenter från olika länder 
samlades i studentbostäder.  

Bostaden stärkte banden mellan de koreanska utbytesstudenterna också. 
Speciellt i början av deras vistelse bestod deras umgänge mest av andra 
koreanska utbytesstudenter; de besökte varandras lägenheter och många av 
dem lärde känna varandras ”room mate”. Relationen mellan de koreanska
utbytesstudenterna var något som skapades i Sverige. Utbytesstudenterna 
från ett och samma hemuniversitet hade inte någon relation till varandra 
innan de blev utbytesstudenter (förutom B utbytesstudenterna som var från 
samma avdelning). De hade inte träffats innan de blev utbytesstudenter och 
de skulle annars inte ha haft någon relation.  

(vänner som jag skaffat i Sverige) är de (koreanska utbytesstudenterna) 
som kommit hit tillsammans med mig. Ibland tänker jag så här. Ifall vi 
varit i Korea skulle vi ha haft en sådan (ytlig) relation, typ vi hälsar på 
varandra, vi har ätit tillsammans någon gång. Om man tillhört samma 
studentförening så skulle man haft ett djupare förhållande (men så var inte 
fallet). Det som var mycket bra var att jag har blivit så nära med alla som 
är här. Jag tycker att jag har skaffat sådana vänner som jag annars inte 
kunde ha skaffat i Korea. (A1) 

De koreanska utbytesstudenterna fick kontakt med andra koreanska 
utbytesstudenter från andra hemuniversitet. Den här relationen skulle inte ha 
uppstått om de inte blivit utbytesstudenter och bott på ett sådant sätt. 
Bostaden (och värduniversiteten) utgjorde på så sätt en intersektion av tid och 
rum där nya kontakter uppstod mellan de koreanska utbytesstudenterna och 
mellan de koreanska utbytesstudenterna och de andra utbytesstudenterna.   

59 De här studenterna bodde ihop med varandra i en etta. De flyttade så småningom 
till den stadsdel där de andra koreanska utbytesstudenterna.
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En kyrka utan Gud 

Många av de utbytesstudenterna gick till en koreansk kyrka i Sverige. Att gå 
till en koreansk kyrka handlade emellertid inte alltid om en religiös tro. 

SA: vad gör du under helgen? 

A3: Jag går till kyrkan. Ah, (skrattar) ifall mina vänner i Korea hör detta 
skulle de svimma (skrattar). Egentligen, ah, jag hade många troende 
kristna rumskamrater i Korea och de försökte konvertera mig, få mig att 
tro på Gud, men de misslyckades. När jag kom hit så fanns det en kyrka 
som de tidigare utbytesstudenterna från mitt universitet gick till. De var till 
och med medlemmar i kören. Eftersom de åkte hem saknades medlemmar 
i kören (skrattar). Det var absurt men det antogs vara naturligt att man 
skulle gå till kyrkan och delta i kören. Därför så kom det sig att jag gick 
till kyrkan. ”Idag ska man gå till kyrkan” sas det. (…) Ärligt talat så tror 
jag inte på något övernaturligt, jag tror inte på kyrkan. Det är inte så att jag 
blivit troende, utan jag har fått träffa andra koreaner och de bjuder oss på 
lunch eller middag, (skrattar) det är rätt trevligt. (A3) 

Han skrattade genererat flera gånger medan han berättade om sina 
kyrkobesök.  Vad han beskrev visade att kyrkan inte bara var en plats för 
religiösa handlanden. Här träffade utbytesstudenterna andra koreaner. Det 
blev en viktig del i deras liv här i Sverige. De blev bjudna på lunch eller 
middag, de tränade körsång tillsammans med andra i kyrkan, de fick låna 
böcker av folk från kyrkan.  

Denna koreanska kyrka var välkänd som mötesplats för de här 
utbytesstudenterna. Kyrkan fungerar ofta som en central roll i nätverket bland 
koreanska invandrare i olika länder60. Denna kyrka verkar också ha fungerat 
som en sådan plats. Det är värt att påpeka att sättet som de introducerades på 
i kyrkan var att de liksom ärvde sin plats från de tidigare utbytesstudenterna 
som lämnat Sverige. De fyllde en plats som de tidigare utbytesstudenterna 
lämnat efter sig.  

60 Korea har inte någon nationell religion, kristendomen är inte någon nationell 
religion, dock har kyrkorna ofta fungerat som mötesplatser för koreaner som vistas 
utomlands.  Det är också intressant att se vilken funktion de fyller i det koreanska 
samhället utomlands. När jag sökte efter den koreanska kyrkan i Stockholm och dess 
internetsidor så fann jag att de ägnade sig mycket åt att ge den information som man 
behövde om man var invandrad korean/invandrad turist. Deras hemsida var mycket 
lik ambassadens hemsida då man jämförde dem.   
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Några av utbytesstudenterna fick också uppdrag som privatlärare via 
kyrkan. Koreaner som hade för avsikt att åka tillbaka till Korea förberedde 
sina barn inför det hårda skollivet där med hjälp av utbytesstudenterna vilka 
agerade som privata lärare61.

Den etablerade relationen mellan kyrkan och utbytesstudenterna fortsatte 
även om de individuella utbytesstudenterna byttes ut varje år. Relationen 
reproducerades och stabiliserades.  

Att lära sig den främmande kulturen

Mentor - mötet som inte blev  

Som utbytesstudent erbjöds man att ansöka till ett mentorsprogram eller en 
värdfamilj, vilket värduniversiteten ordnade. Mentorsprogrammen hade som 
syfte att utbytesstudenterna skulle få möjlighet att skaffa erfarenheter i 
Sverige genom att få en ”svensk” mentor. För mentorerna beskrevs det hela 
som att det var en unik möjlighet att få kontakt med studenter från 
främmande kulturer 62 . Mentorskapet mellan utbytesstudenterna och de 
svenska studenterna kan ses som ett arbete inom internationaliseringen på 
hemmaplan.

Det var dock inte alla utbytesstudenter som hade en mentor eller 
värdfamilj. Vissa av dem hade inte fått den informationen i Korea, och 
eftersom de borde ha anmält sitt intresse för det innan de kom till Sverige så 
hade en del av dem inte fått någon mentor eller värdfamilj. Alla som var 
intresserade av att få en sådan fick inte någon mentor/värdfamilj. Det verkade 
som om det fanns problem med att mobilisera de svenska studenterna. 
Utbytesstudenterna uppgav att de hört att de svenska studenterna inte var 
intresserade av de koreanska utbytesstudenterna, och att de hellre ville vara 
mentorer åt japanska utbytesstudenter. De som hade en mentor verkade inte 
heller träffa dem så ofta. De menade att det berodde på att de fick hjälp från 
något annat håll. En anledning var att vissa av dem började sin utbytesperiod 
med en sommarkurs (introduktionskurser) och då hade de ännu inte fått 
någon mentor. Under de första månaderna, då de egentligen behövde mest 
hjälp, var det några som inte alls fick träffat en mentor.  

Mentorsprogrammet/värdfamiljerna var, enligt olika dokument, de som 
skulle representera och introducera den svenska kulturen och livsstilen för 
utbytesstudenterna. Mentorprogrammet misslyckades att uppnå sitt syfte 

61 Att vara privatlärare (ge extra lektioner) åt grund/gymnasieeleverna är ett av de 
vanligaste arbeten som universitetsstudenterna har.  
62 Informationen kommer från en Internet hemsida på ett svenskt värduniversitet. 
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eftersom det hade misslyckats med att mobilisera både de svenska 
studenterna och utbytesstudenterna själva.  

Det är värt att tänka på att mentorsprogrammet/värdfamiljerna berör den 
sociala och kulturella dimensionen av utbytesprogrammen. Ett av de 
vanligaste målen med utbytesstudentperioden var att lära känna andra 
studenter från andra kulturer. Studenternas egen uppskattning av hur pass bra  
de lyckades med detta mål varierade mycket. När en utbytesstudent upplevde 
att han/hon lyckades med detta, var det just denna aspekt som han/hon 
uppskattade högt. Det låter motsägelsefullt; å ena sidan har jag redovisat att 
utbytesstudenterna hade svag tillgång till olika relationer och nätverk på 
värduniversitet och att utbytesstudenterna klagade över att de inte fick lära 
känna ”svenskar” eller fick erfarenheter från den svenska kulturen, å andra 
sidan svarade många utbytesstudenter att de i hög graduppskattade de 
kulturella och sociala erfarenheterna som de fick som utbytesstudenter. Det 
verkar inte stämma, men det här svaret var möjligt eftersom de hade en annan 
typ av nätverk under utbytesperioden.  

Fest och resa 

En av de första händelser som inträffade när utbytesstudenterna anlänt till 
Sverige var att värduniversiteten och studentkårerna anordnade en 
”välkomstfest” för dem.  Då värduniversiteten som plats inte fungerade som 
någon bra mötesplats mellan utbytesstudenterna (i studien) och de svenska 
studenterna, blev det istället puben/festen som vissa av utbytesstudenterna 
kallade för en annan viktig mötesplats. Det var här som många av 
utbytesstudenterna träffade sina vänner i Sverige och umgicks med dem. 
Många av utbytesstudenterna beskrev att det i början av deras vistelse var en 
socialt viktig aktivitet att gå på puben/fester och att det var där de träffade de 
andra studenterna.

Att gå på puben och träffa andra studenter betydde olika saker för olika 
utbytesstudenter: det kunde vara en uppbokad tid i veckoschemat för vissa av 
utbytesstudenterna som hade ”för mycket fritid”, vilket var svårt att hantera. 
Det kunde vara ett medvetet försök från vissa utbytesstudenter som beskrev 
målet med sin vistelse som något som inte enbart handlade om ”studier”, utan 
de ville få ”erfarenheter och träffa utländska studenter”. För vissa studenter 
som beskrev sig själva som blyga och tillbakadragna kunde det vara ett 
obekvämt moment som de deltog i för att få träffa andra studenter. De sa att 
man förväntades träffa och skaffa vänner från övriga delar av världen under 
perioden som utbytesstudent. Om de inte gick till puben kunde det kännas 
som om de var instängda, eftersom deras sociala umgänge var mycket litet. 
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Att gå till festen (här) är att erfara en ny kultur.(…)Det bästa är festen. Jag 
har verkligen försökt att gå till festen63. Nuförtiden går jag inte (så ofta) 
för jag är trött, men då ansträngde jag mig för att gå till festen. (B1) 

Jag måste skaffa mig erfarenheter (tänkte jag), med den tanken/viljan att 
jag ska skaffa mig erfarenheter genom att umgås med de utländska 
studenterna så tvingade jag mig själv att försöka prata med andra. (C1) 

För de flesta blev det med tiden mindre viktigt att gå till puben i och med att 
de skaffade sig vänner. Några av utbytesstudenterna påpekade också att 
umgänget på puben var något ytligt, dock bör dess betydelse i utbytes-
studenternas universitetsliv inte ignoreras. B1 valde senare samma kurser 
som sina vänner, vänner som han träffat och lärt känna på fester. Det var inte 
ovanligt att de planerade att resa tillsammans med de vänner som de träffat 
via puben. Ofta fungerade festen/puben som en nod där de fick anknytning 
till andra studenter.

När jag går till festen, kommer mina vänner med sina vänner. Man blir 
anknuten till dem. Jag är nära vän med kompisar i min korridor. När det 
blir fest, kommer deras vänner också. Jag träffar vänner via vänner. (B1)   

Att träffa andra studenter och skaffa vänner på ett sådant sätt, ”träffa vänner 
via vänner” var rätt vanligt hos dem. När man tänker på att puben/festerna 
var en plats där många av utbytesstudenterna i denna studie skaffade sina 
kontakter och vänner från Sverige, så är det viktigt att poängtera att de gick 
till ett ställe där majoriteten bestod av utbytesstudenter. När 
utbytesstudenterna nämnde ”puben” eller ”festen” så hänvisade de ofta till 
internationella studentspubar. Vissa utbytesstudenter använde ordet ”vår 
pub”. Här står ordet vi/vår för de internationella studenterna/ 
utbytesstudenterna och detta markerade att de svenska studenterna sällan var 
där.

De internationella studenternas pub fungerade som en nod, en plats där 
utbytesstudenter från olika länder knöt an till varandra, liksom 
introduktionskursen i Svenska/den svenska kulturen och samhället gjorde.  
 En annan aktivitet som flertalet av utbytesstudenterna i studien ägnade 
sig åt, var att resa. Utbytesstudenterna reste inte bara inom Sverige, utan 
också inom Europa. Det var ett sätt att umgås med andra studenter, att göra 

63 Min översättning. 
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något annat än att vara hemma hela tiden, och det var det värt enligt F1s 
uttryck om man tänker på ”opportunity cost”  

Denna helg är den sjätte helgen här. Um första helgen var jag här (i 
lägenheten), annars reste jag (under helgerna). (…) det finns många 
studenter som stannar enbart en termin, de har inte mycket tid här, (därför 
reste de mycket.). Ärligt talat så tror jag inte att det är bra för mig att 
stanna hemma under helgerna, eftersom jag inte gör något speciellt då. Jag 
går till universitetet, läser böcker och är på Internet. Jag behöver nog läsa 
böckerna, men när jag har kommit hit så tror jag att det är bättre att umgås 
med de andra studenterna än att vara instängd på mitt rum. Därför har jag 
sagt ja till alla (resförslag). (F1) 

Att resa med vänner nämndes som ett sätt att skaffa sig nya erfarenheter och 
uppleva nya kulturer. Alla utbytesstudenter i studien berättade att de reste 
flera gånger under vistelsen som utbytesstudenter. Antalet utbytesstudenter 
som reste tillsammans, hur de organiserade sina resor, varierade naturligtvis. 
De flesta ordnade sina resor privat, men det fanns också en typ av resor där 
studentunionen tog ansvaret. Att utbytesstudenterna reste mycket verkade 
vara något som var välkänt för värduniversiteten. Några av studenterna 
berättade för mig att det fanns en del fördelar med att gå på en kurs där 
majoriteten bestod av utbytesstudenter från olika länder. En av fördelarna 
som ofta påpekades var att det var lättare att kombinera resor och studier då, 
eftersom lärarna var medvetna om deras resor. D1 berättade att läraren i en 
kurs själv sa att han visste att utbytesstudenterna skulle använda en del tid för 
resor och sådant, och att han därför skulle försöka ta hänsyn till deras 
situation och underlätta det för dem.  

En intressant sak var att karaktären på resorna med tiden förändrades för 
många utbytesstudenter. I början reste de främst som ”turister”. Senare åkte 
många av utbytesstudenterna som ”besökare” till sina vänner som de skaffat i 
Sverige och som nu var spridda i Europa, och också till Asien. Det var dels 
vänner som utbytesstudenterna skaffat sig här i Sverige, dels andra koreanska 
utbytesstudenter från samma hemuniversitet som bodde någonstans i Europa. 
De själva blev också värdar åt besökande gäster. Många familjemedlemmar 
och vänner besökte dem också medan de var i Sverige.  

Språk som skapar skillnader 

Vad som beskrivits hittills kan sammanfattas så här; Utbytesstudenternas 
studentliv var något annorlunda. Det blev inte ett ”Studentliv” utan det var 
ett ”Utbytesstudentliv”. Utbytesstudenterna inkluderades formellt på olika 
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kurser, men slutresultatet blev att de inte blev aktörer inom utbildningarna på 
de svenska värduniversiteten. De nätverk som utbytesstudenterna 
enrollerades in i bestod av andra utbytesstudenter från olika länder/de 
internationella studenterna och andra koreaner. Introduktionskurser, bostäder 
och de internationella studenternas pub var några saker som stärkte dessa 
nätverk.

Jag vill betona att språket skapade gränser mellan de svenska studenterna 
och utbytesstudenterna. Språket, engelskan, påverkade även deras 
utbytesstudentperiod på olika sätt. Vi har sett att engelskan som kursspråk var 
en aktör som påverkade utbytesstudenternas kursval.  

Utbytesstudenternas engelska talförmåga påverkade dem också i frågan 
om hur lyckade de kände sig som studenter. De flesta studenter sa att de 
behövde fler timmar för att förbereda kurserna och för att studera eftersom de 
skulle studera på engelska. Utbytesstudenterna berättade att de var 
annorlunda som studenter när de befann sig på sitt hemuniversitet. Några av 
dem nämnde att deras bristande vana vid att uttrycka sig på engelska. fick 
dem att  uppleva sig som ”dumbommar”.  

Fortfarande är jag inte så duktig i engelska. Det är irriterande att jag inte 
kan uttrycka vad jag vill uttrycka. Det är svårt och det stressar mig ibland 
mycket.  Jag kan förstå föreläsningarna så att det inte blir problem, men 
(…) För några dagar sedan sa professorn64, när han/hon såg min skrivning, 
”Jag förstår vad du tänker och vad du vill uttrycka, men det blir inte riktigt 
uttryckt (på engelska)”. Professorn sa så, jag fick inte godkänt.(lärare) sa 
åt mig att göra om skrivningen. Det var en stor chock för mig. Ärligt talat 
så var jag snarare en exemplarisk student, min rapport valdes för att den 
var bra. Jag har aldrig upplevt att jag inte fått godkänt. Sånt (stressar mig). 
(D2) 

Andra perioden, dvs. i november och december gick jag på 
föreläsningarna fast det kändes motigt. Det var två kurser i X65. Det var 
många diskussionsmoment, grupparbeten och jag kunde inte engelska. Det 
var mycket stressande. Det var en underlägsenhet som jag inte hittills känt 
till, sådant som jag aldrig känt i Korea. Jag kände att min stolthet sårats 
när jag uppfattade det som om jag blivit en dumbom. Det var en olycklig 
tid. Men nu tänker jag (annorlunda). Det är inte så att jag har blivit bättre, 
utan jag tar sådana känslor på ett annat sätt, typ det kan vara så här, jag 

64 Liksom i Korea kallade hon alla lärare för professor.  
65 Ämnet var inte hennes huvudämne och nivån var på masternivå.  
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kan vara dålig i det. När jag erkänner det var det lättare och jag känner mig 
lugnare. (A2) 

Språkförmågan handlade inte bara om ”självförtroendet”, utan den stärkte 
också skillnaderna i själva tillgången till andra aktiviteter. Påståendet om att 
man som utbytesstudent kunde klara sig i Sverige utan att lära sig svenska 
var ett yttrande som användes för att mobilisera studenterna till utbytesstudier 
i Sverige. Många utbytesstudenter instämde i påståendet; de sa att de inte 
kände något behov av att lära sig svenska eftersom svenskarna var mycket 
duktiga på engelska, men många av utbytesstudenterna påpekade att de inte 
fick något tillfälle att öva sina nya inlärda svenska språkkunskaper. 

När det gällde andra aktiviteter på värduniversiteten än att gå på 
föreläsningarna, så var det annorlunda. Utbytesstudenterna menade att de fick 
tillräcklig information från universiteten för att kunna delta i kurserna. Men 
informationen från värduniversiteten berörde sällan andra aktiviteter som 
ägde rum i universitetslivet. Om informationen var på svenska så kunde de 
inte läsa den. Detta gjorde att utbytesstudenterna inte hade samma tillgång 
som de svenska studenterna till en del aktiviteter.  

De offentliga informationerna är på svenska, därför kan jag inte läsa den. 
Därför ser jag universitetet som ett ställe där jag enbart studerar. (…) Jag 
tycker att det finns stora skillnader (mellan de svenska studenterna och 
utbytesstudenterna). Liksom jag har sagt, om man inte kan svenska, är 
(informationen som vi får) enbart den nödvändigaste som behövs för att 
studera66. Det finns ingen ”min avdelning” (som jag tillhör), därför kan 
jag inte gå på något ”avdelningsmöte”. Det finns många affischer på 
universitetet, men i grunden är det inte många aktiviteter inom universitet 
som omfattar utbytesstudenterna. (A1) 

A1 berättade t ex att han såg information om en intressant gästföreläsning, 
men informationen var på svenska och han tolkade den därför fel, vilket 
medförde att han missade tiden.  

Språken – engelska/svenska - skapade inte bara rörelseskillnader i 
utbildningsbanan mellan utbytesstudenterna och de svenska studenterna, utan 
också rumsliga gränser mellan dem. Även om de fysiskt var på samma ställe 
så kunde språket göra att de blev skilda från varandra. Detta är vad E1 
beskrev;

66 Min översättning 
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Jag använde ju engelska, men när de (svenskarna) var med varandra så 
pratade de på svenska (med varandra), och då även om jag satt bredvid 
dem så förstod jag ingenting. (E1) 

Om man tittar på ett och samma euklidiska rum, där utbytesstudenterna och 
de svenska studenterna var samtidigt, så var det ett bräckligt gemensamt rum 
– hur lätt som helst kunde språket skilja de två grupperna åt och därmed 
skilja dem från varandra. Utbytesstudenterna levde i en ”engelskspråkig 
värld” på värduniversiteten.

Ett internationellt europeiskt universitet 

Om man sammanfattar det hela så hade de koreanska utbytesstudenterna inte 
så mycket kontakt med de svenska studenterna och inte heller full tillgång till 
de nätverk som fanns vid universiteten, men samtidigt hade de kontakt med 
andra utbytesstudenter från andra länder. Detta umgänge representerade de 
nya kulturella och sociala erfarenheterna, vilket var en del av syftet med 
studentutbytesprogrammen.   

Det är intressant när det relateras till utbytesstudenternas betoning 
på ”erfarenheter”. Gång på gång använde utbytesstudenterna ordet ”nya 
kulturella erfarenheter”, och detta var något som skapade ett värde av 
utbytesstudentperioden. Att gå på puben och att resa med andra utbytes-
studenter från olika länder, var enligt utbytesstudenterna det viktigaste sättet 
att skaffa sig nya erfarenheter. Utbytesstudenterna menar, att dessa värdefulla 
erfarenheter fick de främst då de var tillsammans med andra utbytesstudenter 
från olika länder och när de var i något annat land i Europa (på resa), och från 
den utgångspunkten kan man förstå att de upplevde det som om de hade varit 
på ett europeiskt universitet och inte på ett svenskt universitet.  

Man kan också tänka på denna aspekt när det gäller hur 
utbytesstudenterna rörde sig i den fysiska miljön och hur rumsligheten i 
utbytesperioden representerades av utbytesstudenternas rörelser. För det 
första var utbytesstudenternas rörelser i rummet annorlunda jämfört med de 
svenska studenternas rörelser. I många fall saknades de svenska studenterna i 
deras berättelser. För det andra uppstod det en motsägelsefull representativ 
bild av universitetet som rum. När utbytesstudenterna berättade om vad de 
gjorde på värduniversitetet så reducerades värduniversitetet till en plats där 
man enbart studerade. När de berättade om vad de gjorde under 
utbytesstudentperioden vid värduniversitet så handlade berättelserna om 
rörelser – ofta tillsammans med de andra utbytesstudenterna från andra länder 
- som spred sig utanför Sverige. Värduniversiteten representerades som ett 
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litet utrymme för begränsade aktiviteter, men samtidigt representerade de 
universiteten i Europa.

En ungersk student, en schweizisk student och en polsk student som jag 
mest umgås med. (…) Jag har lärt mig mycket från dem, sånt som deras 
perspektiv. (…) Jag trodde att jag var den enda som måste göra militär 
tjänst, men alla (en ungersk, en schweizisk, en taiwanesisk student) måste 
också göra det. (…) Jag umgås nästan inte med någon svensk, utan jag är 
med studenter från Europa. Genom det inser jag att jag verkligen inte haft 
kunskap om Europa. Jag vet lite om USA men inte något om Europa. (F1) 

”När ska jag kunna träffa vänner från Estland och Litauen?” frågade C2.  
Utbytesstudenterna kunde berätta om hur man sorterade sopor i Tyskland, om 
att man äter chilipeppar i Ungen, hur man gjorde militärtjänst i Swiss, Ungen 
och Litauen, eller om en resa med vänner från Singapore. Att 
utbytesstudenterna skaffat vänner från andra länder, men inte från Sverige, är 
en gemensam erfarenhet. Ingen utbytesstudent i denna studie sa att de upplevt 
sig ha lärt känna den svenska kulturen, och många saknade en svensk vän.  

Redovisningen visar att det, paradoxalt nog, var de svenska studenterna 
som utbytesstudenterna hade svårt för att träffa och umgås med. ”Det finns 
inte många tillfällen då man kan träffa svenskarna” (D1) var ett uttryck som 
förekom. De situationer som utbytesstudenterna beskrev gör detta citat 
förståeligt; rumsliga skillnader mellan utbytesstudenterna och de svenska 
studenterna, liksom bostad, pubar, resor, och kurser bidrog till de situationer 
som gjorde att utbytesstudenterna inte träffade och umgicks med de svenska 
studenterna. Som effekt av denna brist i kontakten med svenskarna, så ansåg 
de att de inte upplevde någon svensk kultur eller det svenska samhället.  

Då de inte träffade svenska studenter i någon större utsträckning, var det 
istället andra utbytesstudenter som de träffade och lärde känna. De svenska 
värduniversiteten blev som plats ett internationellt europeiskt universitet för 
vissa av utbytesstudenterna67.

Att ha varit utbytesstudent på X värduniversitetet. För mig betyder det 
mycket mer att man har lärt känna vänner från Europa än att man känner 
den svenska kulturen. Att det har blivit så många utländska vänner, att ha 
gått på kurser med andra studenter och att ha fått uppleva någon 
gemenskap med dem, det är viktigt för mig. (B1) 

67 Det fanns en grupp utbytesstudenter som umgicks med andra utbytesstudenter från 
Asien.  
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Ett svenskt värduniversitet blev för utbytesstudenterna ett internationellt 
europeiskt universitet som fanns i Sverige, men de svenska studenterna 
saknades i deras bild av det internationella universitetet, åtminstone för de 
koreanska utbytesstudenterna.

Fortfarande student i Korea 

Resultaten hittills handlar om hur det är att vara utbytesstudent i Sverige; vad 
utbytesstudenterna gjorde i Sverige, varför de gjorde så, och vad deras 
handlingar innebar för dem. Begreppet utbytesstudent kan tolkas med 
betoning på utbyte mellan två universitet snarare än på student. Definitionen 
av begreppet utbytesstudent belyser att utbytesstudenten fortfarande tillhör 
sitt hemuniversitet, – är fortfarande registrerad där och betalar avgiften på sitt 
hemuniversitet.  

Utbytesstudenterna kan ses som oföränderliga mobiler. De rör sig i ett 
fysiskt rum, men inom nätverket förändrar deras rörelser inte förhållandet till 
de andra aktörerna. När de enrolleras i ett annat konkurrerande nätverk, när 
deras förhållande till andra aktörer förändras, är de inte längre aktörer i 
nätverket.

Att vara oföränderlig mobil är inte ett tillstånd där ingen aktion äger rum, 
utan det är ett resultat av olika sorters handlande. Detta avsnitt handlar om 
hur utbytesstudenterna förblev aktörer i sina nätverk och hur det visades via 
deras olika handlingar. Det kommer att framgå att det inte enbart handlar om 
en formell registrering.

Som om de bor grannar 

Att man förflyttar sig från en plats till en annan betyder inte automatiskt att 
man bryter kontakterna med människor på den gamla platsen. Det har alltid 
funnits olika sätt att kommunicera med andra individer som inte befinner sig 
direkt i närheten. Ny teknik introduceras ständigt i vårt vardagliga liv och det 
medför förändringar i möjligheterna till och sätten för kommunikation. Vid 
första intervjutillfället med utbytesstudenterna insåg jag att deras sätt att ta 
kontakt med sina vänner och familjemedlemmar i Korea var mycket 
annorlunda jämfört med de sätt jag själv använde när jag första gången 
flyttade till Sverige. De tog kontakt med sina vänner och familjemedlemmar 
ofta, interaktionen mellan dem och deras vänner kunde ske snabbt och det 
fanns många olika sätt de kunde kommunicera på; de kunde ringa via telefon 
och de som ägde en dator kunde använda den för att ringa hem.  
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Ett tema som återkom i utbytesstudenternas berättelser var datorns 
närvaro i deras liv. Tidigare har det beskrivits att datorn påverkade var de 
stannade och tillbringade sin tid för studier. Datorn, specifikt om den hade 
tillgång till Internet, möjliggjorde inte bara att utbytesstudenterna kunde 
kommunicera med vännerna/familjen, utan också att de lättare kunde vara 
närvarande i sina nätverk även om de fysiskt flyttat.  

En del utbytesstudenter nämnde att de ringde till Korea och ibland skrev 
de brev eller kort, men det kommunikationssätt som de använde sig mest av 
var olika hemsidor och anslagstavlor på Internet, email, nättelefon och MSN.  

Jag ringer inte (till vännerna) men jag har MSN, så, om jag sätter på MSN, 
så pratar vi så mycket att man inte vet om jag är i Sverige eller i ett rum 
bredvid deras rum. (A1)  

För att man ska kunna prata med vänner via MSN så krävs ”samtidighet”, dvs. 
att man samtidigt använder eller är online på MSN. De andra sätt som 
utbytesstudenterna använde när de kommunicerade med sina vänner krävde 
inte en sådan tidsbundenhet. Det handlade om att besöka sina vänners/sin 
familjs hemsidor och olika ”cafe”/”anslagstavlor” på Internet.  När det gäller 
hemsidor så fanns ett ställe som kallades Cyworld. Här kunde man skapa sin 
egen hemsida. Man kunde lägga upp foton med beskrivningar, besökarna 
kunde lämna meddelanden och hemsidans ägare kunde svara på 
meddelandena. Genom denna Internetsida kunde man också chatta med sina 
vänner om de var inloggade samtidigt. Besökarna kunde kopiera utlagda 
foton om ägaren tillät den funktionen. Att ta hand om sin hemsida genom att 
regelbundet uppdatera den med nya fotobilder och berättelser, samt att 
besöka sina vänners hemsidor, var en viktig del av deras vardag.  

Nästan en gång varje dag (besöker jag mina vänners hemsida). Nästan alla 
har sin egen hemsida. Det är lite som ”lika barn leker bäst.” (…) mycket är 
webbaserat. T ex om jag tar foto för att det snöar, och skickar digitala 
(foton), då brukar mina vänner leka med den och förändra bilden på ett 
roligt sätt genom att använda photoshop och sedan skicka den till 
professorn, ”Se, hon roar sig utan att studera”. (C1) 

En annan viktig plats på Internet som studenterna regelbundet besökte var 
hemuniversitetets och deras avdelnings offentliga Internetsidor samt 
anslagstavlor (board). Via hemsidorna kunde de få offentlig information om 
vad som hände på universitetet/avdelningen. Vissa utbytesstudenter berättade 
också att det fanns olika ”caféer” eller icke offentliga anslagstavlor som 
fungerade både som umgängesplats och informationskälla. På denna typ av 
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Internetsida kunde man lämna sitt meddelande och läsa andras meddelanden. 
De anslagstavlor som utbytesstudenterna besökte kunde också vara icke- 
offentliga, till exempel en anslagstavla som studenterna själva skapat. B 3 
berättade t ex att det fanns en anslagstavla för enbart medlemmar (som var 
studenter på avdelningen). De skapade den, därför att på den offentliga sidan 
så kunde andra utifrån komma in och läsa, medan denna typ av anslagstavla 
endast var tillgänglig för dem som hade tillträde dit. Det är lätt att tro att 
Internetsidor som rum är öppna för alla och att det inte finns någon 
begräsning, men så är inte alltid fallet. Liksom andra nätverksrum så behöver 
man ha tillträde till dem för att komma in på insidan, eller så behöver man 
veta hur man ska gå till väga för att hitta dessa sidor.  

Att Internetsidan som rum, där man träffades och fick information, 
spelade en viktig roll, har redovisats i ett tidigare kapitel 5; A 
utbytesstudenterna och de som varit utbytesstudenter tidigare tog via 
anslagstavlan kontakt med varandra utan att de behövde träffas fysiskt. Vissa 
utbytesstudenter som tillhörde värduniversitetet i staden B träffades på en 
cafésida där folk som hade ett intresse för Sverige samlades. Nu när de var i 
Sverige fortsatte de att använda och besöka dessa sidor för att hålla kontakten 
med hemuniversitetet.  

Universitetets anslagstavla (på Internet) besöker jag varje dag, kanske inte 
varje dag men var annan dag eller var tredje dag. När jag var i Korea 
använde jag mycket tid på BBS (anslagstavla)68.  Att använda BBS kallas 
för BB jil och de som gör det kallas för BB jeng-i 69 Varje student har en 
eller två sidor, skapar en sida för ett syfte, en annan sida för ett annat syfte. 
(Jag besöker) mina vänners anslagstavlors sidor och universitetets 
offentliga anslagstavlor, och ser ”ah, sånt händer på universitetet.” (…) 
egentligen finns det inte så viktig information. Det kommer ibland det som 
är viktigt, men det är inte på grund av informationen (som finns), man kan 
klara sig utan den. Det är snarare småpratet, t ex att någon har blivit 
antagen till X universitetet, (…) Jag har haft en sådan vana i Korea också. 
Om det postades viktig information, t ex när det var dags att ansöka om 
studentrum, man känner ju inte till informationen om man inte besökte 
(anslagstavlan), då informerade jag de (som inte visste om den). (A1)70

68 Min översättning.  
69 ”Jil” betyder ett handlande och ”Jeng –i” betyder en man som gör (något) BB jil 
och BB jeng i är slang som skapades av studenterna vid universitetet.  
70 Det verkade som om A1 fortsatte att vara en sådan. A5 berättade att hon inte 
regelbundet besökte anslagstavlan här från Sverige eftersom A1 brukade berätta för 
henne vad som hänt i Korea.  
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Att ha tillgång till en dator som var uppkopplad på Internet hela tiden 
betydde för de flesta att de kunde vara där i Korea, som om de vore i Korea.
Det hände att de var på sina rum och umgicks med sina vänner i Korea via 
datorn. För att ta ett exempel, C1 sa vid första tillfället att de människor som 
hon tillbringade mest tid med var hennes koreanska vänner som hon 
kommunicerade med via datorn. De flesta var medvetna om det. Några tog 
inte med sig sin dator eftersom de ville undvika detta tillstånd. När B1 och 
B3 senare köpte dator i Sverige berättade de för mig om den nödvändiga, den 
positiva och den negativa sidan av att ha en egen dator; de kände behov av att 
skaffa sig en egen dator, dels för att deras studier i Sverige krävde att de hade 
en dator och dels för att de inte kunde gå in på de koreanska Internetsidorna 
på de datorer som fanns att tillgå på värduniversitetet. De saknade även 
kontakten med sina koreanska vänner.  När de köpte datorn så visste de att 
det fanns en stor risk att de skulle stanna hemma hela tiden och tillbringa 
tiden framför datorn. En del av utbytesstudenterna berättade också att de 
medvetet inte använde sig av vissa program eftersom de ville undvika detta 
tillstånd, dvs. ett tillstånd som innebar att man tillbringade tiden framför 
datorn genom att ha kontakt med Korea.  

Um, det finns många ”boards” (anslagstavlor) på mitt universitet. Det 
finns personliga ”board” så att man kan skriva sina berättelser. Många 
använder dem och MSN, det används mycket i Korea. Men här har jag inte 
loggat in så ofta. När man är borta borde man låtsats71 vara borta, inte 
komma in varje dag (skrattar) (…) om jag vill kan jag ta kontakt med dem 
mycket, men jag tror att det är bättre att vara borta. När man är borta, 
borde det kännas att man är borta.  Då skulle de vara (glada när de träffar 
mig). Därför tar jag inte kontakt med dem så ofta. (A3) 

Vad A3 beskrev kan tolkas så här; att vara borta från sitt hemuniversitet/eller 
från Korea var inte enbart en fråga om att man fysiskt flyttade från ett ställe 
till ett annat ställe. Tekniken gjorde det möjligt att man kunde vara 
närvarande på ett gemensamt rum samtidigt som man var borta. Det var inte 
enbart ett tillstånd då man fortfarande var aktör i nätverket, det var utöver det 
– man kunde stanna kvar i nätverket fast man flyttat. 

Ah, det finns saker och ting i Korea som jag behöver hantera.  T ex när jag 
tänkte på att jag behöver förbereda mig inför den femte årskursen och 
därför tänker jag ansöka om praktikplats, så var denna måndagen (sista 
ansökningsdatum). Jag bad min vän att ansöka om det istället för mig.  
Min vän sa att han skulle vänta på mig, så när det var dags (tid som 

71 Det var ju inte ”låtsats”  - han var borta men han använde ordet ”låtsats”.  

- 135 -



6. Utbytesstudierna 

anpassades till koreansk tid zon) var jag hemma, satte på datorn och 
väntade på honom medan jag gjorde andra saker. Det var på ett sådant sätt 
eftersom jag tänker på hemresan, även om jag inte föreberedde hemresan 
loggade jag alltid in på anslagstavlorna.  På grund av sådana saker och ting 
behöver man hela tiden ha kontakt med andra. Det är inte så att man lever 
enbart här bara för att man kom hit, utan man försöker i alla fall ordna 
saker (i Korea) samtidigt.  Därför behöver man ta kontakt med andra. (A1) 

Att det kändes som om man inte var borta på riktigt, vilket kommenterades 
av flera utbytesstudenter, var inte bara en fråga om en känsla, utan de var 
faktiskt inte borta från sina nätverk helt hållet. Deras hemuniversitet krävde 
ständigt att de skulle vara ”närvarande” på ett sätt – t ex att de skulle ansöka 
om kurser på hemuniversitet inför kommande termin samtidigt som 
studenterna i Korea gjorde det, och det var möjligt att göra kursanmälan via 
Internet. Det enda tillfälle då det uppenbarade sig att utbytesstudenterna var 
borta var när ett hemuniversitet krävde en hälsoundersökning, vilket krävde 
”fysisk närvaro”.  

Utbytesstudenternas användning av Internet stärkte deras aktörskap och 
präglades av deras aktörskap i nätverket hemma i Korea. Det var ett sätt som 
möjliggjorde att dessa utbytesstudenter kunde vara närvarande i ett nätverk 
som de var enrollerade i Korea. Vad utbytesstudenterna beskrev kan ses som 
aktion på distans. Även om dessa studenter var spridda så agerade de som 
aktörer i nätverken. T ex hemuniversitetet som nätverk mobiliserade andra 
aktörer såsom regelsystem, ansökningsdatum, hemsidor för att behålla och 
kontrollera studenternas agerande på distans.  

Skillnaden var tydlig när man jämförde hur ofta de använde sig av 
hemsidor eller mailadresser som de fått från sina värduniversitet. Medan de 
fortsatte med att besöka sitt hemuniversitets sidor och andra koreanska 
sidor/anslagstavlor, besökte de mestadels värduniversitetets sidor då det var 
nödvändigt. De flesta använde inte ens den mailadress som de fått från 
värduniversiteten.  

Bauman (1998) säger att vi lever i en tid då man är i rörelse, även om 
man fysiskt stannar på ett ställe. Mina utbytesstudenter visade den andra 
sidan av vad Bauman beskriver. Man kan vara kvar på ett ställe även om man 
fysiskt är i rörelse. Dessa utbytesstudenter kunde göra olika sorters ärenden 
som de behövde göra för att de skulle räknas som aktörer i ett nätverk i Korea. 
De kunde vara närvarande på ett sätt, även om de inte var fysiskt närvarande. 
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Tidsbudget - framtiden är här 

Jag har betonat att det inte betydde att utbytesstudenterna helt och hållet 
lämnade sitt nätverk i Korea, bara för att de tillfälligt flyttade från Korea. 
Utbytesstudenterna som aktörer i sitt utbildningssystem rörde sig inom 
nätverken/nätverksrelationer. Ett nätverk producerar tolkningen av 
tidsförlopp som representerar tiden. Tolkningen av tidsförloppen som 
representerar ”tiden” är liksom andra objekt en effekt/produkt i nätverken. 
Tolkningen av tidsförlopp som producerades i nätverken i Korea fanns alltid 
närvarande under utbytesstudenternas vistelseperiod i Sverige. Frågor som 
relaterades till tolkningen av tidsförloppen, t ex vad som nu hände i 
deras ”verklighet”, vilken tidpunkt de var i, vad de förväntades göra och vad 
som skulle hända i framtiden, drev utbytesstudenternas olika beslut när de 
organiserade sin tid i Sverige. Nätverken som utbytesstudenterna var aktörer i 
organiserade fortfarande deras tid. Denna aspekt visades tydligt hos de 
utbytesstudenter som ändrade sin vistelseperiod i Sverige. F1 som hade 
planer på att stanna i Sverige ett år, ändrade sina planer och åkte tillbaka till 
Korea efter en termin. Han resonerade på så sätt: 

 När jag tänker på (situationen) och jämför vad jag skulle vinna och vad 
jag skulle förlora om jag stannar en termin till, så tror jag att det finns mer 
som jag förlorar än jag vinner om jag stannar den kommande terminen 
också. Hittills tycker jag att jag har fått mer än jag förlorat. Vad jag tror att 
jag förlorar är, um, du vet ju att det är mycket svårt att få arbete i Korea. 
Jag har ingen plan att fortsätta studera, utan jag vill arbeta. Jag kunde 
återkomma till studierna, under första termin i den tredje årskursen, direkt 
efter militärtjänst72 och jag kom hit, så jag har inte haft någon ledig period. 
Jag har bara studerat och när man ansöker om arbete behöver man visa 
sina fritidsaktiviteter också. (…) om man vill ansöka om arbete hos X, har 
den sina egna anställningstester som man behöver förbereda sig inför. Jag 
har inte så mycket tid (för att göra det). (…) den tredje och den fjärde 
årskursen består av viktiga kurser. Första och andra året läser man de 
grundläggande kurserna och tredje och fjärde åren läser man mer speciella 
kurser. (…) eftersom jag studerar på engelska här, förstår jag enbart 70 %, 
även om jag studerar hårt. Ifall jag läste samma kurs i Korea med samma 
tidsinsats skulle jag ha förstått bättre. Vad jag har vunnit härifrån är nya 
erfarenheter och (jag har fått träna) engelska, jag tror inte att det finns mer 
som jag kan få, och jag tror att man kan förlora möjligheter (i Korea). (…) 

72 Det är vanligt att många studenter efter militärtjänsten behöver vänta några 
månader innan terminen börjar.  
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En viktig sak är att jag tänker ansöka om arbete under första halvan av 
nästa år.  (…) Om jag är här kan jag inte söka arbete i mars och april. (F1) 

Effektivitet mätt i tid, rörelser i tidsförlopp, förståelse för ämneskursernas 
betydelse i tredje och fjärde årskurserna, den specifikt bestämda perioden för 
arbetsansökan, var några av de faktorer som påverkade hans resonemang med 
avseende på ”vinst och förlust” av en utbytesstudentperiod.  Här visades att 
tid inte var någon neutral handlingscontainer.  

En annan utbytesstudent som kalkylerade tid och möjligheter länge var 
A1 som var en av dem som ansåg att denna period mer var som 
ett ”anständigt avbrott”. För hans del handlade kalkyleringen av tid mer om 
när han skulle vara färdig med sin akademiska examen. Eftersom han hade 
planer på att ta en dubbel examen, dvs. två fil. kand. examen inom en 
bestämd period, så var det viktigt för honom att beräkna hur denna 
utbytesstudentperiod skulle påverka schemat/tidtabellen i hans utbildnings-
bana.

Jag kalkylerade väldigt länge, ifall jag försöker ta ”dubbel examen” eller 
ifall jag tar en examen eller ifall jag tar biämnes studier. Jag har haft för 
avsikt att ta en ”dubbel examen” så jag har läst och tagit mycket poäng, så 
att om jag tänker ta examen bara i mitt huvudämne så tror jag att jag blir 
färdig inom 4 år (den vanliga perioden), men om jag vill ta ”dubbel 
examen” är det svårt att fullgöra det även om jag förlänger studierna ett år 
till. Om jag tänker ta examen med biämnesstudier så tror jag att det skulle 
kunna gå inom 4 år. Jag kom med egen vilja hit som utbytesstudent med 
tanken att jag kommer att ta examen senare, därför funderade jag över om 
jag måste vara färdig inom 4 år. Jag tänkte att det kanske hade varit bättre 
att läsa några huvudämneskurser och fortsätta universitetslivet till den 
femte årskursen. Med denna tanke skrev jag mail till min pappa och då 
fick jag svaret att det inte var bra att gå den femte årskursen ifall jag inte 
skulle ta en dubbel examen, för samhället anser det otillfredsställande. 
(…han skrev) men eftersom du (A1) har varit utbytesstudent så skulle 
företagen inräkna en termin till i studietiden, så  försök att bli färdig med 
dina studier antingen inom 4,5 år eller inom 5,5 år, dvs. om jag inte tar 
dubbel examen skulle jag vara färdig inom 4,5 år och om jag tar dubbel 
examen  skulle jag vara färdig inom 5,5 år.  (A1) 

A1 skapade ett dataprogram som räknade ut ett antal möjliga scheman. Om 
man matade in information och villkor så skulle programmet ge ett antal 
möjligheter om hur han kunde läsa kommande terminer.  

Alla utbytesstudenter organiserade sin tid på ett eller annat sätt. I 
beskrivningarna av hur de organiserade sin tid och varför de gjorde som de 
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gjorde trädde de heterogena aktörerna fram, t ex kurser i Korea, 
hemuniversitetens krav, den akademiska kalendern i Korea och i Sverige, 
arbetsmarknadens rekryteringsperioder, TOEIC (”Test of English for 
International Communication”) prov och militärtjänstgöring (för de som inte 
gjort militärtjänst). Organiserandet av tiden var inte ett val av de här 
individuella utbytesstudenterna, deras sätt att organisera tiden visade att de 
ständigt rörde sig i tidsförloppen som producerades i nätverken i Korea. 
Andra oföränderliga mobiler - TOEIC böcker i studenternas rum, 
elektroniska blanketter – underlättade så att utbytesstudenterna behöll sina 
rörelser inom nätverken.  

Utbytesstudenternas framtid var ständigt närvarande i berättelser, men 
vad är framtid? Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Vad man kan 
utläsa av utbytesstudenternas berättelser är vad utbytesstudenterna tänkte 
om ”framtiden” och deras tänkande om framtiden formades av heterogena 
relationer. Det var inte ett neutralt eller universellt tillstånd eller en bakgrund 
som skulle komma till dem, utan det var något som skapades av olika nätverk. 
Trots att utbytesstudenterna rörde på sig fysiskt så stannade de även kvar i 
sina nätverk, vilket också visades genom att de berättade om sina planer och 
kalkyler inför framtiden. Vad de gjorde med sina kalkyler var att de 
organiserade tiden i en tidtabell som producerades av nätverken i Korea. 
Tolkningen av tidsförlopp, vilka produceras i relation till de andra aktörerna i 
nätverket, kunde förstås som både objekt (dvs. produktion av relationer) och 
aktör. Man kan se att det inte bara är universiteten/utbildningar, utan också 
andra nätverk, t ex arbetsmarknaden som påverkade utbytesstudenternas 
tidsmässiga organisering.

Att röra sig i olika tider och rum 

Den uppmärksamhet man har på rumslighet och rumsliga metaforer är lätt att 
observera i dagens pedagogiska diskurser. Som rumsliga metaforer kan man 
nämna exempel som öppet och distant lärande, flexibelt lärande, 
globalisering, global kursplan och utbildning av globala medborgare, 
multikulturella utbildningar. Det är inte bara att använda rumsliga metaforer, 
utan det är frågan om att vara uppmärksam då det gäller rumslighetsfrågor i 
utbildningssammanhangen i dagens ”flexibla” samhälle (Edwards & Usher, 
2000; 2003).  Man menar inte att rum inte betyder något längre, utan rum 
som social handlingscontainer och dess betydelse är annorlunda om man 
tittar bakåt i tiden. Lärandet är geografiskt distribuerat på olika plaster. 
Människor kan vara distribuerade på olika ställen i lärande situationer på 
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grund av teknikens utveckling, men samtidigt gör tekniken det möjligt för 
människorna att bli sammanlänkade med varandra (Edwards, 2000; 2002).  

Edwards, Law, Latour har påpekat att tid och rumsfrågan inte kan 
reduceras till en neutral och universell bakgrund eller till en container av 
sociala händelser, utan tid och rum är också en produkt av nätverk. Att vara  
aktör i ett nätverk innebär att man rör sig inom nätverkets rumslighet och har 
en tolkning av tidsförlopp. Nätverk ”spatialize and temporalise” aktörer. 
Därför kan ”practices” inte reduceras till en/flera euklidiska rum (Fox, 2000; 
2005; Nespor, 1994).   

Jag har i tidigare delar av texten beskrivit att tack vare dator och ICT så 
kunde utbytesstudenterna interagera med vänner och familjemedlemmar på 
ett sätt som urskiljde dem från tidigare utbytesstudenter under ”papper och 
penna epoken”. Interaktion som överskrider tid och rumsbegräsning hade 
blivit en vanlig del av vardagslivet. Men på ett sätt kan man säga att det inte 
är något helt nytt; denna form av interaktion har alltid funnits. ANT har 
påpekat att interaktion inom ett nätverk inte begränsas av ”just nu” och ”just 
här”; interaktion inom ett nätverk är möjlig utanför ramen av face to face 
interaktion. Om man upplever denna typ av interaktion som 
utbytesstudenterna utövade varje dag som något nytt, så kan det bero på att 
interaktionen blev synlig för aktörerna själva i och med att det fanns ett 
abstrakt och Internetbaserat rum där interaktionen ägde rum73.

Distans/närhet här betyder två olika saker. Den ena distansen är avstånd 
mellan två geografiskt skilda platser. Distans är en produktion/effekt av 
relationen mellan två platser. Om det inte finns någon relation så finns det 
inte distans/närhet heller. Distans kan inte mätas enbart med geografiska 
termer. Den geografiska distansen förändras inte, men i och med att 
kontakten med nätverken i Korea var tät och lätt att genomföra, så blev 
distansen till något som kan liknas vid ”som om de bor grannar”.   

En annan distans/närhet hade att göra med ”tid”.  Karaktären av ICT, 
karaktären hos abstrakta och nätverksbaserade rum är omedelbarhet, 
tillgänglighet och utbreddhet (Usher, 2003). Tidsmässig distans är en 
sida/resultatet av den geografiska distansen och för dessa utbytesstudenter 
var den inte annorlunda än under ”epoken då man använde papper och 
penna”. När utbytesstudenterna sa att de kände det som om de inte hade 
lämnat Korea på riktigt, så menade de att de visste vad som hände ”just nu” 
och de hade tillgång till sina nätverk i Korea samtidigt som de vistades här i 
Sverige.

73 Naturligtvis ska det inte förstås som så att den interaktion som ägde rum i de 
internetbaserade rummen var all interaktion över tid och rums begränsning. Den var 
endast en del av alla interaktioner inom nätverken.  
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Det medförde en viktig aspekt för utbytesstudenternas liv i 
Sverige. ”Verkligheten i Korea” var ständigt närvarande i deras vardag, eller 
så kunde de hänga med i sin ”verklighet” trots att de var fysiskt frånvarande 
från den. Ett av uttrycken som förekom upprepade gånger var ”min 
verklighet” eller ”verkligheten”. Det var som om de betraktade det vardagsliv 
som de levde i Sverige som något som inte tillhörde ”verkligheten”.  

Korea är verkligheten och det här (utbytesstudietiden) är ju break. Jag vet 
inte säkert om det är bra att jag är borta från verkligheten så här. (A1) 

(…) relationer med vänner (i Korea) är viktiga. Ibland får jag tänka på sånt 
som jag inte tänker på.  (…) Eftersom jag är här, tänker jag inte på frågan 
om att hitta ett arbete. Genom vänner får jag hör hur verkligheten är. (D2) 

Utbytesstudenternas ”verklighet” utgjordes inte enbart av händelser inom 
ramen ”just nu och just här”, snarare bestod deras verklighet av händelser 
som ”där borta, nu och framtid”. Naturligtvis var betydelsen av ”där borta i 
Korea” inte detsamma för alla utbytesstudenter. ”Verkligheten där borta i 
Korea” refererade till verkligheterna i de olika nätverk där dessa 
utbytesstudenter enrollerades. Vad Internet/ICT gjorde var att den tog dessa 
verkligheter till utbytesstudenternas rum/vardagsliv i Sverige på ett synligt 
sätt och att de förband aktörerna och nätverken med varandra.  

En annan sak som ICT medförde för utbytesstudenternas liv hade att göra 
med tolkningen av tidsförlopp i nätverken. Att vara en aktör i ett nätverk 
betyder att man rör sig inom nätverkets rumslighet och tidsförlopp. Det är 
inte tiden i sig som rör sig eller medför förändringar, utan det är entiteternas 
rörelser i nätverken och (tolkningen av) tidsförlopp som möjliggör att tiden 
rör sig framåt (eller bakåt). Ett nätverk, exempelvis ett universitet eller en 
disciplin, enrollerar sina aktörer i dess tidsmässiga organisering. 
Utbildningsbanan består av punkter i tiden som möjliggör och synliggör 
aktörernas rörelser i tiden.  ICT tog andra aktörers rörelser när det gällde 
tidsförlopp i Korea in till utbytesstudenternas rum/datasal här i Sverige.  

Det är inte så att det finns några speciella svårigheter. Ibland kommer 
tankarna i huvudet, speciellt när jag tittar på mina vänner som förbereder 
sig inför sina nationella examinationer. Det är inte så att jag jämför mig 
med mina vänner, men tiden går ju och jag tänker ibland att jag inte går 
framåt medan tiden går.  Jag menar inte att jag slösar med tiden, men 
ibland slår mig en sådan tanke plötsligt och då känns det svårt för mig. 
(E1) 
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Jag tror att jag har förlorat tid på grund av att jag har varit här. Om jag 
hade varit i Korea så skulle jag ju ha kommit fram till en vis punkt, men 
här känns det som om jag har stannat om man ser det utifrån ett visst 
perspektiv74. Beroende på hur man ser på det så tror jag att man kan tolka 
det som både positivt och negativt. (A4) 

De hade en känsla av att de hade blivit försenade jämfört med de andra eller 
att de hade stannat i tiden, vilket var något som flera av utbytesstudenterna 
påpekade. De som markerade att de var ”försenade mer än andra tidsmässigt” 
påpekade att det kunde röra sig om att de missat obligatoriska kurser som 
deras vänner nu gick på och som de därför trodde att de behövde gå på ett år 
senare jämfört med sina vänner, fotografering av klassen inför examen, eller 
TOEIC prov som de ”missade”. Allt sådant blev synligt närvarande i deras 
lilla studentrum i Sverige.  

 Internets betydelse som plats har blivit uppmärksammat i och med dess 
utveckling. Utbytesstudenternas berättelser kan förstås i belysning av citatet 
nedan.

With the net, there is seeming absence of time and place. Regardless of 
physical place one can be in contact with much of the world via the global 
computer network. Online, one can live next door to every one else at any 
time – virtually. Geographical has been replaced by existence in the same 
virtual space. The immediacy of the Net means that time is no longer a 
constraint on communication. Place and time are no longer the boundaries 
they have been. Boundaries have become more permeable 
(http://wuarchive.wustly.edu/doc/misc/can/netbook/ch7_netizen. In Usher, 
2003, s.211)  

De gränser, skapade av tid och rum och som var självklara, suddades ut. Det 
finns röster som uttrycker oro för att människor blir skiljda från den verkliga 
världen när de använder sin tid i den nätbaserade världen i allt större 
utsträckning. Detta grundar sig på antaganden om att det finns distinkta 
skillnader mellan den verkliga världen och den nätbaserade världen som 
anses vara ”fiktiv”. Men vad utbytesstudenternas berättelser beskrev, var att 
denna typ av distinktion suddades ut. Deras verklighet kunde vara tillgänglig 
för dem för att de just då hade tillgång till specifika nätbaserade platser. Nätet 
var inte bara ett verktyg, utan det bestod också av platser (Poster, 2001), vilka 
var lika verkliga som geografiska platser för utbytesstudenterna. För 
utbytesstudenterna var kommunikation, interaktion, och erfarenheter från 
nätet lika verkliga som ansikte mot ansikte interaktionen i Sverige.  

74 Att hon inte hade studerat sitt huvudämne.  
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Att vara ensam – att vara frikopplad från nätverken 

Utbytesstudenterna beskrev sina dagar i Sverige på ungefär följande sätt: de 
flesta (med undantag av B1 och F1) gick på kurser där de inte hade någon 
kompis i klassrummet. I Korea var den viktigaste gruppen i deras sociala liv 
de andra studenterna som läste samma kurser/program. I Sverige umgicks de 
med utbytesstudenter från Korea och andra länder, men det var ett begränsat 
antal av dessa som man kunde kalla för ”vän/kompis”. De flesta 
utbytesstudenterna beskrev umgänget med flertalet utbytesstudenter som 
ytligt eller anonymt. På grund av detta, hade utbytesstudenterna plötsligt 
mycket tid över, och detta var en situation som var mycket ovanlig för dem. 
Som E1 beskrev, så kunde de ägna sin tid i Sverige åt sig själva – det var få 
människor/eller ingen alls som gjorde anspråk på deras tid här i Sverige.  

När man tänker på detta, är det inte svårt att förstå vad 
utbytesstudenterna menade då de sa att de var ensamma i Sverige. Men vad 
betyder det att man är ensam? I vilket tillstånd är man ensam? En förklaring 
är att hänvisa till ett tillstånd då man är utan sällskap. För dessa 
utbytesstudenter var det rätt ovanligt att de gjorde något utan sällskap i 
Korea. D2 berättade: 

Jag tror att mitt sätt att tänka har förändrats mycket (sedan jag kom till 
Sverige). Det är dels för att jag var tvungen att ”manage” (ordna) mitt liv 
här och dels för att jag träffade min vän D2 här. (…) och ärligt talat skulle 
jag ha sagt ”hur ska jag kunna gör det?”. (… när min syster kom på besök) 
Jag ordnade och planerade resan ( på egen hand). Nu tror jag att jag kan 
göra allting. Förr undrade jag hur man kunde gå på bio ensam, men nu, 
varför inte? Nu kan jag göra allt ensam. (…) Jag är så glad över att jag har 
förändrats. (D2) 

Betydelsen av att vara ensam har en annan dimension också: att vara 
frikopplad från nätverk. Att vara i Sverige betydde också att de vara borta 
från Korea. I tidigare kapitel har frågan om resan till eller ifrån diskuterats. 
Det fanns en grupp av utbytesstudenter som påpekade att de nya erfarenheter 
som de fick i Sverige och som de värdesatte inte enbart var ett resultat av att 
de varit i Sverige, utan också ett resultat av att de varit borta från Korea.  

Det finns inte så mycket som jag känner ”ah, så här är det i Sverige” 
snarare finns det mycket som jag känner/upplever för att jag är borta från 
Korea. När man var i Korea, skapades nätverk liksom fisknätet. Även om 
man inte gör något speciellt, finns det en sorts vägledning som passar en, 
för att man finns i nätet. Det är relativt lätt att följa (banan) men här 
använder man sitt rum ensam, och man går på kurser utan vänner, man 
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behöver organisera sina kurser ensam. Man behöver bestämma över 
många saker ensam. När jag var i Korea, hände det ofta att man följde de 
andra, andras val. (A1) 

När en student sa ”jag är ensam”, så beskrevs det sällan som ett tillstånd då 
hon/han var en ensam människa. Det som beskrivs i uttrycket ”att vara 
ensam” var just det som A2 satte ord på, att inte vara inblandad i någon 
relation med andra. När man beskriver vad de gjorde då de var studenter i 
Korea, i Sverige - gå på kurser, läsa på biblioteket, gå på pubar – så skilde 
beskrivningarna inte så mycket vid denna jämförelse, men ser man på det 
hela från en annan synvinkel så var det mycket som var annorlunda för 
utbytesstudenterna under den tid de vistades i Sverige, eftersom det var 
sällsynt att de var inblandade i någon relation med andra. De var inte 
enrollerade i något nätverk, alltså var de ensamma.   

Att vara ensam i Sverige kan beskrivas som en fråga om distans - 
distansen mellan utbytesstudenterna och värduniversitet. Innan de åkte 
tillbaka till Korea sa de att Sverige kändes närmare nu, jämfört med vad de 
kände innan de kom till Sverige, men de tillade också att de inte tyckte att de 
fick veta något djupare om Sverige eller hade kontakt med svensk 
kultur/samhället. Den fysiska närvaron skapade en relation mellan 
Sverige/värduniversitetet och utbytesstudenterna vilken inte fanns tidigare, 
men denna relation var inte i vidare mening närmare jämfört med relationen 
mellan studenterna och hemuniversitetet. Distansen är i denna mening inte 
enbart en fråga om det euklidiska rummet. 

Sammanfattning

Detta kapitel handlar om vad utbytesstudenterna faktiskt gjorde under 
utbytesstudieperioden, hur utbytesstudieperioden genomfördes av olika aktör 
och nätverk. Det handlar om den andra akten av definitionen av 
utbytesstudenten: de fortsätter studera på värduniversiteten och skaffar 
kulturella erfarenheter.

När det gällde deras ”fortsatta” studier på värduniversiteten så visade det 
sig att deras studier här inte alltid var en fortsättning på deras ordinära 
utbildning. Många läste ämneskurser utanför sina huvudämnesområden. 
Deras val var inte enbart deras egna, utan det fanns olika aktörer som gjorde 
dessa kursval tillsammans med dem. De signifikanta aktörer som framstod i 
utbytesstudenternas berättelser om kursval var förutom utbytesstudenterna 
själva, utbytesavtalen mellan universiteten, värdavdelningarna, den 
representativa bild om utbytesstudenternas förmåga som värdavdelningarna 
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hade, hemuniversitetens sätt att tillgodoräkna resultaten från 
värduniversiteten, samt engelska som kursspråk. 

 De som fortsatt med att läsa kurser inom sina huvudämnen hade det 
också problematiskt. Brist på information, brist på kurser som gick på 
engelska på olika nivåer samtidigt och undantag från förkunskapskrav, gjorde 
det svårt för utbytesstudenter att fortsätta sina huvudämnesstudier.  

Ett av de resultat som avhandlingen visar är att utbytesstudenterna 
exkluderades genom att inkluderas överallt inom en viss gräns, vilket var en 
effekt av ett tillstånd som utbytesstudenterna beskrev som ”kravlöshet”. 
Enligt Callon är det första steget i översättningsprocessen att urskilja aktörer 
från andra nätverk (dvs. kapa eventuella möjliga relationer mellan aktörer och 
de andra nätverken) och att skapa relationer med andra aktörer inom 
nätverket. Vad som visade sig var att värduniversiteten som nätverk inte 
gjorde dessa moment, vilket ledde till att utbytesstudenterna rörde sig utan 
riktning. Dessa rörelser utan riktning (inkludering överallt) ledde också till 
exkludering, eftersom inget nätverk inom värduniversiteten gjorde anspråk på 
dem.  

Vad som visas här är bristen på kopplingar mellan studenterna och 
kurserna på värduniversiteten, bristen på kopplingar mellan utbytesstudierna 
och utbytesstudenternas tänkta utbildningsbanor. Förbindelserna med de 
heterogena aktörerna som organiserade utbytesstudierna var fragila.  Detta 
ledde till att utbytesstudenternas utbildning på värduniversiteten i många fall 
förlorade riktningen.  Utbytesstudenten var inte någon aktör vars rörelse i tid 
och rum organiserades som student på värduniversiteten.  

Att utbytesstudenterna exkluderades visades också genom att 
utbytesstudenterna inte hade samma kopplingar till olika nätverk på 
värduniversiteten jämfört med vad de hade på sina hemuniversitet. Olika 
kurser och grupparbeten verkade inte lyckas med att förmedla och skapa 
relationer mellan de svenska studenterna/andra nätverk på värduniversiteten 
och utbytesstudenterna. Universiteten blev bara en plats där man studerade. 
Istället framträdde andra nätverk som utbytesstudenterna enrollerades och 
mobiliserades in i. Dessa nätverk bestod främst av ”internationella studenter” 
och nätverk som innehöll andra koreaner. De signifikanta aktörer som 
förmedlade utbytesstudenterna med de andra var bostad, internationella 
studenters pubar, kyrkan, introduktionskurser och international master kurser 
som utbytesstudenterna gick på. Dessa heterogena aktörer gestaltade och 
stärkte tillsammans det handlingsmönster som stabiliserade ett nätverk av 
internationella studenter på olika värduniversitet. Dessa ”internationella 
studenters nätverk” kan ses som ett av de nätverk som ryms i ett större 
nätverk - värduniversiteten.  Poängen är att de här utbytesstudenterna inte var 
enrollerade i de nätverk där de svenska studenterna var enrollerade. De 
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nätverk som utbytesstudenterna var aktörer i hade väldigt lite att göra med de 
svenska värduniversiteten/de svenska studenterna. Många utbytesstudenter 
beskrev värduniversiteten som europeiska internationella universitet, men på 
dessa internationella universitet som var lokaliserade i Sverige så saknades 
kontakten med de svenska studenterna. Utbytesstudenterna rörde sig på ett 
annat sätt jämfört med de svenska studenterna i det euklidiska rummet, samt i 
utbildningsbanorna och i olika nätverksrum.  

 Utbytesstudenterna var aktörer som agerade på distans.  Aktörskapen i 
nätverken i Korea var närvarande i Sverige. Hemuniversitetets regler och 
procedur påverkade utbytesstudenternas kursval på värduniversiteten. Att 
fortsätta med att vara en aktör i nätverken i Korea var en viktig del av 
utbytesstudenternas vardag här i Sverige. Tack vara ICT så hade de inga 
svårigheter med att behålla kontakten med nätverken i Korea. ICT 
stabiliserade och fortsatte behålla sina förbindelser mellan utbytesstudenterna 
och deras nätverk i Korea. ANT säger att aktörernas fysiska rörelser inte 
alltid betyder att de lämnar sina nätverk, utan de kan stanna i sina nätverk. 
ICT underlättade och synliggjorde så att utbytesstudenterna kunde fortsatta 
att vara aktörer i sina nätverk i Korea. Det var inte kontakterna med de 
humana aktörerna som var närvarande i utbytesstudenternas rum, utan 
utbytesstudenterna kunde själva vara närvarande i nätverken i Korea. 
Tolkningen av tidsförlopp som var en effekt av nätverken i Korea, framträdde 
som en aktör som påverkade studenternas tidsbudget och som producerade en 
mening med utbytesperioden.  

Utbytesstudenternas ”kontext” var något som inte förklarades enbart av 
på vilka platser de befann sig fysiskt. Det euklidiska rummet ”här” och 
kalendertiden ”nu” var inte det enda som skapade en kontext, utan man 
behövde se deras position i nätverkens tid och rum. De rörde sig i olika 
fysiska miljöer jämfört med de svenska studenterna; platser där de hade 
tillgång till Internet (med koreanskt alfabet), internationella pubar och olika 
resmål. I utbildningsbanorna så rörde de sig också annorlunda eftersom de 
snarare var att räkna som ett ”utbyte” än som ”studenter” på sina 
värduniversitet, och de var fortfarande studenter på hemmaplanen i Korea.     

 Det här är en sammanfattning av de nyckelprocesser som 
utbytesstudenterna genomförde. Det här är en översättning av 
utbytesstudenterna/utbytesstudierna. Vad man ser är att översättningen 
förändrades jämfört med den som fanns på hemuniversiteten i Korea 
eftersom den ägde rum i en annan tid och ett annat rum, och därför att det var 
olika aktörer och nätverk som agerade kring denna översättningsprocess.
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Den tredje akten om utbytesstudenterna/utbytesprogrammen handlar om då 
utbytesstudenterna kommer tillbaka till sina respektive hemuniversitet och 
blir ”vanliga studenter” igen. Kapitel 5 visar att ett antagande om 
utbytesprogrammens värde etablerades och att påståendet om 
utbytesprogrammen kunde skapa ett samarbete med heterogena aktörer och 
enrollera och mobilisera studenter till utbytesprogrammen.  

Utbytesstudentens och utbytesstudiernas betydelse förändrades när 
studenterna kom till sina respektive värduniversitet på grund av att de aktörer 
och nätverk som fanns omkring utbytesprogrammen förändrades. När 
studenterna kom tillbaka till Korea varierade betydelsen av att ha varit 
utbytesstudent. Detta kapitel handlar om det.  

Att återvända 

De flesta utbytesstudenterna berättade att de behövde tid för att återanpassa 
sig till ”den koreanska rytmen”. Några var oroliga över att de inte skulle 
kunna ”arbeta lika hårt som de andra och/eller som förut” när de kom tillbaka 
till Korea.

Folk brukar säga att man får en kulturchock när man åker utomlands, men 
numera säger man också att man upplever en kulturchock när man 
återkommer till Korea, för att det är så hårt. (F1)  

Vad hände efter utbytesprogramperioden? Vad trodde utbytesstudenterna 
skulle hända i deras ”framtid”?  ”Återkomsten” - förberedelsen inför 
återkomsten till hemuniversitetet och planeringen av framtiden ägde rum i 
Sverige. Vad de gjorde varierade.  

De flesta utbytesstudenterna behövde läsa någon/några terminer till för 
att slutföra sin examen, vilket innebar att de åkte tillbaka till sitt 
hemuniversitet. Undantaget var C1 och C2 som gick i den fjärde årskursen 
och kunde ta examen direkt när de kom tillbaka till Korea, ifall de tog 
tillräckligt mycket kurspoäng i Sverige. Många utbytesstudenter anmälde sig 
till kommande kurser, sommarkurser och TOEIC när de var i Sverige. Det 
var ingen svårighet tack vare att de kunde göra ansökningarna elektroniskt. I 
Kapitel 6 berättade jag om att utbytesstudenterna kunde vara kvar och 
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fortsätta att handla som aktörer i nätverken i Korea tack vare ICT. Deras 
olika sätt att förbereda sina återkomster till Korea då de befann sig i Sverige 
gav en antydan av deras aktörskap inom olika nätverk.  

Utbytesstudenterna från A universitet fokuserade på kommande studier 
och sättet att studera på. Innan den nya terminen började läste A1 och A 3 
sommarkurser. Anledningen till detta var inte att de behövde dessa kurspoäng, 
utan för att de ville återgå till den normala ”rytmen”.  

Jag åkte till universitet under sommaren för att läsa (sommarkurser). Det 
var för att när jag återkom hit, (…) skulle det bli svårt att anpassa sig 
tillbaka. Jag tänkte läsa två kurser under sommaren. (A1)  

Utbytesstudenterna från A universitetet sa att det inte fanns någon särskild 
förändring vad gällde deras miljö, förutom att de inte läste med sina vänner. 
De läste tillsammans med dem som gick i årskursen under 
dem, ”lowerclassmen”. De sa att de återkom till exakt samma punkt i sin 
utbildningsbana, det vill säga där de var innan de åkte till Sverige.  

Min ettårsperiod i Sverige har gett mig mycket minnen, men om man tog 
bort denna period så skulle det bli en exakt koppling mellan tiden innan 
jag åkte till Sverige och mitt nuvarande liv. (A3) 

Denna känsla av ”ingen förändring” var effekten av en fördröjning eller ett 
avbrott i utbildningsbanan i form av en utbytesstudieperiod. De återgick till 
den punkt i tiden och rummet i utbildningsbanan som existerade då de 
lämnade Korea. Det visade sig att de under utbytesstudieperioden inte rörde 
sig i sina utbildningsbanor. Denna aspekt kommer att redovisas och disku-
teras senare.  

De andra utbytesstudenterna från universiteten B, D, E, F som åkte 
tillbaka till sina utbildningar, liksom A utbytesstudenterna, beskrev dock sin 
situation som något annorlunda jämfört med hur det var innan de började sin 
utbytesperiod, eftersom de inte bara var studenter, utan de behövde också 
förbereda sig för arbetsmarknaden. Den tidsmässiga punkt som de situerades 
i var en tidpunkt för ett förberedande tillstånd för ett framtida arbete. Det var 
studenter som gick fjärde året på sina utbildningar (första eller andra termin) 
då denna period beskrevs, alltså ett slags mellanläge mellan universitetet och 
ett framtida arbete. Utbytesstudenterna gick på privata kurser som de 
uppfattade skulle vara bra att ha med sig när man skulle söka arbete och de 
anmälde sig till TOEIC testet. Detta är ett prov som arbetsmarknaden kräver 
och det ger ett intyg som visar vilka kunskaper i engelska arbetstagaren har. 
Det var ett tydligt sätt att förbereda sig inför kraven från arbetsmarknaden. 
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En del tog en praktikplats och vissa utbytesstudenter provanställdes under en 
bestämd period.  

Det var inte ovanligt att studenterna redan under den första terminen i 
den fjärde årskursen sökte arbete. För att ta ett exempel, B1 fick arbete trots 
att han offentligt inte var färdig med sina studier 75 . Studierna på 
hemuniversitetet blev då inte lika viktiga längre, vilket universiteten också 
verkade instämma i.

Jag kände att jag inte fick lära mig någon ny kunskap och därför behövde 
jag inte gå till universitetet. Jag tänkte på det länge. När jag berättade om 
det för min pappa, sa han att han höll med mig att jag inte behövde gå till 
universitetet, när jag kände så. Om man lämnar ett intyg på att man har fått 
en anställning, så behöver man inte vara närvarande76  på universitetet. 
Min far gav mig ett sådant falskt intyg. (…) När man är anställd blir det en 
anledning till att man kan vara frånvarande på kurserna, det blir en 
offentlig ”excuse”.  På ett sådant sätt slapp jag gå på skolan i en månad. 
(D1) 

När studenterna blev utbytesstudenter så gick åtta av utbytesstudenterna i 
årskurs tre, fem utbytesstudenter gick i årskurs fyra och en student gick i 
årskurs ett på mastersutbildningen. Vad som visades var att trots att de flesta 
(utom C utbytesstudenterna) åkte tillbaka till sin utbildning på 
hemuniversitetet, så var det nu inte samma intersektion i tid och rum som de 
var lokaliserade i. Inom samma årskurs fanns det variationer mellan 
utbytesstudenterna som rörde tidplanen i utbildningsbanorna, men det fanns 
också skillnader i definitionen av vad de skulle göra vid den tidpunkten i 
utbildningen. Dessa variationer har en relation till olika sätt av 
tillgodoräknanden på hemuniversiteten och de identiteter som de olika 
hemuniversiteten producerade. Jag börjar med att diskutera tillgodoräknandet. 

Tillgodoräknande av resultaten från Sverige   

Påståendet, att studieresultaten från värduniversiteten ska tillgodoräknas på 
hemuniversiteten och att studenterna inte ska behöva förlänga sin studietid är 
en viktig del i definitionen av utbytesstudenten/utbytesstudierna. I kapitel 5 
kan man se att detta var en aktör som mobiliserade de duktiga studenterna. 

75 Det är viktigt i Korea att man tar en akademisk examen. Att man har blivit anställd 
betyder inte att man skjuter upp sin examen, utan man försöker lösa det på något sätt.  
76 Se kap 4 om regler för närvaro.  
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Dock visade det sig att tillgodoräknandet på hemuniversiteten inte var 
entydigt eller oproblematiskt.  

Variationer av översättning 

Vid det sista intervjutillfället, dvs. efter ett halv till ett år efter det att de 
kommit tillbaka till Korea, fanns det fortfarande några utbytesstudenter som 
inte fått sina studier tillgodoräknade. När det gällde B2 och B3 så kunde de 
inte få det eftersom de gjort ett ”studieavbrott” medan de var i Sverige.77 F1 
hade inte heller fått det ännu, men eftersom han hade tagit mycket poäng så 
skulle det inte bli något problem för honom att ta examen, även om han inte 
skulle få något tillgodoräknande. A3 behövde inte heller något tillgodo-
räknande för att ta examen, men anledningen var att han inte hade fått något 
intyg från Sverige, trots att han tagit kontakt med dem.    

När man tittade på hur resultaten från ett värduniversitet hade 
tillgodoräknats (eller hur utbytesstudenter trodde att de skulle tillgodoräknas) 
vid utbytesstudenternas hemuniversitet så fann man variationer. Dessa 
variationer var resultatet av hur hemuniversitetet agerade på tre punkter;  

1. Den första punkten handlade om i vilka ämneskategorier studierna 
skulle ingå. Det handlar om relationen mellan vilka ämneskurser 
utbytesstudenterna läst på värduniversitet och hur de översattes i 
hemuniversitetets system. Översättningen resulterade i fyra 
variationer:

Tabell 1. Variationer över hur ämneskategorierna översatts på hemuniversiteten 

Vad utbytesstudenterna hade läst på 
värduniversitetet  
Kurser
i huvudämnet 

Kurser utanför 
huvudämnet 

Som valfritt 
udämne huv

1.1 1.2Hur kursämnena 
från Sverige 
kategoriserades Som valfritt 

allmänbildnings
ämne 

1.3 1.4

Alla variationer – 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4 - enligt tabellen ovan, förekom och 
visar hur olika utbytesstudenternas resultat tillgodoräknades på 

77 Se kap 5.  
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hemuniversitetet. Om tillgodoräknandet skulle vara ”logiskt” eller om det 
skulle finnas en ”harmoni” mellan vilka ämneskurser de läst på 
värduniversitetet och hur de tillgodoräknades, så skulle det bara finns typ 1.1 
(kurser i huvudämnet som tillgodoräknades som huvudämneskurser) och typ 
1.4 (kurser utanför huvudämnet som tillgodoräknades som allmän-
bildningskurser).  Typ 1.2 (utbytesstudenterna hade läst kurser utanför sitt 
huvudämne men kurserna tillgodoräknades ändå som huvudämnesstudier på 
hemuniversitetet) och 1.3 (utbytesstudenterna hade läst huvudämneskurser 
men de tillgodoräknades som allmänbildningsämnen på hemuniversitetet) 
visar att det fanns något annat än logik/harmoni mellan kursernas 
ämneskaraktär som påverkade själva til1godoräknandeprocessen.

2. Den andra punkten handlade om hur kurspoängen skulle översättas. 

Tabell 2. Variationer över hur kurspoäng översatts på hemuniversiteten  

Hur poäng tillgodoräknades Resultat
2.1. Alla poäng tillgodoräknades. 

2.2. De valde några kurser enligt 
ECTS för att inte överskrida max 
kurspoäng per termin, vilket 
hemuniversitetet hade regler för. 

De terminer som användes för 
utbytesstudier översattes som de var, 
dvs. två terminers studier på 
värduniversitetet räknades som två 
terminers studier på hemuniversitetet.  

2.3. 70% av kursens poäng 
tillgodoräknades, eller så blev alla 
kurser omräknade till 3-poängskurser.

Två terminers studier översattes som  
en termins studier.  

Vissa utbytesstudenter hade sina poäng som ECTS medan andra hade dem 
som svenska poäng. Oavsett vilken typ av poäng (en svensk 5-poängs kurs 
eller en ECTS kurs på 7.5 poäng) som utbytesstudenterna hade med sig på 
sina intyg, så fanns det tre olika sätt att räkna på. Att det fanns variation i hur 
poängen från kurserna i Sverige skulle tillgodoräknas berodde på att 
poängsystemen hos de koreanska universiteten inte var desamma som i det 
svenska systemet. Vissa universitets centrala administration/professorer hade 
inte kunskap om svenska system för att kunna bedöma och erkänna 
studenternas betyg och poäng från Sverige och därmed var det inte lätt att 
överföra de svenska kurserna till det koreanska universitets egna poäng och 
betygssystem. Ett exempel är en 5 poängskurs från Sverige som visade sig 
vara var problematisk för att vissa koreanska universitetssystem inte tillät 
registrering av 5 poängskurser. A1 sa t ex att på hans universitet krävdes det 
tre timmars föreläsning per vecka under en hel termin, för att en kurs skulle 
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räknas som en tre poängskurs (se kap. 4). Det stämde inte med vad en 
kurspoäng stod för och hur man räknar kurspoäng i Sverige. Vissa 
universitetssystem tillät inte registrering av fem poängskurser. Det är viktigt 
att notera att det var typ 2.3 som de flesta utbytesstudenterna hamnade i.  

3. Den tredje punkten handlar om betygen från Sverige. När det gällde 
betyg fanns det två olika översättningar. 

Tabell 3. Variationer över hur betyg översatts på hemuniversiteten  

3.1 Det blev ”pass” oavsett vilket betyg man hade fått och detta pass 
räknades inte med när man beräknade genomsnittsbetyget.  
3.2 Deras betyg höjdes upp en nivå, t ex om man hade fått ett B så skulle 
det översättas till ett B+ eller ett A.

De betygsformer som utbytesstudenterna tog med sig var olika – G/U eller 
ECTS. Att utbytesstudenterna fick betyg i ECTS form betydde inte att deras 
betyg översatts som 3.2. Den grundläggande logiken i de två översättnings-
sätten var densamma – utbytesstudiernas resultat skulle inte skada 
studenternas genomsnittsbetyg.  

Dessa variationer är resultatet av tillgodoräknandeprocessen. På sådana 
sätt översattes och kopplades utbytesstudierna till utbytesstudenternas 
ordinarie utbildningar. Olika variationer visar också på en relation mellan 
utbytesstudierna och de ordinarie utbildningarna på hemuniversiteten.    

Definitionen av utbytesstudenten formuleras elegant och oproblematiskt - 
resultatet från utbytesstudierna ska tillgodoräknas på utbytesstudenternas 
hemuniversitet. Vad som beskrevs här är att det fanns en mängd variationer i 
hur utbytesstudierna tillgodoräknades och det fanns också olika ”logik” med i 
sammanhanget.

De olika systemen för tillgodoräknanden resulterade antingen i att 
utbytesprogrammen blev en störning/försening eller en kompromissad 
kontinuitet i utbytesstudenternas ordinarie utbildningar. Innan jag diskutera 
effekten av utbytesstudierna i utbytesstudenternas utbildningsbanor vill jag 
beskriva och diskutera hur dessa oharmoniska översättningsvariationer 
(typ1.2 och 1.3.) gällande ämneskaraktär uppstod.  
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Professorerna/universitetslektorerna som portvakterer 
för ämneskurserna eller som förhandlare 

För att studieresultaten från utbytesprogrammen skulle tillgodoräknas 
behövde intygen från de svenska värduniversiteten gå genom en central 
administration som tog hand om registreringen. Det var en obligatorisk 
passage punkt för utbytesprogrammen som skulle registreras in i 
hemuniversitetens system. Denna obligatoriska passage punkt var i 
förbindelse med andra aktörer – intyget från värduniversitetet, översättnings 
mall för att registrera studieresultaten, professorer som godkände 
kurskategorin och betygssystemen. Hur dessa olika aktörer handlade 
varierade, vilket ledde till de variationer av översättningarna som visades.   

Det som är intressant var förhållandet mellan professorerna och den 
centrala administrationen samt studieresultaten från värduniversiteten. 
Professorerna/universitetslektorerna visade sig ha olika roller och det syntes 
tydligt i de fall där oharmoniska översättningsvariationer uppstod i 
ämneskurskategorierna. Det hade något att göra med hur variationerna av 
tillgodoräknandena av typ 1.2 och typ 1.3 (sidan 150) uppstod. 

Kontakten med professorerna/universitetslärarna kunde vara något av en 
ritual; de skulle skriva på med sin signatur för att betyg och poäng skulle 
godkännas i hemuniversitetets system. Huvudsaken var att de var 
”portvakter”. De tittade på litteraturen, antalet föreläsningstimmar och 
kursplanen och de intygade formellt att studieresultaten från 
värduniversiteten kunde översättas till hemuniversitetets ämnesutbildning.  

I vissa fall visade det sig att professorerna gjorde sig själva till en 
obligatorisk passage punkt i nätverket i sin disciplin – studenterna måste 
genomföra sin utbildning genom dem. I dessa fall var det svårt för 
studenterna att förhandla med professorerna. När t ex A1 gick till den 
centrala administrationen för tillgodoräknande, trodde han att en ämneskurs 
skulle tillgodoräknas som en valfri huvudämneskurs.  Personalen skickade 
honom till professorn som skulle intyga att dessa kurser skulle godkännas 
som huvudämnesstudier. Han insåg snart att det inte enbart handlade om 
vilka kurser han studerat och att det inte var någon lätt sak att argumentera 
om detta.  

Jag tänkte att den här kursen kunde vara erkänd (som huvudämneskurs) så 
därför tog jag kontakt med den ansvarige professorn. Ah, betyget är 3,4,5 
och fail. Professorn frågade hur betygssystemet var. Han sa, ”här måste 
man studera hårt för att få A, hur är det i Sverige?”, och jag svarade att jag 
inte tyckte att det var så hårt. Då sa han, om man tänkte på det så borde vi 
kanske sänka ner ditt (svenska) betyg! (…) De (personalen i 
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administrationen) sa att andra avdelningar brukar erkänna A som A, och 
att de visste inte hur de skulle hantera det. De föreslog att de skulle ge mig 
någon annan typ av betyg där kurserna som jag läst i Sverige skulle 
märkas antingen godkänd eller underkänd. Det ingår inte i vårt 
betygsystem. Jag undrade om jag skulle träffa professorn igen. Han 
verkade vara hård och verkade inte vilja gå med på det. Det fanns ingen 
anledning till att jag måste få tillgodoräkna denna kurs som 
huvudämneskurs. Det är inte viktigt för att jag skulle ta examen. Jag ville 
bara ha ett intyg, för jag läste ju samma kurs, men professorn ville sänka 
ner mitt betyg. (…) Den skulle märkas som en valfri ämneskurs. (A1)   

A5 sa också att ”noggranna professorer” krävde att hon skulle tentera i Korea 
för att få betyg och poäng, även om hon hade läst en likartad kurs i Sverige. 
Därför fanns det utbytesstudenter som hade läst kurser inom sitt huvudämne, 
men ändå tillgodoräknades sina resultat som en del av valfritt allmänämne 
(Typ 1.3 i sidan 150). Det var inte något ovanligt för A utbytesstudenterna.  

Det fanns andra grupper. De hade läst ämneskurser som inte lika 
självklart verkade ingå i deras huvudämne. Ändå kunde de hitta något sätt att 
översätta dessa kurser som en del av sina huvudämnesstudier. Ett mer 
extremt fall var D2. D1 och D2 var de första utbytesstudenterna till Sverige 
från hemuniversitetet.  

Anledningen till att betygen blev ”pass” var att i början var det mycket 
diskussion om hur det hela skulle hanteras. Det sades att det skulle 
överföras direkt. Då kan jag inte få stipendium (för att det inte var bra 
betyg från Sverige) och det blir låga betyg kvar. Det var inte möjligt. Jag 
har bett professorn. D1 och jag är inte sådana studenter som haft dåliga 
betyg, ni måste ta hänsyn till dessa skillnader (vilket var resultatet av att 
man studerade i Sverige). Skulle det inte rimligen gå att översätta betyg A 
och B från Sverige till A, C och D till B+? (…) Professorn föreslog att det 
skulle bli ”pass” och då skulle jag kunna fortsätta få stipendiet. (…) Det 
var problem för att jag inte läste mina huvudämneskurser. (…) Problemet 
var att det finns ju fyra olika kategorier  - obligatoriska och valfria 
huvudämneskurser samt obligatoriska och valfria bildningskurser.  Det 
passade inte för mig för att det inte var obligatoriska huvudämneskurser. 
(…)

AS: du menar att det fanns obligatoriska kurser som du inte läst? 
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Ja, det fanns kvar. (…) de delade en 5 poängskurs från Sverige till två 
kurser. (…) de skapade en tillfällig 3 poängs huvudämneskurs inom mitt 
ämne78 (för att jag skulle kunna ta examen). (D2)    

D2 förklarade vidare att professorerna försökte att inte skapa problem för de 
studenter som varit utbytesstudenter, att de försökte lösa problemet med 
betygssystemet. Hon poängterade att det inte borde vara någon ”nackdel” för 
de studenter som varit utbytesstudenter. Universitet borde istället ta hänsyn 
till deras omständigheter. Hon argumenterade för att reglerna för 
tillgodoräknandet inte borde kollidera med reglerna för stipendium eller 
betygssystemet, så att studenterna slapp straffas för att de hade varit 
utbytesstudenter. Professorerna/lektorerna fungerade i dessa fall som 
förhandlare mellan hemuniversiteten (och dess regler och system som utgör 
universitet) och utbytesstudenterna.   

Själva läroplanen var inte viktig i dessa oharmoniska fall. Det påvisades 
också att hemuniversiteten inte hade någon kunskap om organisationen på 
värduniversiteten.  Det är också intressant att se värduniversitets frånvaro i 
tillgodoräknandeprocesserna. Vissa utbytesstudenter uttryckte irritation över 
bristen på kommunikation mellan hemuniversitetet och värduniversitetet när 
det gällde tillgodoräknandeprocessen – personalen på hemuniversitetet 
frågade studenterna om kurserna och studiemiljön. Utbytesstudenterna tyckte 
att dessa frågor borde ha kommunicerats mellan universiteten innan de 
anlände.

Här har jag fokuserat på professorerna för att de var signifikanta i de 
oharmoniska fallen i utbytesstudenternas berättelser. Jag vill påpeka att de 
här professorerna inte är ”individer” utan de är en effekt av heterogena 
nätverksrelationer. Vad som beskrivs ovan handlar inte om förhållandet 
mellan individuella professorer och individuella studenter, utan det handlar 
om relationen mellan utbildningarna på hemuniversiteten och 
utbytesprogrammen.  

Störning, kompromissad kontinuitet eller tillskott? 

Olika sätt att översätta och tillgodoräkna resultaten från Sverige, påverkade 
rörelserna i tidsförloppen i utbytesstudenternas utbildningsbanor vid 
hemuniversitetet. I stora drag delades utbytesstudenterna in i två olika 
grupper efter utbytesstudierna. Den ena gruppen kunde ta examen inom den 
tänkta studietiden medan den andra gruppen blev försenad i sina 
utbildningsbanor, dvs. de behövde förlänga sin studieperiod. De flesta 

78 Min översättning för att inte prata om hennes huvudämne.  
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utbytesstudenterna behövde göra det som en effekt av olika 
tillgodoräknandevariationer och av hur studenternas hemuniversitet 
organiserade utbildningarna. Tillgodoräknandeprocessen kunde omvandla ett 
års studier till en termins studier eller så blev kurserna till studier som låg 
utanför deras huvudämnen. Vissa obligatoriska kurser tvingade också 
studenterna till att stanna på hemuniversiteten. E1 behövde t ex förlänga sin 
studieperiod dels för att utbytesstudieresultatet översattes till en termins 
arbete och dels för att vissa obligatoriska kurser endast erbjöds på 
vårterminen.   

De obligatoriska kurserna och hur universitetets läroplaner såg ut 
påverkade i hög grad A universitetets studenters rörelser i utbildningsbanorna. 
A universitetets läroplan bestod av många obligatoriska kurser, även om det 
fanns vissa skillnader mellan olika avdelningar. A5 poängterade också att det 
på hennes avdelning fanns ”obligatoriska kurser” bland de valfria 
ämneskurserna. På ett sådant sätt var läroplanen på A universitetet hårt 
planerad och reglerades av universitetet/disciplinerna. Det fanns inte något 
stort utrymme för studenterna att själva organisera sin utbildning. När det 
blev någon förändring, kunde det därför lätt leda till oordning, störningar i 
läroplanen. Att skapa störningar var lätt därför att det inte handlade om 
frågan om vad (ämne) man studerat, utan också om hur det kontrollerades 
(här av disciplin/professorer).

När A 3 sa att det inte fanns någon förändring i hans miljö och att det var 
som om det var ett års paus mellan två årskurser, så betydde det att han 
stannade på en viss punkt i ett tidsförlopp. Denna försening visar att 
utbytesprogrammen blev en störning i utbildningsbanorna. Det markerades i 
det ”utanförskap” eller ”ensamhet” som han och andra studenter i liknande 
situation upplevde när de kom tillbaka till sina hemuniversitet. Många 
utbytesstudenter nämnde att den förändring som de upplevde var att de inte 
längre var tillsammans med samma gäng. De hamnade i något slags 
utanförskap eftersom de inte längre läste tillsammans med sina ursprungliga 
årskursvänner.  Deras vänner fanns inte där med dem längre eftersom de hade 
tagit examen eller fått arbete.  Även om en del av deras vänner var kvar på 
universitetet så hade de gått vidare till nästa årskurs och därför fanns de inte 
på samma plats. Dessa utbytesstudenter hamnade i periferin av nätverken 
eftersom de inte längre rörde sig i samma takt som de andra. Detta var en sak 
som de tyckte var en nackdel med att ha varit utbytesstudenter.  

Att de behövde gå om årskursen igen var i vissa fall inte något praktiskt 
problem. Det var som om de tog ett studieavbrott. De behövde ”bara” gå om 
årskursen, men det kunde bli rörigt. 
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Jag har haft mycket att göra. När jag kom tillbaka så bestämdes direkt att 
jag skulle ha en labb plötsligt. Det var inte något som jag hade förväntat 
mig. Det är svårt att välja labb. För att det finns ett bestämt antal (i varje 
laboratorium) så att de inte kan ta emot mer än ett bestämt antal. Innan 
laborationen började så träffades man och samsades, men då var jag inte 
här. Egentligen var det inte så att man valde labb. Någon gång under 
vinterlovet (brukade man välja labb), men tidpunkten för att välja labb 
ändrades i år. När jag kom tillbaka sa de åt mig att välja en labb, men jag 
hade inte tänkt på det. Jag hade inte tagit kontakt med någon i labbgruppen. 
Om det var fullt så kunde jag inte ingå någon grupp. Därför var jag mycket 
upptagen. Det började på höstterminen och det är väldigt mycket att göra 
när man läser sina kurser. Det är svårt. Det var mycket svårt med bara 
labben och kurserna, men världen tycker inte om mig. Det blev så att jag 
var tvungen att göra ”assistant teacher” tjänst (…) Man är ju tvungen att 
göra det om man är tvungen. Egentligen gör man sin tjänst ”assistant 
teacher” i andra årskursen. Men jag var ju i Sverige, och egentligen borde 
jag gå i den andra årskursen, men jag läser kurser som inte tillhör den 
andra årskursen. Kurser är hela dagens arbete. Därför kan man inte göra 
tjänsten då man har hela kursdagar. Därför brukar man göra ”assistant 
teacher” i den andra årskursen när man är färdig med sina kurser. Jag 
trodde att jag skulle dö, det var krävande att kombinera kursarbete 
och ”assistant teacher” tjänst. (…) Jag hann inte ens träffa mina vänner. 
När man kommer tillbaka så borde man träffa sina vänner, men jag hann 
inte. Jag åkte inte ens hem. När tentorna var avklarade var jag mycket 
ledsen. I slutet av terminen så kände jag mig deprimerad. Jag har varit så 
upptagen och det kändes orättvist. Om jag hade samma villkor som de 
andra studenterna så kunde jag också göra bra ifrån mig. (A5) 

Utbytesstudieperioden orsakade störningar för vissa utbytesstudenters 
utbildningar. Men det var inte utbytesstudierna i sig som orsakade problemen, 
utan det var effekten av hur de tillgodoräknades, dvs. översättningsprocess av 
utbytesstudier. Det här handlar om hur relationen mellan utbytesprogrammen 
och utbildningarna på hemuniversiteten konstruerades/formades och 
genomfördes. Vad man ser är att utbytesprogrammen via översättningen hade 
en svag koppling till studenternas ordinarie utbildningar på hemuniversiteten. 

Det fanns utbytesstudenter som inte behövde förlänga sin utbildningstid. 
Det kan man se som att denna period blev en kontinuitet av deras utbildning, 
men om man ser på översättningen så inser man att det var en kompromissad 
kontinuitet i utbildningen. De flesta läste kurser utanför sitt huvudämne, men 
ändå översattes kurserna som en del av deras huvudämnesstudier. I dessa fall 
visades det också att obligatoriska kurser inte alltid fungerade som 
”obligatoriska” i den mening att studenterna måste gå genom kurserna. De 
kunde förhandla med professorerna/lektorerna så att resultaten från Sverige 
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skulle översättas som obligatoriska kurser (se citat av D2 i sidan 156). Det 
var så att alla obligatoriska kurser i sig inte kunde tvinga studenterna till att 
vara kvar på hemuniversiteten. Å ena sidan var studierna under 
utbytesperioden inte en fortsättning på deras utbildning (de fortsatt inte sin 
utbildning inom sina huvudämnen), å andra sidan förhandlade de så att 
utbytesprogrammen blev en kontinuitet i deras utbildning (de avslutade sin 
utbildning inom fastslagen tid). Utbytesstudierna blev därför en 
kompromissad kontinuitet.    

När man tänker på att utbytesprogrammet är ett utbildningsprogram så 
kan man anta att det lyckade resultatet skulle vara ett tillskott i deras 
utbildning, men det är svårt att tänka sig att utbytesprogrammen blev ett 
tillskott i utbytesstudenternas utbildning.  

När A3, som inte fick något intyg på sina studieresultat från Sverige på 
grund av ett misstag från värduniversitetets sida, berättade om vad han 
ångrade mest, så sa han så här: 

Jag behöver inget tillgodoräknande av resultaten för att ta en examen79.
Det skulle inte skada och därför försökte jag få det, men jag gav upp för att 
kontakten (med det svenska värduniversitetet) inte fungerade. (…) Det var 
så synd, mina vänner åkte (norrut) för att se norrsken, men jag kunde inte 
göra det för att jag skulle göra en tenta just då, trots att jag bokade biljetten.  
(…) jag valde att ta tentan, men det blev så här. Jag borde ha åkt för att se 
norrskenet. Alla såg det! Det är det som jag ångrar mest. (A3) 

Man kan säga att det var det svenska värduniversitetets misstag att han inte 
fick sina resultat, men jag vill påpeka att det inte var så konstigt ifall 
utbytesstudenterna uppskattade de ”kulturella och sociala erfarenheterna” 
högre än studieerfarenheterna då studieresultaten från Sverige inte värderades 
särskilt högt vid hemuniversiteten och det hela behandlades som något 
perifert i de tänkta studiegångarna.  

Vad jag försökte visa här är det här: frågan om utbytesprogrammen var 
en kontinuitet i deras utbildning eller om de orsakade störningar i deras 
utbildning handlar inte om hur utbytesprogrammen definieras offentligt (det 
är ju en kontinuitet av definitionen), inte heller om vad utbytesstudenterna 
gjorde under programmet. Det hela handlar om översättningar av 
utbytesprogrammen i form av tillgodoräknanden. Det som visade sig var att 
hemuniversiteten med hög status översatte utbytesprogrammen på ett sådant 
sätt så att de fick en svag koppling till de ordinarie utbildningarna.   

79 Han behövde förlänga sin utbildningstid på grund av utbytesstudie men han tänkte 
det inte på det sättet.  
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Internationellt – koreanskt nätverk

I kapitel 6 visades att utbytesstudenterna enrollerades i ett nätverk som främst 
bestod av de internationella studenter som fanns i Sverige. De både skapade 
och enrollerades in i ett annat nätverk som bestod av koreaner, andra 
utbytesstudenter från olika hemuniversitet och koreanska invandrare då de 
var i Sverige. Vad hände när de kom tillbaka till Korea? 

Nätverk från Sverige 

De flesta utbytesstudenterna behöll kontakten med de vänner som de hade 
träffat i Sverige. Utbytesstudenterna rörde sig fysiskt för att träffas. T ex F1 
och C1 fick besök av en holländsk vän. D1 och D2 fick besök av en japansk 
vän. De fick meddelande om att det skulle bli en träff av (före detta) 
utbytesstudenter från deras värduniversitet. Träffen hölls i Thailand. B2s vän 
i Sverige hade blivit utbytesstudent i Korea.   

Det var inte lätt för alla att ”ansikte mot ansikte” träffa de vänner som de 
skaffat under utbytesperioden. De vanligaste mötesplatserna var Internet. 
MSN, Internetsidor och mailsystemet som gjorde att utbytesstudenterna 
kunde hålla kontakt med varandra. Dessa icke-mänskliga aktörer fortsatte att 
binda samman utbytesstudenter från olika länder, liksom de band samman 
utbytesstudenterna med deras respektive hemuniversitet medan de var i 
Sverige. Kontakten kunde vara ytlig ”keeping touch” men de flesta 
utbytesstudenterna ville behålla kontakten med de andra utbytesstudenterna 
från olika länder. Genom att använda ”svara alla”-funktionen på mailen så 
kunde C2 veta hur hennes vänner hade det.  

Då kontakten med andra utbytesstudenter lagrades på nätet så var det 
också viktigt att man höll sina Internetsidor ”levande” - det fanns annars risk 
att de försvann. T ex B2 hade inte använt sin Hotmail på länge och hon hade 
alla mailadresser där. Ett konto på Hotmail försvinner om man inte använder 
det kontinuerligt, vilket hände henne.   

Olika Internet ”communities” skapades på nätet av utbytesstudenterna.  

De som var kända på universitetet skickade mail till alla utbytesstudenter, 
att de skapat en ”community” (på Internet). ”Besök och lämna dina 
berättelser och foton”. Jag har besökt den sidan några gånger. (C2) 

Koreanska nätverk mellan de olika utbytesstudenterna och mellan utbytes-
studenterna och invandrade koreaner i Sverige fanns också kvar. De flesta 

- 159 -



7. Återkomst 

utbytesstudenterna på samma värduniversitet hade kontakt med varandra och 
med invandrade koreaner som de träffat i Sverige.   

Jag skickar ibland mail till pastorn (på en koreansk kyrka). Jag var inte så 
nära studenterna (på värduniversitetet) och när det inte finns någonting 
gemensamt så känns det lite konstigt att ta kontakt med dem. Jag pratar 
med pastorn ibland. Det finns en ”lower class man” som åker till Sverige, 
som jag känner väl. Jag introducerade dem för varandra. Jag tror att jag 
kommer att fortsätta ha kontakt med pastorn. Jag tänker nu att jag vill åka 
till Sverige igen, att det skulle vara trevligt att resa dit. Jag tror att jag 
kommer att åka till Sverige igen. (A3) 

Kapitel 6 visade att utbytesstudenterna högt uppskattade värdet av att ha 
träffat och blivit bekant med andra internationella studenter på 
värduniversiteten. Dessa kontakter gjorde värduniversiteten 
till ”internationella universitet” i Sverige.  Det visade sig att även om det var 
en något svag kontakt så försökte de hålla kontakten med de andra 
internationella studenterna och med de övriga koreanska utbytesstudenterna. 
De försökte även hålla kontakten med de koreaner som invandrat till Sverige. 
Ett resultat som visades i kapitel 6 var att de nätverk som utbytesstudenterna 
involverades i, formade och stärkte hade en svag relation till de svenska 
studenterna. Ett halvt till ett år efter att de kommit tillbaka till Korea var de 
svenska studenternas frånvaro ännu tydligare. Utbytesstudenterna betonade 
också att det var en klart avslutad kontakt när det gällde värduniversiteten, 
det fanns överhuvudtaget inte längre någon kontakt med värduniversiteten 
efter det att studierna avslutats där. Den avbrutna kontakten var synligare för 
vissa av utbytesstudenterna eftersom det inte kom någon utbytesstudent från 
värduniversitetet till just deras hemuniversitet. 

Nätverk av nya koreanska utbytesstuderande 

I kapitel 5 redovisade jag att de före detta utbytesstudenternas rapporter om 
utbytesstudieperioden/värduniversitetet var oföränderliga mobiler, de rörde 
inom nätverken utan att förändra sin form eller sina relationer till de andra 
aktörerna. Oföränderliga mobiler bidrog till att skapa ett rum där en kontakt 
med ett svenskt värduniversitet etablerades. Rapporterna gav också 
information till de kommande utbytesstudenterna. De var inte alla 
hemuniversitet som offentligt krävde att utbytesstudenter skulle lämna en 
rapport om sin utbytesstudieperiod. Det fanns ett mönster. Det hemuniversitet 
som redan etablerat kontakt med svenska värduniversitet hade mindre krav på 
detta. De utbytesstudenter som var de första att åka till Sverige från just sitt 
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hemuniversitet skrev någon slags rapport. Rapporterna som C1 och D1 skrev 
fanns på nätet, liksom de rapporter som de andra utbytesstudenterna hade läst 
(se kap 5). De uppmuntrade andra studenter att ansöka till 
utbytesprogrammen i Sverige. De blev talesmän för utbytesprogram.  

De flesta tog kontakt med de blivande utbytesstudenterna. Några 
utbytesstudenter kände dem redan, eftersom de blivande utbytesstudenterna 
var från samma avdelning eller från samma studentförening.  F1 sa att 
eftersom han hade varit i Sverige så började andra studenter fundera på att bli 
utbytesstudenter i Norden.  Vissa av utbytesstudenterna, t ex E1 kände inte 
den blivande utbytesstudenten i fråga personligen, men studenten 
introducerades via hemuniversitetet medan E1 var i Sverige. Att 
hemuniversiteten introducerade hemkomna utbytesstudenter och blivande 
utbytesstudenter för varandra, var vanligt.  

Kontakten med de blivande utbytesstudenterna kunde ske utanför 
hemuniversitetets gränser. B2 tog kontakt med en forskare som skulle åka till 
Sverige. En professor som hade ansvaret för en tidskrift som handlade om 
Sverige uppmanade B3 att skriva om sin utbytesstudieperiod.  Berättelserna 
från utbytesstudenterna bidrog till en representation av hemuniversiteten som 
internationella universitet. D1 tillfrågades om att skriva och berätta om sina 
erfarenheter som utbytesstudent i Sverige till en utställning om universiteten.   

Jag är inte säker på om det var universitetet som frågade ett reklamföretag 
eller om det var reklamföretaget som först läste min rapport, i alla fall 
ringde universitetet till mig och sa att ett reklamföretag skulle ringa till 
mig, och de bad mig att samarbeta med det. (…) Jag undrade vad de skulle 
göra (med intervjun). De sa att på utställningen skulle gymnasiestudenter 
kunna se denna reklambok och förstå att man kan studera utomlands på ett 
sådant sätt. Sverige är ju inte ett land som många åker till för att studera, 
det skulle vara ovanligt (att presentera). De undrade om jag kunde ge dem 
något foto från Sverige. (D1) 

Dessa kontakter lämnade/överförde material - inte bara ting som de 
kommande utbytesstudenterna skulle överta, utan också information om 
utbytesstudentlivet i Sverige. B3 berättade mycket om att hon var missnöjd 
över sitt val av kurser i Sverige och hennes berättelser påverkade de 
kommande utbytesstudenternas val.  

Varför kunde jag inte njuta av tillfället? Varför kunde jag inte studera 
hårdare? (tänker jag på). Ärligt talat så tror jag att jag kan utföra studierna 
bättre nu, för att jag har ett bättre självförtroende vad gäller min engelska. 
Men även om jag åker nu så skulle andra aspekter inte vara mycket 
annorlunda.  Jag tror att det var en nackdel att gå på kurser i engelska 
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(ämne). I andra kurser, t ex statsvetenskap fanns det många andra 
utbytesstudenter (från andra länder) men det var bara B2 och jag (som var 
utbytesstudenter) som gick på kurser i engelska. Alla som fanns där var 
svenska studenter. Det var svårt att följa med i kursen och efter 
föreläsningarna försvann de svenska studenterna till sina hem. Det fanns 
ingen möjlighet att umgås med de andra. När jag såg på 
utbytesstudenterna som tillhörde statsvetenskap, var de samlade med andra 
utbytesstudenter (från olika länder) och därför studerade de tillsammans 
och umgicks med varandra. Det är sånt som jag är missnöjd med (för att 
jag inte kunde göra det). Min tanke var i början att jag skulle studera både 
engelska och svenska och därför valde jag gå på kurser i engelska, men 
(nu inser jag att) jag hade inte någon aning om vad det innebar att vara 
utbytesstudent80. Jag visste verkligen inte så mycket. (…) Innan hon (en 
av de blivande utbytesstudenterna) åkte till Sverige, sa B2 och jag att det 
skulle vara bra att gå på kurser i X 81  för att det finns många 
utbytesstudenter på de kurserna. Det är bra om man kan studera och 
samtidigt umgås med andra. (B3)   

När B3 sa att hon inte hade vetat vad det innebar att vara utbytesstudent och 
rekommenderade de blivande utbytesstudenterna att gå på kurser som inte 
ingick i deras huvudämne, utan på någon kurs som var känd för att vara 
en ”utbytesstudentkurs”, så stärkte hon rörelsemönstret i utbytesprogrammet 
hos utbytesstudenterna på värduniversitetet. I den meningen stärkte före detta 
utbytesstudenter mönstret att vissa kurser förblev ”utbytesstudenternas 
kurser” trots att de inte var i Sverige just då. Den här typen av överföring var 
inte ovanlig. De överförde ”utbytesstudents liv” till de kommande 
utbytesstudenterna. A3 som inte var kristen och i början fann det lustigt att gå 
till en koreansk kyrka i Sverige, rekommenderade de blivande 
utbytesstudenterna att gå till kyrkan – inte för religionens skull, utan för det 
sociala sammanhangets skull. Deras berättelser inte bara skapade och stärkte 
relationen mellan hemuniversiteten och värduniversiteten, utan de bidrog 
också till skapandet av rörelsemönster hos utbytesstudenterna. Det förstärkte 
nätverken bland utbytesstudenterna. Dessa utbytesstudenter agerade på 
distans som aktörer i ett ”internationellt universitet” på värduniversiteten.

Vad som visades kan relateras till kapitel 5, hur de blev utbytesstudenter. 
När de återvände till hemuniversitetet blev de själva talesmän för utbytespro-
grammen. Deras rapporter, berättelser och deras närvaro blev oföränderliga 
mobiler och de stärkte relationerna mellan vissa avdelningar/föreningar och 
utbytesprogram. Inte bara det, de kunde stärka utbytesstudenternas rörelser i 

80 Min översättning 
81 Kursen var känd för att många utbytesstudenter gick på den 
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utbytesstudier på värduniversiteten genom att de förde vidare sina berättelser 
till andra.

Värdet av utbytesstudieperioden 

De här studenterna använde/investerade tid och pengar i utbytesprogram. 
Definitionen av utbytesstudent och olika dokument beskriver utbytesprogram 
som en självklart värdefull period. Kommande del handlar om hur 
utbytesstudenterna resonerade om värde av utbytesprogram. 

Personlig utveckling och unika erfarenheter som ett 
värde

I kapitel 5 har jag nämnt att påståendet om att utbytesprogrammen är något 
bra, något som man ska göra ifall man får en chans, accepterades av de flesta 
utbytesstudenterna och att de själva använde detta påstående utan att kunna 
beskriva detaljerat vad det betydde. Nu när de själva hade genomfört sina 
utbytesstudier, vad tyckte de då om sitt deltagande i utbytesprogrammen? 
Var det värt att använda ett halvt/ett år i Sverige som utbytesstudent? Vad 
ansåg de var värdet med att ha deltagit i ett utbytesprogram?  

Att de hade varit i Sverige hade ett värde i sig för utbytesstudenterna från 
B universitetet eftersom de läste svenska som sitt huvudämne. Det var en 
slags obligatorisk passage punkt för dem.  De tyckte att det var viktigt 
eftersom här var det frågan om huvudämnesstudier för deras del.  

Det fanns några utbytesstudenter som hade bestämt sig för att studera 
utomlands för att där ta en examen. För dem blev utbytesstudieperioden en 
träningsperiod inför den allvariga tid då de skulle studera på ”riktigt” 
utomlands.    

Jag tror att det var nyttan av att jag fått uppleva hur det är ”att studera 
utomlands”, därför tror jag att jag ska studera utomlands (som ”free 
mover”) i framtiden, men det är inte helt bestämt. Om jag tänker på att jag 
kanske ska studera utomlands och om jag inte varit i Sverige, så skulle jag 
ha någon grundlös oro eller förväntan, men nu vet jag hur det är att leva 
ensam, hur jag är, vad som är svårt och vad som är bra. Om jag åker 
utomlands är det ju så att jag redan har fått träning i hur det är. Det är bra. 
(E1)  

De flesta utbytesstudenterna påminde mig om olika rapporter och 
utvärderingar om utbytesstudieperioden (främst inom Erasmus och Sokrates 
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programmen). I dessa studier nämndes sociokulturella erfarenheter och 
personlig utveckling som positiva värden av utbytesstudieperioden. Samma 
mönster gäller för de koreanska utbytesstudenterna i denna studie. Speciellt 
betonades situationen att ”vara ensam”. Det var inget konstigt i detta när man 
tar hänsyn till att de levde med sina familjmedlemmar82. Några uttryckte att 
det (att man varit i Sverige) var en riktig erfarenhet då det gällde utländsk 
vistelse, eftersom det inte fanns så många koreaner där, dvs. de blev borta 
från Korea både vad gäller fysiskt miljö och fysisk kontakt.    

(Jag skulle nämna) självförtroende, att ha levt ensam var också värdefullt 
eftersom det var ju första gången som jag gjorde det. Jag var väldigt orolig 
innan jag åkte till Sverige. Det var ju första gången som jag skulle leva 
ensam och det var dessutom utomlands. Jag undrade om jag skulle kunna 
klara mig med min engelska. Nu efteråt tänker jag att jag har klarat mig, 
men jag kan inte påstå att det gick utmärkt. Jag anser inte att jag har fått så 
mycket från universitetet. Den största känslan är att man har klarat av det. 
(F1) 

En av anledningarna till att utbytesstudenterna gjorde resan var att vara borta 
från sin egentliga miljö, och de beskrev att de blev ”insnöade”. Många har 
använt det koreanska uttrycket ”en groda i en brunn” (se kap 5) och de hade 
uttryckt att de ville skaffa sig ett ”större” perspektiv. Vissa nämnde också 
specifikt att de ville få reda på mer om sig själva genom att flytta ifrån sin 
miljö ett tag. De flesta av utbytesstudenterna verkar ha uppnått detta mål.  

Om det finns någon nytta med det hela för mig, (..) Eftersom jag började 
från ett naturvetenskapligt gymnasium, kunde jag endast se begränsade 
vägar. Även om folk sa att det fanns andra vägar kunde jag inte se dem. 
När jag varit i Sverige, när jag varit i en främmande miljö och kommit 
tillbaka, så kunde jag se olika vägar. När man är här följer man vägen 
framåt.  (…) Jag tänkte mycket på vad jag har fått från den perioden, men 
jag vet inte. Det är en rätt abstrakt tanke som jag sa, och jag kan inte 
nämna någon praktisk nytta. (A1)  

Även om de flesta utbytesstudenterna inte kunde specificera vad de menade, 
så sa de att det var en bra och lärorik erfarenhet. De tyckte att det var positivt 
att de fått möjligheten till att ha varit borta från sina vanliga miljöer. Att ha 
varit borta från sin miljö och därför varit ensam var något som hade varit 

82 Utbytesstudenterna från A universitetet levde i studentkorridorer, men då bodde de 
tillsammans med sina kompisar (alla bodde med någon annan). Att vara ensamma 
kunde också betyda att de var ensamma i ett främmande land.  
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svårt för dem (kap 6), men samtidigt var det värdefullt. I kapitel 6 resonerade 
jag om att ”vara ensam” inte handlade om att vara fysiskt ensam, utan 
uttrycket refererade till att man var utanför sitt nätverk. Att ”vara 
ensam”, ”vara borta från bekanta miljöer” var något som vissa av 
utbytesstudenterna beskrev som en del av sina avsikter med just 
utbytesprogrammet (se kap 5). Här visade det sig att tillståndet/erfarenheterna 
med att ha varit utanför sitt nätverk i sig uppskattades som ett värde.    

Förlust av tid

När jag frågade om det fanns något som fick dem att ångra perioden eller om 
det fanns något nackdel med att de varit utbytesstudenter i Sverige, så fick 
jag svar som relaterade till tiden. De använde ofta uttrycket ”förlorad tid”. 
Uttrycket i sig är inte ovanligt. Liksom Harvey (2000) och Latour (1993b) 
påpekar, är det vanligt att vi uppfattar tiden som kapital. Tid behandlas som 
något som man kan spara 83 , tämja, slösa, förvalta eller förlora. Men vad 
menade de egentligen när de sa ”jag har förlorat min tid”? Vilka situationer 
beskrevs genom detta uttryck? Det fanns två olika meningar bakom detta 
uttryck.  

Den första gruppen menade att de hade stannat på samma punkt i 
tidsförloppet. De rörde sig inte i tidsplanet och eftersom de använt tid som 
utbytesstudenter i Sverige behövde de förlänga sin utbildningsperiod. 
Effekten av att ha stannat på samma plats i tiden pratades det också om.  

Det som jag har förlorat är att jag inte kunde studera med mina 
klasskompisar. Jag läste på en annan nivå (årskurs), därför gick jag på 
kurser ensam, det tyckte jag inte om. Några av mina vänner var kvar. Vi 
undrade vad ”lower class man” tyckte om oss, om de trodde att vi läste om 
kurserna. (…) Det (att man tar examen ett år efteråt) hade jag tänkt på 
innan jag åkte till Sverige. På ett sätt började jag ett år innan (eftersom hon 
hoppade över 3dje årskursen i gymnasiet), jag brydde mig inte om att jag 
blev försenad ett år. I början tänkte jag att jag skulle läsa ett år till, men jag 
blev så deprimerad i början av denna termin. (A5) 

Det finns inget som är speciellt svårt, men eftersom jag har varit där i ett år 
så är jag försenad ett år jämfört med de andra, även om det gett mig bra 

83 I de första intervjuerna sa en del av studenterna att de bestämde sig för att ansöka 
som utbytesstudenter för att de har ”sparat” ett år, eftersom de började sin utbildning 
tidigare än de andra studenterna. (se tidigare kapitel 5) 
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erfarenheter. När jag skapar min framtidsplan känns det som om jag 
saknar tid, speciellt när jag tänker på militärtjänsten och att studera 
utomlands (i framtiden). Det är ett års skillnad mellan mig och de som 
börjarjade på master utbildningen tillsammans med mig. Bland dem finns 
det studenter som började (på universitetet) ett år tidigare, då är det två års 
skillnad. (…) Jag har en vän som studerar utomlands. Hon åkte till USA, 
och hon behöver inte göra militärtjänst. Om 5-6 år skulle hon kunna vara 
doktor.  Det (om 5-6 år) skulle bli en tid då hon antingen kommer tillbaka 
eller arbetar där. För mig skulle det bli en tid då jag antingen gör min 
militärtjänst eller så har jag nyss börjat med doktorand studier. (…) Det 
som jag har förlorat är, um, jag vet inte om jag kan säga så, men liksom 
jag har berättat om det tidigare för dig, det är 11 månader sedan. Förlusten 
är 11 månader. Medan jag investerade 11 månader så rörde andra saker 
inte på sig, detta var något stort. Det finns sånt bland studenter på mitt 
universitet – att flytta på sig (med de andra). Mina professorer säger att det 
finns stor motivskillnad bland master studenterna; mellan studenter med 
examen från vårt universitet och studenter med en examen från andra 
universitet. (…) ändå finns det en sådan känsla (av att ha förlorat tid). (A3) 

Ett års studier i Sverige medförde inga rörelser i utbildningsbanorna. Det var 
det som de refererade till när de sa att de förlorat tid. Tidigare i detta kapitel 
redovisade jag hur tillgodoräknandeprocesserna resulterade i att vissa 
utbytesstudenter behövde förlänga sin utbildningstid. Tiden hade stannat och 
den gick inte framåt för just dessa utbytesstudenter, därför att tillgodo-
räknandeprocessen gjorde att olika entiteter som länkades till varandra inte 
rörde sig framåt i den grad som nätverket förväntade sig. Det är vad A3 
beskrev när han sa ”andra saker rörde inte på sig”. Att vara borta från sitt 
nätverk medförde för dem att de inte rörde sig i den förväntade takten jämfört 
med de andra som studerade på hemuniversitetet. Då läroplanen var hårt 
standardiserad och när det endast fanns en liten variation i studenternas 
rörelser i utbildningen, som i A universitetets fall, blev det tydligt vad som 
hindrade deras rörelser (framåt) i utbildningsbanorna och vilka studenter som 
hade stannat i sina utbildningsbanor.  

För vissa av utbytesstudenterna var själva förlängningen inte något 
problem eller något som var ovanligt för dem. I deras omgivning var det 
snarare vanligt att man förlängde sin utbildningstid (se kap 5). 
Utbytesstudenterna i den andra gruppen beskrev i stället sin besvikelse – de 
tyckte att det faktum att de varit utbytesstudenter i Sverige inte uppskattades 
lika högt som de förväntat sig, eller att det inte hade gett dem någon speciellt 
merit. Många av dem uttryckte att det skulle ha varit annorlunda ifall de varit 
i något engelskspråkigt land. De undrade också om det inte hade varit bättre 
ifall de använt tiden till att göra något annat, till exempel för att förbereda sig 
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och därmed förbättra sina chanser i arbetslivet. Här spelade distansen mellan 
Korea och Sverige en stor roll. Med distans menar jag inte geografisk distans 
utan en distans inom nätverken.  

Om någon säger ”jag har varit i USA” så tänker folk att du var där för att 
studera, men när jag säger att jag varit i Sverige så har folk ingen aning om 
ifall jag var där för att studera eller för att resa. Folk undrar vad man kan 
studera i Sverige84. Då blir jag upprörd och håller tal, och då tänker folk 
att jag är en ovanlig person. (…) 50 % (av folket) säger, ”Sverige, det 
ligger i Norden eller?”, det är den bättre halvan, och 50 % säger ”Sverige? 
Menar du Swiss?” (…) När jag intervjuades (anställningsintervju) så 
tyckte de att det var ett ovanligt fall, men ingen ansåg att jag skulle tala 
engelska bättre än de andra. Om jag varit i USA skulle de ha behandlat 
mig annorlunda. (C2) 

USA förekom ofta som ett exempel på ett mycket bättre alternativ (än 
Sverige) som värdland. Det var inte frågan om någon ”objektiv” status om 
man såg till värduniversitetet, utan USA var ett land som var mer känt i de 
olika nätverken i Korea. För att ta ett exempel, flertalet utbytesstudenter 
nämnde att deras professorer utbildat sig i USA.  

Min mamma, uh, hon säger inte något negativt om själva valet att jag åkte 
som utbytesstudent, men hon visar att hon är lite besviken ibland. Ifall jag 
hade åkt till USA, istället för till Sverige (hade det varit bättre). Ifall jag 
förebrett mig inför den ”statliga lag examinationen” istället (hade det varit 
bättre). Hon pratar på ett sådant sätt. (…) Egentligen var mina föräldrar 
mycket positiva till att jag åkte utomlands, men när jag kom tillbaka så 
verkade de vara lite glada, men också något besvikna. (E1)  

Den långa distansen, att man hade varit borta, kunde vara något positivt, 
vilket utbytesstudenterna berättade om tidigare. Det kunde medföra ”ovanliga 
erfarenheter”. Det kunde också vara något negativt eftersom det inte 
värdesattes högt – utbytesstudierna i Sverige hade svaga förbindelser till 
olika nätverk. När denna grupp av utbytesstudenterna sa att det var som om 
ingenting hade hänt så beskrev de att vistelsen i Sverige inte blev synlig för 
de andra nätverksrelationerna i Korea.  

Vad är värdet med att vara utbytesstudent – om man ser på hur de 
resonerade så visar det sig att värdet inte existerade i sig, utan värdet 
formades i förbindelserna med andra aktörer och nätverk.  

84 Inom vilket område är Sverige känt i forskningen? (översättning med noter).  
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Identitet som producerades i nätverksrelationer 

Hur kan man förstå dessa tankar om förlust av tid? Ett sätt är att titta på var 
dessa tankar producerades. Den första gruppens känsla av att ha stannat på 
samma plats i tidsförloppet i utbildningen har skapats av förbindelser inom 
dessa studenters akademiska miljö. Utbytesstudenterna i denna grupp var 
främst från A universitetet. A universitetets läroplan beskrevs vara hårt 
standardiserad, tidskrävande och professorerna fungerade som obligatoriska 
passage punkt inom disciplinerna. Det kan också diskuteras i relation till 
vilken identitet detta universitet producerade. Utbytesstudenterna från A 
universitetet berättade att deras professorer inte hade visat något större 
intresse för grundutbildningens studenter och A universitetet fokuserade mer 
på master- och doktorandnivån. Utbytesstudenterna sa att de själva skulle 
fortsätta studera, åtminstone på masternivå. Den identitet som universitetet 
producerade var främst den framtida forskaren.   

Det är inte en valfråga, utan det är nödvändigt att åtminstone studera på 
masternivå. Det är inte tillräckligt med fil. kand. examen85. Om du har 
enbart fil. kand. examen, är du vemsomhelst. (A5) 

Medan de flesta utbytesstudenterna sa att de hade fått ”ett bredare 
perspektiv” som ett positivt resultat av att vara borta från sin miljö, så 
påpekade A 4 att det också kunde vara negativt.  

Jag är inte lika naiv längre. Förr var jag naiv och trodde att studera var det 
bästa man kunde göra. När man har en sådan tro är det lättare att studera 
hårt.(…) Denna typ av naivitet har minskat när jag tittat på mig själv. (…) 
Det finns många i min ålder som behåller en sådan naiv tro, det finns 
många äldre professorer som fortfarande har den – allting löser sig om 
man studerar hårt. Resten följer. Forskningen är det bästa (som man kan 
syssla med). De tittar enbart åt det hållet, men jag menar inte att det är fel. 
(…) Som sagt har jag förlorat min naiva tro, vilket kan ses vara positivt 
och negativt. Jag tror att det är bra att man behåller sin naiva tro när man 
studerar. De som tror att det är det största nöjet att få lämna sin artikel, 
utan att bry sig om allting annat, de forskar bättre, utför projekten bättre.  
Det är svårt att återhämta denna naiva tro, när man har förlorat den. På ett 
annat sätt kan man se att man har fått (ett nytt perspektiv) (…)Det skulle 
ha varit bra ifall jag inte insett detta (skrattar). (A4) 

85 I Korea kallas universitetsexamen som man får efter 4 års grundutbildning för fil. 
kand, oavsett inom vilket område man har studerat.  
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Universitetet, utbildning gjorde sig själva till obligatoriska passage punkter 
som studenterna måste gå igenom för att de skulle ha möjlighet att bli 
framtida forskare. Frågan om hur man skulle gå igenom utbildningen var 
viktig. Utbytesstudieperioden (i Sverige) var i egentlig mening inte lämplig 
om de hade som mål att gå igenom sina utbildningar på det ”korrekta” och 
snabbast möjliga sättet. Det blev synligt också när utbytesstudenterna kom 
tillbaka och träffade sina professorer. ”Nu ska du studera hårt, du har ju roat 
dig ett år” var de valigaste kommentarerna som utbytesstudenterna fick från 
sina professorer. Utbytesstudierna i Sverige hamnade i periferin. 

Den andra gruppen hade känslan av att ha spenderat tid på något som inte 
hade ett högt värde och denna känsla var inte skapad i förbindelserna inom 
studenternas akademiska miljö. En del av utbytesstudenterna i denna grupp 
berättade ofta om hur de uppmuntrades av professorerna att ansöka om en 
utbytesstudentsplats och att deras vänner också visade positiva reaktioner på 
detta. Det var något slags informellt ”måste”. Värdet av att ha studerat 
utomlands under en bestämd tid var något allmänt accepterat (se kap 5), 
vilket ledde till att det var vanligt att många studenter tog ett studieavbrott för 
att få möjlighet till språkträning. På vissa universitet fanns det en allmän syn 
att utbytesstudieperioden inte skulle få någon negativ effekt för studenterna, 
vilket en tidigare del i detta kapitel visade86.

Känslan av besvikelse i denna grupp uppstod i interaktion med folk 
utanför akademin, speciellt på arbetsmarknaden. Kontrasten var tydlig om 
man jämförde de första och de sista intervjuerna med dem. I de första 
intervjuerna sa några av studenterna i denna grupp att fördelen med 
utbytesstudentsperioden var att man kunde spara tid eftersom man kunde 
studera på engelska på värduniversitet, man behövde inte förlänga 
utbildningsperioden med ”språkträning”.  Under de sista intervjuerna visade 
det sig att de ändå kände att de spenderat/slösat med tiden eftersom meriterna 
av utbytesstudentperioden i Sverige inte betraktades som någon större merit 
av arbetsmarknaden jämfört med vad de hade förväntat sig. 

Den identitet som de andra universiteten producerade var i många fall 
framtidsarbetare. Här fanns inte samma syn på vidareutbildning som något 
nödvändigt.  

86 Det fanns gradskillnader, men på dessa universitet var det åtminstone möjligt att få 
tillgodoräkna sig kurserna som valfria huvudämneskurser.  
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I Korea är det vanligt att man fortsätter på forskareutbildning 87  som 
tillflykt om man inte fått något arbete efter universitetsstudierna. Jag vill 
inte studera längre. Jag vill tjäna pengar och etablera mig. (D2)  

Naturligtvis menar jag inte att det finns någon entydig skillnad mellan 
universiteten. Inom ett och samma universitet kan det rymmas olika 
identiteter och olika banor. F1 som hade ändrat sin framtidsplan från att hitta 
ett arbete till att fortsätta studera sa så här: 

(…) om jag får arbete nu, verkar det som att jag får ett vanligt 
kontorsarbete, vilket inte har något att göra med min fördjupning. Därför 
vill jag forstsätta studera för att få göra något mer inom mitt område 
senare. Jag gick med i en studieklubb. Det var mycket att göra88. På grund 
av studieklubben har jag varit mycket upptagen. Vi (studenter på 
universitetet) behöver inte skriva uppsatser, men det krävdes att vi skrev 
en uppsats och presenterade den (i denna studieklubb). Under 
sommarlovet ägnade jag mig enbart åt det. (…) Klubben består främst av 
studenter som tänker fortsätta studera, inte hitta arbete. Den fick oss att 
skriva en uppsats. (…) Förr tänkte jag att forskareutbildning är något sånt 
som man börjar med om man inte fått något arbete, men det känns inte så 
länge. Fil kand. är ingenting. Därför fortsätter jag att studera. (F1) 

Andra utbytesstudenter från andra hemuniversiteten hade inte lika stark syn 
på forskarutbildning och dess betydelse om utbytesstudenterna från A 
universitet. Om de valde att fortsätta studera så var det inte för att forska eller 
bli forskare, utan snarare för att få möjlighet att hitta ett mer kvalificerat 
arbete. Det fanns olika vägar på andra hemuniversitet. Det visades också att 
hur de gick genom utbildningen inte var lika viktigt, speciellt när studenterna 
hade fått ett arbete.

Jag fick mitt arbete rätt snabbt sedan jag kommit tillbaka och innan den 
sista terminen började. (..) det var nästan inget problem att börja jobba89,
jag träffade professorerna och berättade att jag fått ett arbete på Samsung. 
(…) de var glada för min skull . (..) som du vet, har jag inte tagit examen 
än, därför frågade jag (professorerna) om jag kunde lämna en rapport 
(istället för att vara närvarande på föreläsningarna och ta tentorna), nästa 
alla sa ja. Det är enbart professor X (skrattar lite), han sa åt mig att vara 

87 Master nivå ingår i forskareutbildningen.  
88 Min översättning. 
89 Han var fortfarande en student utan examen, vilket måste fixas. Det kan bli 
problematiskt eftersom koreanska universitet värdesätter närvaro, och om man 
arbetar kan man inte vara närvarande på föreläsningarna. (översättning med noter)  
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närvarande på föreläsningarna och ta tentan! Han tycker att det är fel av 
företagen att förhindra studenterna från att delta på förläsningarna. (B1)

För A utbytesstudenternas del var det vanligt att professorerna inte släppte 
igenom studenterna på kurserna, utan de kontrollerade och tvingade 
studenterna att gå igenom dem som obligatoriska passage punkt. Detta 
accepterades av utbytesstudenterna, även om de tyckte att det var tråkigt. B1 
betraktade sådana krav från professorerna som orimliga och ovanliga. Frågan 
om vilka identiteter de olika universiteten producerar och hur läroplanen ser 
ut kan relateras till Nespors studie (1994). Hans studie om fysikstudenter och 
managementstudenter visar att fysikstudenternas utbildningsbanor riktar sig 
mot forskningsnätverken, medan managementstudenterna blir ”framtida 
chefer”. Alla universitet producerar inte samma identitet.   

Här försöker jag kontextualisera/lokalisera dessa två olika meningar av 
uttrycket ”förlust av tid” – att jag har stannat i en tidpunkt eller att jag kunde 
ha gjort något annat. Uttrycket och dessa två olika meningar producerades i 
relationer mellan tillgodoräknandeprocesserna, hemuniversitetens status, 
utbytesstudiernas status på hemuniversiteten och identiteter som 
producerades vid olika hemuniversitet. Att tala om utbytesprogrammen i 
relation till vilka identiteter som hemuniversiteten producerade är ett sätt att 
se utbytesprogrammen i deras förbindelser med de heterogena nätverken 
inom och utanför universiteten. Beroende på i vilka nätverksrelationer 
”utbytesprogrammen i Sverige” låg, så producerades olika meningar om 
värdet med utbytesprogrammen i Sverige. Tillgodoräknandet skedde i 
förbindelser inom universiteten och hade samtidigt att göra med 
anknytningarna till andra nätverk - nätverk av forskare och nätverk från 
arbetsmarknaden. Även om utbytesprogrammen värdesattes högt inom vissa 
universitet, så var det inte någon garanti att det skulle betyda samma sak när 
de översattes i relation till andra nätverk – arbetsmarknaden. Tyvärr verkade 
det vid just denna stund, vid tidpunkten då jag intervjuade mina informanter, 
som om utbytesstudierna i Sverige inte värdesatts högt vare sig av nätverken i 
forskningsvärlden eller av nätverken på arbetsmarknaden. Om man dock 
anser att meningen/betydelsen av utbytesprogrammen i Sverige producerades 
i olika nätverk och att det inte fanns ett fast värde a priori, så kan man anta att 
värdet kunde produceras på ett annat sätt och i andra sammanhang. När F1 sa 
att han tyckte att det var värdefullt men att han inte kunde bedöma betydelsen 
av utbytesstudierna just då, och när han sa att han trodde att betydelsen 
kommer att visa sig senare när han börjar arbeta, så lyfte han upp denna 
förbindelseaspekt.
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Sammanfattning

Detta kapitel handlar om återvändandet till Korea. Vad hände då 
utbytesstudenterna återvände? Vilka handlingar gjorde de och vilka 
signifikanta aktörer och nätverk framträdde i utbytesstudenternas berättelser, 
är frågor som jag försöker besvara här. 

Utbytesstudier ska tillgodoräknas enligt en definition. Detta betyder att 
utbytesstudierna förväntas vara en del av utbytesstudenternas egentliga 
utbildning. Resultaten visar dock att det inte var lika elegant eller 
oproblematiskt. När utbytesstudenterna kom tillbaka till sina hemuniversitet 
blev resultatet att en del av dem hade stannat i sina utbildningsbanor, medan 
utbytesstudierna medförde en rörelse (framåt) i utbildningsbanorna för de 
andra utbytesstudenterna.  

Frågan om huruvida de rörde sig eller inte i sina utbildningsbanor var 
inte bara en fråga om vilka ämneskurser och hur många poäng de läst. Den 
var snarare ett resultat av hur de olika hemuniversiteten tillgodoräknade 
utbytesstudenternas studieresultat från Sverige. Det här var ett resultat av 
översättningen av utbytesprogrammet efter det att programmet genomförts. 
Avhandlingen visar att det fanns variationer. Grovt kan man dela in det i två 
grupper; antingen blev utbytesprogrammet en störning i utbytesstudenternas 
utbildningar eller så blev studieresultatet en kompromissad kontinuitet av 
utbytesstudenternas utbildning.  

De signifikanta aktörerna som framstod i tillgodoräknandeprocessen var 
intygen från värduniversiteten, de etablerade reglerna i tillgodoräknande 
processen, betygssystemen, läroplan samt professorerna. Det visades också 
att värduniversiteten saknades som partner och att det endast var en handling 
som berörde utbytesstudenterna och professorerna/lektorerna.   

Utbytesstudenterna behöll kontakten med de nätverk som de enrollerades 
in i under sin vistelse i Sverige. I dessa var det tydligt att både de svenska 
värduniversiteten och de svenska studenterna också saknades.  

Utbytesstudenternas berättelser och deras närvaro blev i sin tur 
oföränderliga mobiler, och de fungerade i vissa fall som talesmän för 
utbytesprogrammen i Sverige. 

Olika artiklar och rapporter (t ex Pimpa, 2003; Sundsten, 2006) har 
uppmärksammat före detta studenters roll i rekryteringen av nya studenter. 
Kapitel 5 och 7 visar att de flesta fungerade som talesmän för 
utbytesprogrammen (i Sverige) och att deras närvaro på ett svenskt 
värduniversitet skapade en närhet/relation på avdelningarna och föreningarna 
på hemuniversiteten. När de fungerade som talesmän för utbytesprogrammen 
och då deras berättelser användes som information om själva 
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utbytesprogrammen, är det intressant att se på vilka rekommendationer de 
gav till de blivande utbytesstudenterna och hur de argumenterade för 
utbytesprogrammen. Deras rekommendationer stärkte utbytesstudenternas
speciella rörelser i utbildningarna på värduniversiteten.  

Utbytesstudenterna uppskattade i stort sett sina utbytesperioder. Perioden 
gav dem ovanliga erfarenheter och stärkte deras självförtroende. Dock var de 
besvikna över att utbytesstudieperioden inte uppskattades på ett sådant sätt 
som de förväntade sig av arbetsmarknaden eller hemuniversiteten. Detta 
uttryckte de som en ”förlust av tid”. Förlusten av tid beskrev två olika tankar; 
att de hade stannat i en tidpunkt eller att de borde ha gjort något annat. De här 
olika resonemangen uppstod genom förbindelser mellan olika nätverk –de 
akademiska nätverken eller arbetsmarknaden.

Utbytesstudiernas värde förändrades i tid och rum. Liksom Nespors 
(2003) näringslärokurs har inte utbytesstudierna en statisk mening i sig, utan 
dess olika betydelser producerades i olika förbindelser och relationer inom 
nätverken.
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8. Diskussion 

Resultatredovisningen har hittills fokuserat på att beskriva och tolka hur 
utbytesstudenter/utbytesprogram formades och genomfördes under tre olika 
perioder. I detta diskussionskapitel försöker jag se till helheten och tolka 
resultaten. Utbytesstudenten/utbytesstudierna diskuteras både som en effekt 
av nätverken, som nätverk i sig självt och i en dialektisk relation till andra 
nätverk.

I arbetet med internationaliseringen av den högre utbildningen har 
utbytesstudenterna tilldelats en speciell och framskjuten roll. Satsningen på 
studenternas mobilitet i internationaliseringens namn förväntas bidra till 
individuella studenters kulturella och utbildningsmässiga erfarenheter och till 
olika dimensioner av värduniversitetens internationalisering på hemmaplan 
(Högskoleverket 2005:1; 2005:27).   

Låt oss se hur två universitet definierar vad en utbytesstudent är. 

Who is an exchange student? Only a person who has been nominated by 
the home university to study within an exchange agreement, is an 
exchange student. The main prerequisite for student exchange is first and 
foremost that there is an existing exchange agreement between the sending 
university and X (host) University. It is normally the home institution that 
decides which student to send to X University. The host department at X 
University then makes the final acceptance of the student/s (från ett 
svenskt värduniversitet). 

Definition av utbytesprogram: studenten åker till ett utomlands beläget 
värduniversitet som har ett avtal med hemuniversitetet. Studenten 
fortsätter sina studier och skaffar de akademiska poängerna under en eller 
två terminer, samtidigt lär de sig värdnationens kultur och språk. De 
akademiska poängerna kommer att tillgodoräknas på hemuniversitetet. 
(från ett koreanska hemuniversitets hemsida) 

Genom att följa utbytesstudenterna har jag kunnat visa att denna eleganta 
definition av utbytesstudier/utbytesstudent har översatts på olika sätt, den har 
skapats, formats och iscensatts på olika sätt i och med att de förbindelser som 
utgör utbytesstudenten/utbytesstudierna förändras i olika tider och rum. 
Resultaten visar att utbytesstudent/utbytesstudier inte är något statiskt 
tillstånd, utan något som ständigt förändras i tid och rum.  
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Avhandlingens tolkningar av empirin har hittills handlat om vilka aktörer 
och nätverk som agerade i förbindelserna kring utbytesstudenterna/ 
utbytesstudierna. Utbytesstudenterna och deras studier har tolkats och 
analyserats som en effekt av dessa förbindelser. Genom att jag försöker 
beskriva hur studenterna enrollerades och mobiliserades till 
utbytesprogrammen har jag argumenterat för att utbytesstudierna inte enbart 
är en individs projekt, utan de är en skapelse av olika nätverksrelationer. I 
den meningen är utbytesstudent/utbytesstudier en effekt av nätverk. 
Utbytesstudier, liksom andra objekt, kan också ses som något som är 
arrangerat och konstruerat som nätverk.  

Jag diskuterar utbytesstudier och utbytesstudenter i relation till 
studenternas utbildningsbanor, internationaliseringen av den högre 
utbildningen och utbytesstudier/utbytesstudenter som nätverkseffekter.  

Utbytesstudier – ett organiserat utbyte mellan 
universiteten?

När det talas om vad som är skillnaden mellan en ”free mover” och en 
utbytesstudent så definieras och poängteras det att ”free movers” är de 
studenter som organiserar sina studier på egen hand, medan utbytesstudenter 
är de studenter som rör sig inom ett organiserat utbyte mellan universiteten. I 
den tydliga definitionen av utbytesstudenten kan man se att 
organiseringsaspekten är tydlig. Att utbytesstudier är ett organiserat utbyte 
mellan universiteten förutsätter kontinuitet i utbytesstudenternas utbildning. 
Avhandlingen visar att utbytesstudenterna av olika anledningar sällan 
lyckades upprätthålla kontinuitet i deras utbildningsbanor. Orsakerna till att 
utbytesstudierna inte blev en kontinuerlig del av utbildningen för många 
utbytesstudenter kan man diskutera på olika sätt. Ett sätt är att titta på just 
organiseringsaspekten.

Oreda i ett organiserat utbyte 

Organiseringsfrågan kan delas i tre olika delar; vilka som organiserar 
utbytesstudierna, vad de organiserar och hur det hela organiseras mellan de 
olika momenten.  

Urvalsprocessen organiserades av hemuniversiteten i linje med 
definitionen. Här organiserades vilka studenter som skulle bli 
utbytesstudenter, tidpunkter för utbytesstudier och hur utbytesstudierna skulle 
översättas vid återkomsten. Värduniversiteten tog emot studenterna och 
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organiserade vad som behövdes för att utbytesstudenterna skulle kunna börja 
studera – utbytesstudenterna registrerades, de fick bostad och erbjöds kurser. 
Utbytesstudenterna organiserade sina studier på värduniversitet inom ramen 
för de erbjudna kurserna på engelska. Värduniversitetet gav ett intyg efter 
avslutade studier. Hemuniversitetet skötte sedan tillgodoräknandet av 
utbytesstudenternas resultat från värduniversitet. Det här är en kortfattad 
sammanfattning.

Vad som karakteriserar denna organisering är att det finns en bristande 
kontinuitet i relationen mellan dem. Olika aktörer - t ex urvalsprocessen, 
kursutbudet, undervisare som ger kurser på engelska, professorer/lektorer på 
hem- och värduniversiteten, den centrala administrationen för 
tillgodoräknande av utbytesstudierna, och utbytesstudenterna själva - blir 
inblandade i varje moment, men det fanns en avsaknad av kommunikation 
mellan de olika aktörerna. De gjorde vardera sin del, men de tycks ha saknat 
kunskap om varandra och inte haft någon koppling till varandra. Det fanns 
också brister i kunskapen om utbytesprogrammen som helhet.  

Studenter, eller studentliv, består av heterogena nätverk som fungerar 
tillsammans i varje punkt. När en student studerar på ett universitet, krockar 
ingen obligatorisk kurs med en annan obligatorisk kurs, det är inte samma 
tentamensdatum för två olika kurser som en student går på, två kurser hålls 
inte på en plats samtidigt, om man förväntas läsa kurser i en bestämd 
ordningsföljd så kommer kurserna också i en bestämd ordningsföljd. Allt 
detta som man tar för givet som student är en förenklingseffekt (Callon 1999; 
Law, 1992), dvs. alla aktörer som agerar kring utbildning på universiteten 
fungerar precis i en punkt. Begreppet beskriver att aktörerna kan urskiljas 
inte från de nätverk som de agerar i och som agerar genom dem, - aktörer är 
en effekt av heterogena nätverk. Men vi ser eller hanterar inte dessa oändliga 
nätverk bakom en entitet – en aktör. Vi märker eller tänker sällan på dem. 
När oändliga nätverk fungerar som en singulär enhet ser vi dem inte. Vad vi 
vardagligen hanterar är enheten som är en effekt av heterogena nätverk.

Vad de flesta utbytesstudenter mötte på värduniversiteten var att denna 
förenklingseffekt i utbildningen försvann. Utbytesstudierna organiserades 
inte på ”vanligt” sätt, inte på det sätt som de flesta utbildningarna 
organiserades. Plötsligt behövde de tänka på ifall tentamensdatumen 
krockade med varandra, de kunde inte vara säkra på om de läste kurser som 
de hade tillträde till. Vissa perioder under utbytesprogrammet hade de ingen 
kurs att gå på, kursen som ingick i deras huvudämne garanterade heller inte 
att den skulle registreras som huvudämneskurs. De hamnade i en ordentlig 
oreda.

När studenterna går sin ordinarie utbildning så väljer de kurser, 
organiserar sina scheman och rör sig ofta smidigt i utbildningen. 
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Utbildningen organiseras rumsligt och tidsmässigt och den organiserar 
därigenom även studenterna rumsligt och tidsmässigt. Studenter som aktörer i 
nätverket, universitet, kan följa utbildningsbanor (utan ens märka att de gör 
det) för att heterogena aktörer fungerar som en enhet. När utbytesstudenterna 
började sina studier på värduniversiteten insåg de att de inte längre kunde 
”följa” något så som de gjorde på hemmaplan. De kurser som erbjöds till 
utbytesstudenterna garanterade inte att det fanns någon ”ordning” mellan 
dem. De kunde inte längre blint och troget följa vad som gavs. De behövde 
själva skapa ordning.  

Den försvunna läroplanen

Vad är det som en student följer när hon/han studerar på ett universitet? Vad 
är det som organiserar studentens rörelser i tid och rum i utbildningsbanor?  
Det är vad en läroplan gör. Läroplanen handlar inte enbart om vad 
studenterna ska läsa utan visar också när studenterna ska läsa de olika 
kurserna och i vilken relation dessa ligger i. Studenten kan följa en läroplan 
därför att olika aktörer – administration för registrering, administrationer 
betyg och intyg, obligatoriska kurser, lärosal, tentamensdatum, etc. – agerar 
tillsammans kring en läroplan. Det är ett resultat av ett fungerande nätverk 
inom en utbildning.  

Utbytesstudenterna deltog i utbytesprogrammen och där organiserades 
varje kurs liksom alla andra kurser av värduniversiteten, men för många 
utbytesstudenter försvann läroplanen när de började studera på 
värduniversiteten. Det var enbart två utbytesstudenter av fjorton som läste 
sådan kurser i sitt huvudämne som motsvarade deras årskursnivå.  

Läroplanen försvann i två olika meningar. För det första handlar det om 
relationen mellan kurser som utbytesstudenterna läste på värduniversiteten 
och på hemuniversiteten. De läste kurser som inte ingick i deras ordinarie 
utbildning, vilket senare resulterade i att de behövde förlänga sin 
utbildningstid.  

För det andra handlar det om relationerna mellan kurser på 
värduniversiteten. Jag påpekade tidigare att utbytesprogrammen hade en 
motsägelsefull situation för kursval; å ena sidan avgränsades utbytes-
studenternas studiemöjligheter inom deras huvudämnen på grund av olika 
avtal mellan universiteten och också genom att urvalet av kurser som gick på 
engelska var begränsat. Å andra sidan fanns det en kravlöshet inom det 
begränsade kursurval som värduniversitetet erbjöd utbytesstudenterna. 
Utbytesstudenterna kunde röra sig (nästan) hur som helst i 
utbildningsbanorna under den tid de befann sig i utbytesprogrammen. I 
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många fall förlorade deras rörelser riktningen. Man kan säga att de kom ur 
kurs.

Det organiseringsarbete som skapade en relation mellan de enstaka 
kurserna låg i utbytesstudenternas händer. Varken värduniversitetet eller 
hemuniversitet gjorde detta. Studenternas kursval på värduniversiteten hade 
inte den riktningen, den avgränsning och de relationer till andra kurser som 
en läroplan (som organiseras av universiteten) hade. Det saknades alltså en 
läroplan som organiserade studenternas rörelser mellan de olika kurserna. 
Utbytesstudenternas läroplan på värduniversiteten organiserades i högsta 
grad av utbytesstudenterna själva. Det var en av skillnaderna mellan att vara 
utbytesstudent och att vara en vanlig student. När det gällde läroplan var det 
svårt att se utbytesstudierna som ett organiserat utbyte. 

På ett svenskt universitets hemsida ställs frågan ”skulle du vilja lägga en 
del av dina studier utomlands?”. Denna fråga ger en oproblematisk bild av 
utbytesstudierna som en kontinuitet av utbildningen. Avhandlingen (och 
olika utvärderingar) visar dock att kontinuitetsfrågan inte är lika 
oproblematisk som den i olika dokument och beskrivningar av utbytesstudier 
ger sken av att vara.

När studenterna kom tillbaka till Korea så visade det sig att de flesta 
behövde förlänga sin studietid. Utbytesstudierna hade blivit en störning i 
studenternas organiserade utbildningsbanor. Utbytesprogram rubbade den 
förenklingseffekt som deras utbildning annars hade.  

Att utbytesstudenter behöver förlänga sin studietid har också påpekats 
inom ERASMUS-programmet. Det som förbryllade dem som utvärderade 
detta var att procenttalet studenter som behövde förlänga sin studietid inte 
minskade trots att EU-länderna använde ECTS systemet (Maiworm & 
Teichler, 2002). För deras undran kan avhandlingen ge ett eventuellt svar. 
Utvärderingarna kan ha fel antagande om problemens art, dvs. varför 
utbytesstudierna medför en förlängning av utbytesstudenternas 
utbildningsperiod. Det handlar inte bara om gemensamma betygssystem, utan 
också om att olika huvudaktörer saknades i organiseringen av själva 
utbytesstudierna. Läroplanen försvinner när man blir utbytesstudent, vilket 
orsakar att utbytesstudenternas studier hamnar ur kurs. 

Vad avhandlingen visar är att momenten att skicka och ta emot 
utbytesstudenterna, inresa och utresa, hade organiserats av universiteten, men 
innehållet av utbytesstudierna sällan var samordnat. Effekten är att 
kopplingen till själva läroplanen saknas. Organiserandet kring själva 
utbytesstudierna behöver belysas och rekonstrueras om verksamheten skall 
motsvara de ambitioner som utlyses och de löften som ges i 
utbytesprogrammens namn ska kunna infrias.   
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Utbytesstudier – utbytesstudenternas egna projekt?  

Mellan hem- och värduniversiteten fanns en relation som skapats av och 
formulerats genom ett utbytesavtal. Men denna relation var under hela 
utbytesstudietiden präglad av icke-kontinuitet. 

Utbytesstudenterna sade att de flesta lektorerna/professorerna inte visste 
så mycket om utbytesprogrammen då de frågade om råd angående 
utbytesprogrammen. Tillgodoräknandeprocesserna visade också att de inte 
var ett resultat av kommunikation mellan hem- och värduniversiteten, utan 
resultatet av förhandlingar mellan studenter och hemuniversiteten eller också 
bestämde hemuniversiteten villkoren på egen hand. Man kan betrakta det 
hela genom att ta ett exempel - hemuniversiteten hade inte någon förståelse 
för vad en 5 poängs kurs stod för. D2 sa, ”de här universiteten kommunicerar 
via mig”, och denna typ av (brist i) kommunikation präglade 
utbytesstudierna.  

Brist på kunskap då det gällde utbytesprogrammen (som troligen var en 
effekt av brist på kommunikation) demonstrerades genom att ingen på 
hemuniversitet hade kunskap om de kurser som utbytesstudenterna läste på 
värduniversiteten. Värduniversiteten saknade också kunskap om 
utbytesstudenternas förkunskaper eller vilka kurser som var viktiga i Korea. 
Vissa råd de gav var en katastrof. Ett värduniversitet gav t ex rådet till 
utbytesstudenterna att inte läsa svenska eftersom de troligtvis inte skulle klara 
av det, men samtidigt gav universitetet dem tillåtelse att läsa kurser i 
engelska språket vars hemuppgifter bestod av att översätta svensk text till 
engelska och engelsk text till svenska.

Jag har tidigare beskrivit och diskuterat det faktum att läroplanen 
försvann när utbytesstudenterna började sina utbytesstudier. Resultatet blev 
att utbytesstudenterna blev en sorts entreprenörer, men oftast passade 
studenternas entreprenörskap inte in i deras utbildningsbanor. Eftersom de 
inte skulle göra om projekten, dvs. utbytesstudierna, blev troligen inte deras 
erfarenheter något som de lärt sig något av för att lyckas bättre nästa gång. 
Utbytesstudenterna blev således misslyckade entreprenörer. 

Om utbytesprogrammen resulterade i att utbytesstudierna blev 
utbytesstudenternas (misslyckade) entreprenörskap så kan man undra på 
vilket sätt denna typ av utbyte är ett utbytesprogram och på vilket sätt detta 
program då ingår i utbildning. Ett utbildningsprogram har alltid en riktning, 
ett utbildningsmål, det finns relationer inom och mellan kurserna, vilket 
saknades på utbytesprogrammen. För att det ska vara ett utbildningsprogram
tror jag inte att det räcker med att studenternas resa mellan två universiteten 
organiserades. 
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Nätverkseffekter och nätverksskapare 

Utbytesstudenterna i nätverk 

Avhandlingen följer utbytesstudenternas rörelser i tid och rum. Dessa rörelser 
skedde i två olika dimensioner. Den ena dimensionen är tid och rum i det 
fysiska; de förflyttade sig från Korea till Sverige och sedan tillbaka till Korea 
under 16 månader. Den andra dimensionen är tid och rum i nätverk.  

Tid och rum är inte enbart ett neutralt eller objektiv tillstånd eller en 
bakgrund för mänskliga handlingar. Som alla andra objekt produceras tid och 
rum i nätverksrelationer. Det förnekas inte att de rum där man studerar, 
diskuterar, äter etc. är ”reella”, men dessa rum är samtidigt en representation: 

Moreover, the space has semiotic power.  The objects are arranged in a 
relationship that gives the totality sense and significance (Edwards et al., 
2002, s. 102).  

Rumslighet kan därför förstås utifrån två olika former: det euklidiska rummet 
och nätverksrummet. Rummet förstås som en produktion och en 
konstruktion. Det gäller både det euklidiska rummet och nätverksrummet. 
Samma resonemang gäller tid. Det finns tid och tolkningar av tidsförlopp 
som produceras i nätverksrelationer.  

När man använder denna tanke angående studenten så betyder det att 
studentens lokalisering är definierad både i termer av det euklidiska rummet 
och nätverksrummet.  Att vara student betyder att man rör sig genom tid och 
rum inom utbildningsnätverken.  

Kapitel 5 visar att det fanns signifikanta nätverk som hade som uppgift 
att enrollera och mobilisera studenter till utbytesprogrammen och att olika 
nätverk inom ett hemuniversitet hade ett speciellt avstånd och en närhet till 
utbytesprogrammen. Detta betyder att de här studenterna blev 
utbytesstudenter för att de var på rätt ställe i nätverksrelationerna, dvs. i 
”knowing location”.   

A learner knows because he (sic) is at the right place in a network of 
materially heterogeneous elements (Law, 1999b, s.4).  

Här kan en ”plats” inte reduceras till det euklidiska rummet. Att studenterna 
fick vetskap om utbytesprogrammen, enrollerades och mobiliserades, kan 
inte förklaras enbart med att de var i någon särskild fysisk lokal som någon 
studentförening, professorns arbetsrum, på något bibliotek eller en sida på 
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Internet. Det var för att de var lokaliserade i rätt punkt i nätverksrelationerna. 
De här fysiska platserna var då inte bara platser, utan också representationer 
för nätverksrummen. Där hände saker och ting, där samlades och flöt olika 
oföränderliga mobiler – f.d utbytesstudenters rapporter, f.d utbytesstudenter 
själva, standardiserade ansökningssvar och talesmän för utbytesprogrammen, 
vilket innebar att nätverksrelationerna knöt an till varandra i denna punkt i 
nätverken.

Att vara student på ett universitet handlar just om att vara enrollerad i 
olika nätverk inom universitetet. Det hela kan inte begränsas till att vara en 
fråga om studier. En student kan röra sig inom olika banor och 
nätverksrelationer, han/hon kan vara i en ”knowing location”.  

När utbytesstudenterna kom till sina värduniversitet så var de flesta inte 
längre i ”knowing location”. De flesta klagade över brist på information. 
Detta kan förstås som ett tecken på att de inte var lokaliserade i 
nätverksrummen där informationen rörde sig. Jag behöver tydliggöra en sak. 
Information här handlade om studier, kurser och andra aktiviteter, liksom 
gästföreläsningar. Det visade sig att utbytesstudenterna inte var länkade till 
de olika aktiviteteroch de olika nätverk som de svenska studenterna hade 
tillgång till. Kapitel 6 visade vilka nätverk utbytesstudenterna 
inkluderades/exkluderades och enrollerades in i. Utbytesstudenterna visade 
tecken på vad Nespor (1994) kallade för ”partial enrolments” när det gäller 
utbildningen på värduniversiteten. Formellt var de inkluderade i olika kurser 
och program, men de var marginaliserade och hamnade i en perifer position.  

En aspekt som Callon beskriver och betonar med sin översättnings-
processmodell är att inkluderingsfrågan inte kan reduceras till en fråga om 
fysisk närvaro på samma plats och på samma tid. Att översätta olika 
entiteters identiteter, vilja, mål, etc. och göra dem till aktörer i ett nätverk 
handlar om att skapa relationer mellan olika aktörer som inte funnits tidigare. 
Översättningsprocessen deklarerar aktörernas mål, vilja och ett gemensamt 
intresse samt skapar barriärer mellan de (tänkta) aktörerna och de andra 
nätverken, samtidigt som dessa olika aktörer låses i relation till varandra.  

När det gäller utbildning kan man se att olika avdelningar och discipliner 
som nätverk låser in sina studenter, definierar vilka kurser studenterna måste 
läsa, skapar och identifierar möjliga och tillåtna rörelser i utbildningen. Ingen 
student rör sig hur som helst. Om någon gör det kan han/hon inte ta examen 
inom utsatt tid. Utbytesstudenternas rörelser i utbildningarna på 
värduniversiteten visar ett annat motsägeselfullt mönster: å enda sidan låste 
värduniversiteten in dem i ett avgränsat utbud av kurser, å andra sidan låste 
de inte in dem på bestämda kurser inom de utbud som fanns. En viss frihet 
uppstod och detta innebar att de inte låstes in i en bestämd läroplan. Detta 
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visade sig få konsekvenser för det värde som studierna ansågs ha när de 
återkom till Korea.  

Att utbytesstudenterna inte var riktigt enrollerade i utbildningar kan man 
se genom att de hade väldigt lite kontakt med de svenska studenterna. 
Förutom föreläsningar och enstaka grupparbeten så fanns det ingen kontakt. 
De få kontakter som de hade med svenska studenter/lärare var flyktiga. De 
rörde sig inte på samma sätt som de svenska studenterna i nätverksrummen, 
inte heller i den fysiska miljön. I deras redovisningar lyser de svenska 
studenterna med sin frånvaro. Utbytesstudenterna rörde sig på ett annat sätt 
än de svenska studenterna på campus, i bostadsområdena och på klubbarna. 
De rörde sig också på ett annat sätt i utbildningsbanorna, vilket bidrog till att 
de hade svårt att etablera någon varaktig kontakt med de svenska studenterna. 
Utbytesstudenternas rörelser på värduniversiteten var inte rumsligt och 
tidsmässigt organiserade på samma sätt som de svenska studenternas. 

Utbytesstudenter på ett internationellt universitet

Utbytesstudenterna rörde sig i stället i samma banor som de övriga 
utbytesstudenterna. Medan de saknade information gällande studierna och de 
nätverk som de svenska studenterna länkade till, så hade de en annan typ av 
information som kopplades till andra nätverk. Det handlade om fester, resor 
och andra aktiviteter som utbytesstudenterna deltog i. De nya nätverk som de 
länkades till som aktörer bestod av internationella studenter. När de 
koreanska studenterna blev utbytesstudenter hade de som mål att bli bekanta 
med ”utländska studenter” samt skaffa utländska kulturella erfarenheter 
(liksom många utbytesprogram beskriver). Då stod det utländska för Sverige 
(eller Europa). När de väl befann sig i Sverige var det svårt för dem att få 
kontakt med ”Sverige”. Introduktionskurser för utbytesstudenter, 
internationella masterkurser, bostad och internationella studentpubar länkade 
dessa utbytesstudenter till de internationella studentnätverken. Ett svenskt 
värduniversitet blev så småningom till ett internationellt europeiskt 
universitet. Jag har påpekat flera gånger att det inte var synd om eller en 
nackdel för utbytesstudenterna själva, även om de tyckte att det var tråkigt att 
de inte lyckades skaffa några svenska vänner. Så länge som de tyckte att de 
lyckades bli bekanta med de andra internationella studenterna och fick lära 
sig något från dem, fann de att de hade uppnått målet med att ”skaffa 
utländska kulturella erfarenheter”: de reste inom Europa, de blev bekanta 
med studenter från andra länder, de uttryckte att de lärde sig mycket om deras 
kultur, de var på ett internationellt värduniversitet som utbytesstudenter. Vad 
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de här utbytesstudenterna fann var ett internationellt universitet i Sverige, där 
de svenska studenterna saknades. 

Dessa internationella studenters nätverk kan ses som nätverk på 
värduniversitet. De var ju utbytesstudenter på värduniversiteten och 
värduniversiteten erbjöd miljöer, introducerade dem till varandra. Det 
intressanta var att det i dessa nätverk fanns få svenska studenter.  

En tänkt nytta av denna satsning på internationaliseringen av den högre 
utbildningen var att studenterna skulle kunna skaffa nya insikter om olika 
kulturer och en kulturell känslighet i och med att de vistades i en främmande 
kultur. Deras egocentriska bild av den egna kulturen som norm skulle 
minskas, och det skulle stärka studenternas möjligheter att arbeta utomlands i 
framtiden, då framtidens arbetsmarknad kanske präglas av multikulturer, 
heterogenitet och en hög grad av rörlighet. Detta torde motsvaras av 
verkligheten.

Alla studenter kan dock inte röra på sig. Inte ens EUs mål att tio procent 
av studenterna inom EU ska vara mobila någon gång under sin utbildning har 
uppnåtts. Högskoleverket (2005:1; 2005:27) betonar därför att inkommande 
utbytesstudenter skulle ge möjlighet till ”kulturella utbyten” för de studenter 
som vistas på hemmaplan. Ett starkt antagande var att de skulle ha kulturella 
och sociala utbyten med studenterna på värduniversitetet. Detta torde inte 
ske. Vad som visas i denna avhandling är att detta inte uppnås bara genom att 
utbytesstudenterna befann sig fysiskt på ett svenskt värduniversitet. Det 
saknades noder som knöt an hemmastudenterna och utbytesstudenterna med 
varandra. Ett försök som jag kunde studera var mentorskapet, vilket inte 
heller fungerade för dessa utbytesstudenters fall. Det fanns ingen 
översättningsprocess där det skapades relationer mellan utbytesstudenterna 
och studenterna på värduniversiteten. Vi har sett översättningen av 
studenternas mål, vilja, identitet och utbildningsvägar i definitionen av 
utbytesstudenten, samt hur översättningsprocessen lyckades forma och 
genomföra en del av definitionen i kapitel 5. Vad kapitel 5 visade var också 
att den översättningsprocess där studenterna blev till utbytesstudenter var en 
effekt av olika nätverk och dess aktörer. Det skedde alltså inte bara på 
”naturlig” väg, relationen mellan studenterna och utbytesprogrammen fanns 
inte innan. 

Vad jag finner är en sorts obalans. Internationaliseringsarbetet med fokus 
på mobila studenter lägger kraften på att översätta studenternas mål, 
identiteter och rörelser i utbildningen så att de skall kunna åka till olika 
värduniversitet runt om i världen. Men då dessa utbytesstudenter kom till sina 
värduniversitet framstår det klart att den översättningsprocess där 
relationerna mellan utbytesstudenterna och värduniversitetens studenter 
skulle skapas, iscensättas och formas bara fanns på pappret. 
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Utbytesstudenterna var fysiskt här i Sverige, men de befann sig inte här då 
man betraktade nätverksrelationerna på värduniversitetet (de hade endast en 
relation med de andra utbytesstudenterna/internationella studenterna).

Detta var emellertid ingen större förlust för dessa utbytesstudenter enligt 
deras mening, då de kunde träffa andra internationella studenter. Vad spelade 
det för roll om de saknade kontakt med de svenska studenterna, då det fanns 
andra studenter från Europa och övriga omvärlden som de kunde ha kontakt 
med? Däremot kan man undra om det inte är en stor förlust för 
värduniversiteten, som tog emot utbytesstudenterna och lät dem delta i en del 
av utbildningen. Varför användes inte deras närvaro för att berika 
internationaliseringen av universiteten?  

Att vara fysiskt närvarande räcker inte för att det skall finnas ett utbyte 
mellan de svenska studenterna och utbytesstudenterna. Distans/närhet kan 
inte förstås enbart i termer av det euklidiska rummet. På ett sätt är de svenska 
studenterna och de svenska värduniversiteten nära utbytesstudenterna, men 
på ett annat sätt finns det fortfarande en enorm distans mellan dem. Det 
behövs något som knyter dem till varandra för att de ska vara nära varandra.

Att agera på distans

Utbytesstudenternas förhållande till hemuniversiteten visar en motsatt bild av 
närhet/distans. Med begreppet oföränderlig mobil upplyser Latour om att 
aktörers relationer till andra aktörer inom nätverken inte förändras även om 
aktörerna rör på sig fysiskt. Det beskriver också att aktörer agerar på distans. 
Att en student flyttar från sitt hemuniversitet till ett värduniversitet betyder 
inte att studenten inte längre är en aktör i de nätverk som producerats på 
hemuniversitetet. I själva verket belyser definitionen utbytesstudent att en 
utbytesstudent fortsätter att vara student på sitt hemuniversitet också medan 
hon/han är på sitt värduniversitet. Att utbytesstudenterna fortsatte vara 
aktörer i nätverken i Korea blev mer synligt genom kommunikation via ICT. 
Internetsidor och olika kommunikationsmedel mobiliserade distanta aktörer-
nätverk in i utbytesstudenternas studentrum. Dessa kommunikationsmedel 
höll utbytesstudenterna inom vissa nätverk och de möjliggjorde att 
utbytesstudenterna kunde vara på två ställen samtidigt. Medan de satt i sitt 
studentrum i Sverige kunde de planera, kalkylera och ansöka till kurser  och 
prov inför kommande termin eller TOEIC i Korea. Utbytesstudenterna rörde 
sig inte bara genom tid och rum i Sverige, utan fortsatte också röra sig i tid 
och rum i nätverken i Korea. De var fysiskt borta från Korea, men de var 
fortfarande kvar i nätverksrelationerna.
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”We are composed of, or constituted by our props, visible and invisible, 
present and past” skriver Law (1994, s. 33 original kursivering). Jag skulle 
här också vilja lägga till ”framtiden”. Även om man aldrig kan veta vad som 
ska hända i morgon så grundar sig ens handlingar på vad man i nuet 
planerar/tror om sin framtid. Utbytesstudenternas förflutna var i Korea, men 
nuet var inte bara i Sverige utan också i Korea. ”Min verklighet är där (i 
Korea)” sa utbytesstudenterna. Deras framtid var definitivt i Korea.  Tid och 
rum som producerades i nätverken i Korea var närvarande under 
utbytesstudieperioden.  

Murphy-Lejeune (2002) beskriver vad studier utomlands innebär för 
dessa internationella mobila studenter. De blir avbrutna från sitt förflutna. 
Utbytesstudietiden visade sig dock vara både ett avbrott och en kontinuerlig 
period till sin karaktär. Den anses vara en fortsättning på studenternas 
utbildning, samtidigt som den är en tidsbestämd, avbruten tidsperiod - den 
innebär ingen framtid på värduniversiteten. Utbytesstudenterna var 
frånvarande från sina hemuniversitet, men samtidigt var de inte helt avskilda 
från sina hemuniversitet.

Även om det inte var lika starka band så kunde man se att 
utbytesstudenterna agerade i nätverk som bestod av internationella studenter 
från de svenska värduniversiteten när de återkom till Korea. De talade för 
utbytesprogrammen i Sverige, deras rapporter rörde sig i olika nätverksrum 
och de överförde utbytesstudenternas liv till de kommande 
utbytesstudenterna. De stärkte de internationella studenternas nätverk på 
distans.

Duktig student eller bildningsturist

När studenterna enrollerades och mobiliserades till utbytesstudier på sina 
respektive hemuniversitet så producerades och definierades en utbytesstudent 
som en ”duktig student”.  Procedurer som sorterade ut studenterna med hjälp 
av betyg, TOEFL provresultat, intervjuer med studenterna på engelska och 
koreanska vilket de flesta utbytesstudenterna (utom utbytesstudenterna från A 
universitetet) genomgick, skapade en bild av att utbytesstudenten inte var 
”vem som helst”. Utbytesstudierna definierades som en fortsättning av 
studenternas utbildning i Korea. Det är detta som utbytesstudenterna uppgav 
och som var skillnaden jämfört med andra språkträningsprogram utomlands. 
Det var detta som betonades med utbytesprogrammen. Detta är resultat av 
översättningsprocessen av utbytesprogrammen på hemuniversiteten.  Här 
formades relationer mellan de duktiga studenterna och utbytesprogrammen, 
mellan deras studiebanor och utbytesprogrammen. Det verkade också som 
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om denna översättning har lyckats stabilisera förbindelsen. Ofta kunde 
utbytesstudenterna inte specifikt nämna vad som var syftet med deras 
utbytesstudier eller varför de ville göra det. Ändå poängterade de flesta att de 
ville göra det, de förberedde sig länge inför ansökan till programmen och det 
var naturligt att de gjorde det.  Det verkade som om hemuniversiteten lyckats 
med att översätta studenternas intresse. I vissa fall kunde man observera att 
det fanns starka och direkta röster som sa till studenterna ”du vill göra det”. 
Även om det inte var en lika entydig och positiv bild på elituniversitetet A, så 
fanns det även där en bild av att utbytesstudier var en ”anständig” syssla, - 
det var en anständig form av ”studieavbrott”.  

När de började på utbytesprogrammen producerades en annan bild av 
utbytesstudenten på värduniversiteten. Den oordning som tidigare har 
diskuterats och dess effekter formade en bild av utbytesstudenten som en 
icke-seriös student. Utbytesstudenterna berättade att en del studenter och 
även i vissa fall lärarna på värduniversitet hade inställningen ”ni är här för att 
roa er”. Bilden av utbytesstudierna som en roande tid, icke-seriös studietid 
kan förstås som något som skapats av handlingsmönster genom åren. Det var 
en åsikt som existerade innan studenterna började sina utbytesstudier på 
värduniversiteten. C2 hörde från sin vän ”Om du ville studera varför har du 
kommit hit som utbytesstudent?”. Sådana kommentarer visar att det fanns en 
stark representativ bild av utbytesstudier, en bild av en oseriös studieperiod. 
Denna uppfattning om utbytesstudier fanns bland utbytesstudenterna också. 
D1 t ex tyckte inte att studierna var det viktigaste under hennes 
utbytesperiod. Det beskrevs som om utbytesstudenterna inte var på 
värduniversitet för att studera, utan för att titta på hur man studerar, för att 
pröva på att studera. Ofta beskrev utbytesstudenterna sig själva som turister – 
de som är här på kort tid. De är här men inte riktigt här. Den här är en 
översättning av utbytesstudenten på värduniversiteten.  

Man kan observera att bilden och värdet av utbytesstudieperioden i 
relation till studenternas utbildningar formades om när de kom tillbaka till 
sina hemuniversitet. Utbytesstudierna blev i vissa fall en period som 
egentligen inte passade in eller ingick i studenternas ordinära 
utbildningsbanor. 

 Utbytesstudenterna berättade ändå om en sorts succésstory när det gällde 
utbytesperioden i Sverige; de lärde känna andra studenter från olika delar av 
världen, de prövade och klarade av att studera utomlands, de fick uppleva hur 
det var att vara (fysiskt) frånvarande från sina bekanta miljöer, och sist men 
inte minst upplevde de att deras kunskaper i engelska hade blivit bättre. Det 
var unika och personligt värdefulla erfarenheter.  De tyckte att det hade varit 
en bra och värdefull tid och att de kunde rekommendera de andra studenterna 
att ansöka till ett utbytesprogram.  
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Vad resultatet av denna avhandling visar är att 
utbytesstudenten/utbytesstudierna översattes till något som kan liknas vid en 
”bildningsturist” på värduniversiteten. Denna bildningsresa i form av 
utbytesprogram uppskattades högt av utbytesstudenterna.  

Vad är då ett utbytesprogram? Det är just denna hybridform – delvis en 
form av studenternas organiserade fortsatta utbildning och delvis en bildning 
som uppstår av det faktum att studenterna förflyttar sig från sina vanliga 
miljöer.

Hur hanteras internationaliseringen på 
universiteten?

Dagens universitet betonar att deras utbildningar har ett internationellt inslag 
och prägel. Internationaliseringen av universiteten är en viktig aspekt för att 
framhäva universitetens plats i den högre utbildningens värld. Om man 
besöker olika universitets hemsidor, så är det svårt att hitta något universitet 
som inte betonar sitt internationella samarbete. Varje hemuniversitet och 
värduniversitet skriver om antalet inkommande och utresande studenter, som 
har ökat de senaste åren, samt antalet avtal som de har med olika utländska 
universitet. Dessa ständigt ökande antal studenter 90  och avtal med olika 
utländska universitet är ett tydligt mått som universiteten använder sig av för 
att beskriva i vilken utsträckning grundutbildningen har en internationell 
prägel. Antalet utbytesstudenter blir en indikation på framgång.   

 Avhandlingen ställer en fråga – är det allt? Kan graden av 
internationalisering av grundutbildningen91 i den högre utbildningen mätas i 
termer av kvantiteten utbytesstudenter? Räcker det som mått på 
internationalisering av grundutbildning? Kanske är det ökande antalet viktigt 
för att man tror på antagandet att varje utbytesstudent skulle bära med sig just 
sin kultur och att detta medför en del goda mål som i sin tur medför en 
förändring. Avhandlingen visar dock att utbytesstudenterna i sig inte medför 
en interaktion mellan värduniversiteten och ”världen” och den ifrågasätter 
också vilken effekt utbytesstudierna hade i deras utbildning.  

Varför ska man bli utbytesstudent?  På Linköpings universitets hemsida 
(som inte var ett värduniversitet) står det så här.  

90 För de svenska universiteten har antalet utresande studenter inte ökat de senaste 
åren.
91 Här räknar jag inte med de internationella masterprogrammen.  
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Varför (ska man göra utbytesprogram)? Det finns många fördelar med 
utlandsstudier. Du lär dig språk och träffar nya människor och kulturer, du 
knyter kontakter för livet och utvecklas som människa. Och du har väldigt 
roligt! (Linköpings universitet, 2007) 

Många utbytesstudenter skulle instämma i denna beskrivning Här saknas 
emellertid en formulering om nyttan ur en utbildningsaspekt, och jag ställer 
en fråga - om detta var meningen med utbytesprogrammen, vad är då 
skillnaden om man jämför med språkträning? Vad är poängen med 
utbytesprogram inom universitetsvärlden? Det är inget fel i att utbytes-
programmen blir till en sorts bildningsresa, men jag kan inte låta bli att tänka 
på att vi missar något om det inte berör själva utbildningen. Är det rimligt att 
utbytesstudenterna (på grundutbildningsnivå) ska genomföra 
internationaliseringen av den högre utbildningen på egen hand? Slutligen: är 
det ärligt att inte skriva något om riskerna? Studenterna kan ju bli lurade att 
tro att det saknas risker. Jag har betonat frånvaron av samarbete mellan 
värduniversitet och hemuniversitet gällande utbytesprogram ur en 
utbildningsaspekt. Här saknas förståelse för läroplan och organisering av 
utbildning på olika universitet. Min tanke är att internationalisering av den 
högre utbildningen inte enbart kan nås genom att internationella studenter 
fysiskt befinner sig på svenska värduniversitet – även om det är bara på 
grundutbildningsnivå. Mina avslutande tankar stannar vid dessa frågor.  Min 
förhoppning är att universiteten ska satsa på att åstadkomma en annan typ av 
internationalisering av den högre utbildningen, lika hårt som de satsat på att 
öka antalet mobila studenter och de avtal som möjliggjort dessa studenters 
rörelser.

Reflektioner över metod och teori

In theory, theories exist. In practice, they do not. […] Daily practice needs 
no theorist to reveal its “underlying structure”. “Consciousness” does not 
underlie practice but is something else somewhere else in another network. 
Practice lacks nothing. (Latour, 1993a, s.178f) 

Att skriva en avhandling är som att organisera olika berättelser till en 
berättelse. Det är en sorts ordningsarbete. I denna process ställer forskaren 
hela tiden frågan om hur mycket det är ”min historia”, ”informanternas” eller 
”teorins historia”. I metodkapitel 3 har jag redovisat hur jag ser på relationen 
mellan empiri, teori och mig själv som forskare. Teorin erbjuder en 
ontologisk och epistemologisk grund för avhandlingen och en 
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begreppsapparat för analysarbetet. Teorin är ett verktyg för att ge mening åt 
empirin. Det betydde inte att jag lät/tvingade empirin att anpassa sig till 
teorin. ANT är dessutom en öppen teori i den meningen att teorin i sig inte 
förklarar världen eller förutsätter hur förbindelserna såg ut. Jag har använt 
den på mitt sätt: översatt den till ett redskap för mina behov. Jag har under 
hela avhandlingsarbetet försökt att hålla en balans – dvs. att inte göra våld på 
empirin för att den till varje pris skall anpassas till teorin. Min inställning var 
att det empiriska materialet bestämde hur och vilka delar av ANT som skulle 
användas. Jag vill betona att det empiriska materialet har bestämt vilka delar 
av teorin som är giltiga och viktiga i denna avhandling.  Kapitel 2 kan därför 
ses som ett resultat av ett samspel mellan teori och empiri.  

I kapitel 3 påpekade jag att intervjuer inte är ett typiskt sätt att följa 
aktörer och att jag på grund av praktiska (o)möjligheter inte kunde använda 
mig av observationer som metod för min datainsamling. Om jag hade haft 
observationsdata så hade det empiriska materialet i avhandlingen troligen sett 
annorlunda ut.  Jag har tidigare skrivit om att mitt intresse inte ligger i de 
individuella utbytesstudenterna, även om avhandlingen baserar sig på 
intervjuer med fjorton utbytesstudenter. Mitt intresse var att genom intervjuer 
med utbytesstudenterna undersöka utbytesstudenternas rörelser i tid och rum 
och hur utbytesprogrammen genomfördes och iscensattes av olika aktörer.  
Om jag också hade följt dessa heterogena aktörer så hade avhandlingens 
material varit annorlunda. Mängden av data hade blivit större, kanske hade 
jag också sett något som utbytesstudenterna själva inte hade uppmärksammat 
eller haft tillgång till. Då hade troligtvis avhandlingen blivit annorlunda. Jag 
tror att mitt intervjumaterial är tillräckligt detaljerat och har fungerat som ett 
bra underlag för att diskutera avhandlingssyftet.  

Man kan finna att det finns brister i diskussionen som gäller kön och 
klass. ANT-perspektivet har inte givit mig verktyg för att fokusera kön och 
klass. Det är en punkt som ANT kritiserats för – ANT kan inte förklara (är 
inte heller intresserad av?) hur dessa maktpositioner har blivit stabiliserade 
och hur de fungerar. Dessa aspekter, kön och klass blev inte möjliga att 
studera i denna avhandling eftersom de inte behandlades som viktiga i 
utbytesstudenternas egna berättelser. Jag försökte ställa några frågor som jag 
tyckte skulle beskriva köns- och klassaspekter, men utbytesstudenternas svar 
visade inte på några sådana aspekter. Jag fick ingen användning av svaren.  
Det kan delvis bero på att ANT inte utrustade mig med några svar och på 
vilket sätt jag sökte efter köns- eller klassaspekterna. Jag kan säga att jag inte 
kunde/ville tvinga fram några berättelser om just dessa aspekter från de här 
utbytesstudenterna. När det gäller könsdimensionen så var jag orolig för att 
det skulle blir en sort övergeneralisering av utbytesstudenternas könsmönster. 
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Liksom alla andra intervjumaterial så är dessa utbytesstudenters 
könsfördelning situerad i detta fall.  

Som jag beskrivit i kapitel 3 fanns det vissa punkter som inte stämde med 
värduniversitetens dokument, vad de ansvariga på värduniversiteten sa och 
vad utbytesstudenterna faktiskt gjorde. Jag redovisar inte här vilka punkter 
det var frågan om. Det var inte så att utbytesstudenterna alltid var medvetna 
om att de inte fick göra si eller så enligt reglerna. Det som är intressant för 
min avhandling var det faktum att de här utbytesstudenterna kunde 
genomföra sina utbytesstudier på ett sådant sätt.  

En avhandling är alltid situerad i en tid och ett rum. Denna avhandling 
grundar sig t ex på intervjuer med dessa specifika studenter som råkade vara 
tio kvinnor och fyra män just detta bestämda år på dessa värduniversitet. Som 
A5 sa en gång så tillhörde de en marginell skara av utbytesstudenter i Sverige 
- de flesta utbytesstudenter kommer från EU-länder. De här koreanska 
utbytesstudenterna kan därför inte representera alla utbytesstudenter i 
Sverige. Berättelserna hade kunnat bli annorlunda om fallet varit annorlunda. 
Samtidigt finns det många aspekter som liknar tidigare studiers resultat. Man 
känner igen delar av huvudberättelserna från andra studier och personliga 
iakttagelser – jag vet inte hur många gånger jag har hört folk instämma i t ex 
när jag berättade om att de koreanska utbytesstudenterna inte umgicks med 
svenskarna. Läsaren kan känna igen gestalterna som visades i avhandlingen.  

Det skrivs ofta att en generalisering av kvalitativa studiers resultat inte 
går att göra; den är situerad i tid och rum och därför går det inte dra slutsatser 
om något annat fall än det studerade fallet. Larsson (2005) påpekar att detta 
påstående kan reducera intresset för kvalitativa studier – om man inte kan dra 
slutsatser om andra fall än det studerade och få någon nytta av studien, varför 
ska man då läsa den? Larsson diskuterar tre olika sätt att resonera och 
argumenterar om generalisering gällande kvalitativ forskning: generalisering 
via maximerad variation, generalisering via kontextlikhet och generalisering 
via igenkännande av gestaltning. Jag finner att det är fruktbart att tala om 
generalisering via igenkännande av gestaltning med anknytning till 
avhandlingen. Kvalitativa studier producerar gestaltningar – beskrivningar av 
handlingsmönster, tolkningar och begrepp – och värdet/användbarheten av 
kvalitativa studier innebär att läsaren får se och förstå fenomenet som 
studerats på ett annat sätt. Den förutsäger dock inte att gestaltningar uppstår 
för alla likartade kontexter. Läsaren kan bedöma ifall dessa gestaltningar som 
produceras av en kvalitativ studie kan användas i andra fall. 
Generaliseringarna blir förverkligade när tolkningarna blir fruktbara för andra 
fall. Med andra ord ligger generaliserbarheten av avhandlingen i läsarens 
händer och dennes bedömning. Läsaren får bedöma om resultatet av denna 

- 191 -



8. Diskussion 

avhandling - beskrivningar av mönster och tolkningar - är användbar i andra 
fall.

Jag kommer ihåg att jag har läst poesi som började med frasen ”om jag visste 
då vad jag vet nu”. På sätt och vis kan man alltid tänka sig 
forskningsprocessen på ett sådant sätt. Mycket lär man sig efteråt eller 
senare. Alla frågor som jag ställde använde jag mig inte av eftersom jag 
bedömde att de saknade relevans för min avhandlings syfte och fråge-
ställningar. Jag är ändå i stort sett nöjd med hur arbetet fortskred. 

Avslutning 

I kapitel 1 skrev jag om vad jag ansåg att avhandlingen skulle bidra med till 
kunskapsmassan. Jag hoppas att läsarna, när de läst avhandlingen, finner att 
de har fått mer kunskap om en sida av internationaliseringsarbetet av den 
högre utbildningen utifrån en svensk kontext. Jag tror att det finns ett värde i 
att ha studerat de koreanska studenterna vid olika svenska värduniversitet. 
Om man tänker på att de här koreanska utbytesstudenterna tillhör en 
”minoritet av minoriteter” och de flesta utvärderingarna handlar om 
ERASMUS studenter, så tror jag att mitt fall ger en annan bild av 
utbytesstudenterna i Sverige. Även om det finns mönster i avhandlingen som 
man känner igen från tidigare studier så kan man inte förneka att Sverige, de 
svenska värduniversiteten, skapade speciella villkor och kontexter för dessa 
utbytesstudenter, t ex språkfrågan gällande engelska eller svenska som tydligt 
skilde utbytesstudenterna från de svenska studenterna – det är inte rimligt att 
tro att majoriteten av utbytesstudenter i Sverige skulle kunna svenska. 

Jag hoppas också att denna kvalitativa, longitudinella studie skänker 
läsaren en detaljerad information och en förståelse för utbytes-
studenterna/utbytesstudierna på ett annat sätt jämfört med tidigare 
utvärderingar. I avhandlingen beskrivs det t ex inte bara huruvida 
utbytesstudenterna uppskattade perioden högt eller inte, utan även vilka 
aspekter de värdesatte och varför. Det beskrivs inte bara om det var tidigare 
utbytesstudenter och professorer som påverkade studenternas val, utan också 
på vilket sätt de gjorde valen, och det redogörs för att studenterna behövde 
förlänga sin period och varför det blev så. 

Jag tror att mitt sätt att använda ANT i avhandlingen har bidragit till att 
se utbytesstudenten/utbytesstudierna som något som är skilt från fokus på de 
individuella studenterna, även om det empiriska materialet grundar sig på 
intervjuer med fjorton utbytesstudenter. Jag tror också att avhandlingen ger 
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en del ”näring” åt teorin genom att den visar att den fruktbart kan användas 
inom ett område där teorin inte brukar användas.  

Vilken praktisk nytta som avhandlingen kan bidra till är en fråga som jag 
inte kan svara på. Jag har inget färdigt recept för eventuella förändringar som 
den skulle kunna orsaka. Jag hyser dock en förhoppning om att när man läser 
avhandlingen så förstår man att alla goda intentioner med 
utbytesprogrammen/satsningarna på studenternas mobilitet, t ex en ökad 
pedagogisk dialog eller ett kulturellt utbyte mellan värduniversitetens 
studenter och utbytesstudenterna inte kan uppnås bara genom att de här 
studenterna rent fysiskt lokaliseras på samma universitet. Jag hyser en hel del 
förhoppningar om att avhandlingen skulle kunna fungera som ett 
diskussionsunderlag för arbeten kring internationaliseringen av den högre 
utbildningen och att avhandlingen kan användas för praktiska och komplexa 
arbeten och för att uppnå målen med satsningarna på de internationella 
mobila studenterna. 

Nu då jag är i slutfasen av detta långvariga arbete så känner jag mig nöjd 
med mina resultat, men samtidigt är jag fortfarande nyfiken. Vad har hänt i 
dessa (före detta) utbytesstudenters liv efter att det har gått några år? Det är 
exempelvis en fråga som jag skulle vilja söka svar på. Enligt antagandet om 
utbytesprogrammens värde så skulle denna period hjälpa studenterna på 
framtidens arbetsmarknad. Några utbytesstudenter uttryckte en stark tro på att 
utbytesstudierna skulle bli till nytta för dem i framtiden, trots att de inte 
kunde se någon praktisk nytta med det hela vid den tidpunkten då jag 
intervjuade dem. Värdet av utbytesprogrammen producerades i heterogena 
relationer i nätverken påstår avhandlingen. I linje med denna tanke kan man 
tänka sig att resonemangen kring värdet skulle kunna förändras i och med att 
förbindelser ständigt förändras.

Det skulle också vara intressant att undersöka hur professorerna/lärarna 
och de ansvariga på de internationella enheterna genomför 
internationaliseringen av den högre utbildningen på olika nivåer.

Det här blir mina avslutande ord - jag är fortfarande nyfiken på 
övriga/nya arbeten som kommer att presenteras kring internationaliseringen 
av den högre utbildningen. Min förhoppning är också att jag kan dela denna 
nyfikenhet med de läsare som läser min avhandling. Slutligen skulle jag vilja 
uttrycka min tacksamhet för all den tid som utbytesstudenterna lagt ner 
tillsammans med mig och som gjort denna avhandling möjlig. 
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Summary

Introduction

When you are at a university, you are not especially surprised to hear 
students who are passing by speaking in English, French, German or Chinese. 
This is one of results of the investment in the internationalization of higher 
education.

A university has always been an international institution. Recently, the 
number of internationally mobile students has increased noticeably. There are 
some aspects that are assumed to contribute to the increasing mobility of 
students. These are technical developments which make it easier for people to 
move and to communicate with others, the position of English as a world 
language, discourses on lifelong learning and globalization.  

There are two main arguments for the internationalisation of higher 
education. The first is that it contributes to students’ sociocultural education. 
The second is that it also improves students’ employability since they will be 
able to work in a global world, which is also good for the economy of nations 
in the future.  

It is not easy to define what internationalisation of higher education 
/international education is. Even though these concepts are frequently used, 
there are various and vague definitions of the concepts.  

According to the Swedish National Agency for Higher Education, there 
are four main aspects that are included in work on internationalisation. They 
are: 1) periods spent abroad by Swedish students, teachers and other staff, 2) 
internationalisation at home, 3) recruitment of students from other countries 
to entire programmes in Sweden and 4) international collaboration at 
different levels.

This study concerns Korean exchange students in Swedish higher 
education. Exchange students are playing a major role in the 
internationalisation of higher education, according to the Swedish National 
Agency for Higher Education (Högskoleverket, 2005:1; 2005:27). They are 
regarded as representing the degree of internationalisation of a university and 
they are also assumed to contribute to so-called “internationalisation at 
home” by sharing their experiences and culture with students at the host 
university.  
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The studies of international students (there are different terms - “overseas 
students”, ”foreign students”, ”international students” and ”international 
mobile students” are some of them) mainly concern students from Asia in 
English speaking countries such as the USA, the UK and Australia. Much of 
the literature focuses on the cultural differences between the students and the 
host countries. Communication problems, cultural impact on learning styles, 
cultural shock and discrimination are some examples of the main themes.  

There is little evidence that the investment in students’ mobility has 
resulted in the benefits assumed by the different policy documents.  

Aims and research questions 

The subject of this dissertation is the movement of exchange students in time 
and space. The case is Korean exchange students and the aim of the 
dissertation is to understand the movement of exchange students and 
exchange studies as a trajectory in times and spaces.  

The research questions are:  
� How were the students enrolled and mobilized in exchange 

programs, thus becoming exchange students? 
� How did they perform in the exchange program?  
� How were the meanings of exchange programs produced when 

the students came back to Korea?  
There are different dimensions of knowledge that I hope this dissertation 

contribute to. It contributes to the knowledge of internationalisation of higher 
education in Sweden. The case of the dissertation – Korean exchange 
students in Swedish higher education - is an uncommon one in studies of 
international students. The Swedish National Agency for Higher education 
(1998) also points out that most studies of internationalisation in Sweden 
concern the students and collaborations in the EU and North America. The 
dissertation contributes to understanding internationalization outside the EU 
and North America.  

This dissertation is a longitudinal qualitative study.  The study contains 
descriptive and detailed data that provide a type of knowledge that differs 
from earlier evaluations based on statistics.  

The theoretical framework of the dissertation is Actor network theory 
(ANT). The theory provides specific ways of viewing the research object. 
The theory views the object in association with other actors in networks. By 
using ANT, I believe that the dissertation provides knowledge beyond 
individual experiences even though the empirical material is based on 
interviews with exchange students.  

- 196 -



Summary 

Actor –network theory 

The theoretical reference of the dissertation is Actor-network theory (ANT) 
(see Callon, 1986; Callon & Latour, 1981; Callon & Law, 1982; 1997; 
Latour, 1986; 1991; 1993a; 1993b; 2003; 2005b; Law, 1992; 1994). In ANT 
there is no a priori difference between people and objects. Both human and 
non-human objects are actors as long as they do something. ANT also argues 
that an actor cannot be separated from the network of entities that acts though 
the actor. Actor is a network effect. Network and actor are co-extensive.  “An 
actor is also, always, a network.” (Law, 1992, s.4) 

Usually, we do not see networks that constitute an actor. We see the 
unity that acts. All phenomena and objects are the effect/ product of networks 
but we do not deal with heterogeneous networks that act through actors in 
practice. A network disappears from our view when it acts as a single block. 
This is a simplificatory effect that is called punctualisation.

How is it possible that an actor represents many other actors? How is it 
possible that many different actors act as one? According to ANT, this is a 
result of translation. Translation is “a process in which sets of relations 
between projects, interests, goals and naturally occurring entities-objects, 
which might otherwise be quite separate from one another, are proposed and 
brought into being.”(Callon & Law, 1989, p. 58 f)   

Callon (1986) describes four phases of translation. These are 
problematisation, interessement, enrolment and mobilisation. 
Problematisation is the process of defining a particular goal or problem and 
actors whose interests are bound to the specific formulation of a problem. 
Network builders make themselves indispensable for the suggested actors by 
defining their identity in such a way that they become an obligatory passage
point in the network. Interessement refers to the actions through which 
network builders try “to impose and stabilise the identity of the other actors it 
defines through its problematisation” (Callon, 1986, p.207). During 
interessement it is important to create barriers between these actors and other 
networks that also claim them and lock the actors in the network. Enrolment 
is the other side of interessement. It refers to actions that create and establish 
relations among the heterogeneous actors within a network. Mobilisation is a 
set of methods used to ensure that supposed spokesmen for various relevant 
collectives are able to represent them.  

Latour (1986) elaborates the implications of the translation model and 
discusses how ideas, orders, claims and artefacts, which he calls tokens, 
spread in time and space. He argues that a token, whatever its form and 
shape, is in the actors’ hands and every actor acts with a token in different 
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ways. A token moves in time and space, not under its own power. Its 
movement is the result of the others’ actions.  A token is therefore always 
changing in time and space.   

Time and space, which is usually treated as a background or neutral 
condition, is also the effect or product of networks. ANT distinguishes 
between Euclidean space and network space, between time and temporality, 
i.e. interpretation of the passage of time. Actors move in the temporality and 
spatiality of networks that are organised and constructed as time and space 
(Latour 1993a; 1993b; 2003; Law, 2000). Latour (2003) argues, using the 
concept immutable mobiles, that an actor moves in Euclidean spaces (mobile) 
but that they keep their form and relations to the other actors in a network 
(immutable). An actor’s location cannot be explained solely in terms of 
Euclidean space and time; it is also defined in terms of network space and 
temporality.  

Method

The study follows the ontological and epistemological perceptive of ANT. 
ANT states that there is no static, definite and singular object but that the 
research object is produced in the associations with other actors and that it is 
multiple and changeable. In the case of this dissertation, this means that what 
an exchange student is differs in different time and space because the 
association of various actors that produce “an exchange student” is varying 
and changing. To be an exchange student is therefore understood not as a 
state but as a performing process. The dissertation focuses on the 
performance of an exchange student/exchange programs and it attempts to 
describe the process of being an exchange student.

The empirical data were collected in semi-structured interviews with 14 
students from six home universities. The interviews were conducted three or 
four times, depending on the duration of the period the student stayed in 
Sweden. The interviews were conducted over a period of 16 months. The last 
interviews were held in Korea, several months after the students had returned 
to Korea.

The following areas were focused on in the interviews.  
1. The students’ family and educational background. 
2. Description of their day at their home universities.  
3. Description of the process by which they became exchange students.  
4. Description of what they did at their host universities as exchange 

students.
5. The reason for their actions 
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6. What happened when they returned to Korea? 
7. How they thought about the value of exchange programs in different 

times and spaces.  
All interviews were recorded and transcribed.
During my work on the analysis, I have tried to illustrate the process and 

to follow the generalized symmetry principle (Callon, 1986), which means 
that the same kind of explanation and language use should apply for all the 
phenomena to be explained. Reflexivity was also important, especially when 
I translated the Korean quotations into Swedish. I did not translate word for 
word; rather, I tried to retain the sense of the quotations.  

Korean education 

Korean higher education has expanded enormously since the Korean War. In 
2002, more than 50% of the students who graduated from high school 
enrolled in higher education. Private actors generally finance the educational 
field.

Confucianism, which stresses loyalty, obedience and elitism, generally 
influences Korean educational culture. In Korea, there is a relatively clear 
hierarchy among the universities. Old-boy networks are still one of the most 
important informal recruitment systems. It is felt that entering a prestigious 
university to a degree guarantees the students’ future social and working life. 
The expression, educational fever, is used to describe how many students 
study hard to prepare the Scholastic Aptitude Test. 

In higher education, the courses that students study are categorized in 
different ways. There are compulsory/optional major courses, 
compulsory/optional minor courses and compulsory/optional liberal art 
courses. The universities have their own curriculum and credit system, which 
means that the grade system, categories of courses (which courses are 
compulsory or optional) and requirements as regards how many compulsory 
courses the students should take to graduate vary.  

Becoming an exchange student 

An exchange student is a student who studies at the host university within the 
framework of an exchange agreement for one or two terms. The main 
prerequisite for a student exchange is that there is an existing exchange 
agreement between the home university and the host university. It is usually 
the home university that decides which students to send to the host 
university. An exchange student is supposed to continue to his/her studies 
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and obtain academic credits at the host university at the same time as he/she 
learns the host country’s culture and language. The study result from the host 
university is recognised by the home university. 

This definition can be divided into three acts. The first act is becoming an 
exchange student, the second act is performing exchange studies and the third 
act is returning to the home university.   

Becoming an exchange student is the first act, i.e. the process in which 
the students were enrolled and mobilized in order to become exchange 
students.

Most of the students had studied more than five terms before they 
became exchange students. It was a result of organizing a time for exchange 
studies in the students’ educational trajectories. Agreements between the host 
and the home universities, date of application, selection procedure and the 
duration of the selection process were significant actors, which organised the 
time aspect of the exchange studies.  

In some cases, the exchange agreement created spaces at the host 
universities because the agreement applied to students in a specific 
department.  Most of the exchange agreements applied to all the students at a 
home university. However, there were some specific departments and student 
clubs at the home universities that exchange students came from. This was 
because the information about exchange programs was collected and moved 
within these spaces. The former exchange students also created specific 
spaces within a university. It was not only their physical presence but also 
their reports, personal stories about exchange programs/studies that 
contributed to some students in a specific department continuing to apply for 
the exchange programs.  

The exchange students’ stories can be understood in this way: there were 
immutable mobiles such as information, the former exchange students and 
their rapports and spokesmen for the exchange programs that moved in 
specific network spaces. They created and strengthened the relations between 
some departments or student clubs and the exchange student programs. In 
this way, they also contributed to the creation of specific spaces within a host 
university, which produced exchange students. A student was able to become 
an exchange student because she/he was in the right place in a network, i.e. 
knowing location, where immutable mobiles and spokesmen were gathered 
and moved.  

The exchange students can be described as “good” students at the home 
universities. They were students who had received scholarships and had good 
grades. The exchange students said that not “any one” could be an exchange 
student. The significant actors, such as TOFLE test result, students’ average 
grade and the professors involved in the selection of exchange students, 
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produced an identity of exchange student as an elite student. This made the 
exchange program a part of the elite students’ educational trajectory. This is a 
result of the translation of an exchange student. It is during translation that 
the associations between heterogeneous actors, which otherwise do not exist, 
are created and stabilized. It is shown that the translation of exchange student 
constructed a relation between the “good” students and exchange programs. 

It was generally accepted by the students that participating in exchange 
programs was a good thing to do, something that students were expected to 
do, even though many exchange students could not explain in detail what the 
benefits of exchange program are. It seems that exchange programs 
succeeded in becoming a black box, which means that the relations in the 
networks are stabilized and the statement is accepted and performed by the 
different actors.

The definition of an exchange student describes the exchange program 
period as a continuation of the student’s education but there were different 
ways of considering this period. In some cases, the exchange programs were 
treated as an informal curriculum and a part of their education. In other cases, 
it was regarded as an unusual break from their educational trajectories. There 
were a few students who had a clear educational reason for their movement 
to the host university in Sweden. Many other students described their 
movement to Swedish host universities as a movement to Europe or from 
Korea.

Even though the definition states that results from exchange programs 
should be treated as part of the students’ education, many students were 
aware of the risk that they might need to prolong their period of education. 
They knew this from information and contact with the former exchange 
students. The degree of standardization of the curriculum was an important 
aspect. If the home universities standardized the students’ educational 
trajectories to a high degree, there was a risk that exchange programs would 
disrupt the students’ educational trajectories.  

The translation of exchange students seemed to succeed in creating 
relations between the “elite” students and the different exchange programs 
and in stabilising these relations. Heterogeneous actors and networks 
performed this association. This relation did not exist a priori – it was a 
product. At the same time, it can be noted that there were weak relations 
between exchange program and the students’ educational trajectories.   
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Exchange program studies 

The definition of an exchange student describes an elegant 
transition/movement from one university to the other university. It is 
described as a continuation of students’ education. But how is the definition 
performed? When one look into what kinds of subjects the exchange students 
studied at their host universities, one can see that not all students continued to 
study their major subjects.  

What made the exchange student choose study subjects that did not 
belong to their major? There were different factors, one of which was the 
agreement between the universities. In one case, the exchange program 
involved the exchange of students between two very different departments.  

In another case, the host department did not accept exchange students 
based on their understanding of the exchange student’s ability, which, in turn, 
was based on the results achieved by former exchange students from the 
same home university. The host university recommended that exchange 
students study other subjects.  

The exchange students’ understanding of how their home universities 
would recognise the academic credits from the host universities was also 
important. Many exchange students understood a little about how their study 
result from host universities would be treated at their home universities. 
Some exchange students thought that studying their major in Sweden was not 
a merit at their home university, and consequently they studied other 
subjects. Some exchange students studied subjects that they were interested 
in because they knew that the results would be recognised as a part of their 
major, whatever subjects they studied.  

It could be thought that the exchange students who continued to study 
their major had an easy transition from their home university to their host 
university, but for many students it was also problematic.  

It was difficult for the exchange students to find a course that they were 
able to take. There were limited courses in English at the host universities. 
Most of the courses in English were high-level courses/international master 
courses.

The exchange students thought that attending all the classes was 
obligatory as it is in Korea. Therefore they believed that they could not take a 
course if it collided with another course.

The exchange students could move between different levels of courses, 
even though they did not satisfy the conditions. Prior knowledge 
requirements did not seem to concern the exchange students. They often 
described this aspect as an “advantage” of being exchange student. But this 
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advantage also caused difficulties. Some of the exchange students studied 
courses that were too hard for them.  

The exchange students’ choice of subject was not only made by the 
individual students themselves, it was also subject to heterogeneous actors – 
the exchange agreements, the host department, the students’ understanding of 
recognition procedure and language of courses, etc.   

It can also be seen that the exchange students’ studies at host universities 
caused disruptions in their educational trajectories. Being a student means 
moving through a specific spatiality and temporality constructed as space and 
time. The student’s movement in educational trajectories is always organised, 
even though there is some variation as how standardised trajectories are. 
Following educational trajectories involves constantly dealing with questions 
of including and excluding, i.e. what courses are proper and approved and 
how the courses are related to each other. Being able to anywhere, being 
allowed to take courses in any direction, may give the impression that the 
exchange students were included everywhere but I argue that this is not the 
case; rather, the exchange students were excluded from networks at their host 
universities because they were not located in a specific network space.

Different courses and group work did not seem to initiate relations 
between the Swedish students and the exchange students. There were instead 
other networks in which the exchange students were enrolled and mobilized. 
These networks consisted of “international students” (including free movers 
and exchange students) and Korean immigrants. The significant actors that 
connected and introduced them to each other were student residence areas, an 
international students’ pub, a Korean church and the introduction courses for 
exchange students and the international master courses at the host 
universities. These heterogeneous actors together performed patterns of 
action that stabilised the networks of the international students at the host 
universities.  They took a courses that were marked as “exchange students’ 
courses”, they organised trips and parties together. They exchanged 
experiences with other international students. These international student 
networks can be seen as a part of the host universities; but the point is this, 
these exchange students were not enrolled in a network where the Swedish 
students were enrolled and the Swedish students were not present in networks 
that international students were actors in. Even though these international and 
Swedish students were at same place, they were in different networks. They 
were separated from each other. The international students belonged to the 
“English world” at the host universities.  

Many exchange students described their host universities as European 
international universities but there were no relations between the Swedish 
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students and international at these international universities, which were 
located in Sweden.

The exchange students also acted as distributed actors of networks in 
Korea. They acted at a distance. Continuing to act as an actor of networks in 
Korea was an important part of their everyday lives in Sweden. The exchange 
students participated in a part of networks in Korea during the exchange 
period. The home universities’ rules, curriculum and credit system were 
significant when exchange students’ organised their studies at the host 
universities. Exchange students also showed that they organized their present 
and future according to a temporality that was produced in networks in 
Korea.

ICT made it easier for exchange students to be “present” in networks in 
Korea by using communication programmes and visiting Internet sites. What 
ICT did was to maintain the relations between networks and the exchange 
student.

The fact that they moved from one place to another did not mean that 
they left their networks. Bauman (1998) says that people move even though 
they stay physically. This dissertation shows that people can and will stay in 
networks even though they move physically.  

The situatedness of the exchange students cannot be explained solely in 
terms of Euclidean spaces and calendar time. To understand their 
situatedness, one needs to see their location in the temporality and spatiality 
of networks.   

Returning home 

The result of exchange studies is expected to be recognised as a part of 
students’ education. The significant actors concerning the recognition process 
that appeared in the exchange students’ stories were certified from Sweden, 
record offices, via established procedures of recognition and by professors. 
There were variations as to how the results were recognised. The variations 
depended on three different questions: 1) how the subjects that the exchange 
students studied at the host universities were categorised at the home 
universities, 2) how grades from the host universities were translated and 
registered in the grade system of the home universities and 3) how the size of 
courses (points) at the host universities was understood and translated.  

There were a few exchange students who did not need to prolong their 
educational period after recognition of study results from the exchange 
program. In their cases, the courses points were fully recognised and the 
subjects of the courses were categorized as their major subject, even though 
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they did not belong to their major. Most exchange students needed to prolong 
their educational period as the prestigious home universities in particular had 
a tendency to translate the students’ results in such a way that the exchange 
students needed to prolong their educational period. For example, in some 
cases, even though they studied their major courses at the host universities, 
the courses were not always registered as major ones. They were categorized 
as optional liberal art courses. A 5-point course at the host universities was 
often translated into 3 points.

The central administrative department for grading, the model for 
recognition of study results, the established procedures and the professors 
were some significant actors that influenced how the study results from 
Swedish host universities were translated when the exchange students 
returned.

The exchange students kept in contact with networks they were enrolled 
in during the time spent in Sweden. Once again it was clear that they did not 
have any contact with Swedish host universities and students. They became 
immutable mobiles and spokesmen for the exchange program in Sweden. 
They stabilised the association between their department/unions and the 
exchange program. They also contributed to stabilising the exchange 
students’ movement during the program by recommending the others to live 
“the life exchange students”.  For example, they recommended that the other 
students go to a Korean church, not for the religious reasons but for social 
reasons. They also informed future exchange students about which courses 
were ‘good’ to choose as an exchange student. Their stories not only created 
and consolidated the relation between their home universities and the host 
universities, but also contributed to a pattern of actions among the exchange 
students. In this sense, these (former) exchange students contributed to 
networks of the international students at a distance.

The exchange students said that they appreciated the exchange program. 
They thought that they had gained unusual experiences and that they 
developed greater self-confidence during the period. However, they 
expressed disappointment that the exchange student period was not 
appreciated in a way that they had expected it to be. They used the expression 
“waste of time”. This expression had two different meanings. The first was 
that they did not move so to say. The students at the prestigious home 
universities had needed to prolong their education period because they had 
participated in the exchange programs, which the home universities did not 
recognise in full. When the curriculum was standardized, the exchange 
program constituted an interruption in their educational trajectory. They did 
not make progress or were delayed in their educational trajectories, which is 
what they meant by waste of time.  
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The other students met the ignorance at labour market. They felt that 
having been an exchange student in Sweden was not highly valued in the 
labour market.  To them, “waste of time” meant that they could have done 
something more relevant to the labour market,  during the exchange program 
period.

The different meanings of having been exchange students were produced 
in the different networks.  

Discussion 

By following the exchange students, the dissertation shows that the elegant 
definition of exchange student was translated and performed differently in 
different times and spaces and that there was no single exchange student 
state. It also shows that the exchange program was performed not only by 
individual exchange students; rather, it was performed in the associations of 
heterogeneous actors.   

Exchange student – an organized exchange between the host and the 
home universities?

An exchange student is someone who moved within an organized
exchange program between the home and the host universities. Because it is 
organized between the universities, it is also assumed that there would be 
continuity in the students’ educational trajectories. The dissertation 
nevertheless shows that the exchange program rarely provided continuity in 
the students’ education for a variety of reasons. One of these was related to 
organization of exchange studies.  

This aspect can be divided into three questions: what actors organized 
exchange studies, what they organized and how the different stages of the 
exchange program were organized.  

In brief, the home universities organized the selection process. The host 
universities organized matters that were necessary for the students to begin 
their studies at the host universities. When the exchange students returned to 
Korea, the home universities organized the recognition of the results of the 
exchange program so that this period would be included in the students’ 
education.

One interesting thing is that there was a kind of absence of continuity in 
the organization of the different stages. This resulted in the disappearance of 
simplificatory effects in the exchange students’ movement at the host 
universities. They met disorganization and confusion at the host universities 
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instead of the temporally and spatially organized routes that they were used 
to following at their home universities.  

Discontinuity/disconnection between the different stages of exchange 
programs also resulted in the disappearance of curricula for the exchange 
students. The host universities organized every course but it was the 
exchange students who did the organizing work that created relations 
between the courses. Neither the host universities nor the home universities 
did that. No networks organized the exchange students’ movement during the 
exchange period. The exchange students themselves organized the curricula 
at the host universities. This, among other things, made the exchange studies 
less important. It caused the exchange students to veer off course from their 
educational trajectories.

The exchange students became, as it were, entrepreneurs but in many 
cases they did not have the power to make the others act as they wished (see 
how power is discussed in the translation model proposed by Latour, 1986) – 
they had to prolong the education period. In this sense, they were failed 
entrepreneurs.  

Effects of networks and creators of networks 
At their home universities, the exchange students moved in spatiality and 

temporality of networks that were organized as space and time. They became 
exchange students because they moved in network space – they were located 
in the right place in network space. At their host universities, the exchange 
student were partially enrolled (Nespor, 1994). This partial enrolment was an 
effect of the nontraditional situation that the exchange students were located 
in: on the one hand, they were restricted to the limited number of courses 
provided in English. On the other hand, they were not restricted - they were 
allowed to move in any direction within the limited courses. They did not 
move in same way as the Swedish students did. This resulted in them being 
only partially enrolled/included in networks at the host universities.  

Theses exchange students instead moved in the same way as the other 
exchange students, which stabilized a network of “international students” at 
the host universities. The exchange students often described their host 
universities as international universities in Sweden. Ironically, they found it 
difficult to meet Swedes at these international universities, which were 
located in Sweden.

Investments in the internationalization of higher education is based on a 
number of assumptions and one of them is that it would be helpful for the 
future of students because the labor market they will enter will demand 
multicultural competence and mobility. The exchange students appreciated 
that they gained valuable experience in this aspect. But not every student can 
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move. There is the other assumption that the incoming students from the 
world will contribute to sharing experiences and to creating multiculturalism 
at the host universities. Sending their own students into the world and 
recruiting students from the world can be seen two sides of the same coin. 
The dissertation nevertheless shows that the presence of exchange students 
did not automatically lead to interaction with the Swedish students at the host 
universities.

A top student or a bildung tourist? 
The stories about becoming exchange students could be characterized as 

success stories. Translation of exchange student at their home universities 
produced an identity of exchange student as a top student. An exchange 
student was regarded as something that not everybody could be. But during 
the period of the exchange program at the host universities, a different 
exchange student identity was produced.  

As has been shown, the exchange students’ studies at the host 
universities were characterized by disorder: some exchange students studied 
courses that had a little relevance to their major studies and some students 
took courses for they had not satisfied the necessary conditions. The 
exchange students’ studies at the host universities seemed, and became, less 
serious compared with their studies at the home universities. The exchange 
students become a sort of a bildung tourist, instead of “students” during the 
exchange program period. This was not only because of the individual 
exchange student’s actions, it was also an effect, as the dissertation shows, of 
actions of heterogeneous actors and networks.  The translation of exchange 
students at the host universities produced exchange students as bildung 
tourists.

Nowadays, most universities in the world emphasize that their universities 
have international atmosphere. They give the number of incoming and 
outgoing exchange students they have had and how many agreements they 
have with other universities all over the world to show how international their 
universities are. 

The dissertation asks – is that all? Do numbers tell us everything about 
the internationalization of higher education? Maybe the increasing number of 
these internationally mobile students is important because we subscribe to the 
assumption that these students carry their culture with them and bring about 
the aims of internationalization. The dissertation shows that the exchange 
students themselves do not bring about interaction between the Swedish 
universities and the “world”.   
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Bilaga

Intervjuguide 1 

Familjbakgrund  
� Var snäll och beskriv dig själv och din familj 

Studentens liv på hemuniversitetet 
� Hur kom det sig att du började på ditt hemuniversitet?  (ämnesval) 
� Beskriv ditt liv som student i Korea 
� Beskriv din utbildning (könsfördelning, vad brukar man göra efter 

examen?) 
� Hur många poäng brukar du ta per termin?  (vad betyder det i 

praktiken?)  
� Vilka andra aktiviteter förutom studier var du med på?  
� Hur är din relation till professorerna/lektorerna?  

Att ansöka om utbytesprogram 
� När började du fundera över möjligheten att åka som utbytesstudent? 
� Vad fick dig att fundera över det? 
� Beskriv processen från ansökning till det att du fick besked 
� Vilken information fick du? Varifrån fick du den?  
� Varför har du valt att studera i Sverige?  
� Känner du någon som har studerat utomlands? Hur reagerade din 

omgivning när du berättade att du skulle studera i Sverige?  

Första månaden i Sverige  
� Beskriv din vardag/helg i Sverige 
� Vilka kurser läser du? Hur valde du dessa kurser? Vilka är studenter 

på dessa kurser?  
� Vad gör du när du inte har föreläsningar? 
� Var/hur bor du?  

Förväntningar
� Vilka är dina syften med din vistelse? 
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Intervjuguide 2 

Utbytesstudierna 
� Beskriv en vanlig dag på värduniversitetet. 
� Vilka kurser har du läst hittills? (ämne och kurspoäng) 
� Hur kommer det sig att du har läst dessa kurser? 
� Hur var det att delta i dessa kurser?  
� Vilka läser du tillsammans med? 
� Andra aktiviteter än studier? 
� Vilka umgås du mest med? Hur träffas ni? Var träffas ni?  
� Beskriv en vanlig helg 

Kontakt med Korea 
� Hur håller du kontakten med Korea? med vem? På vilket sätt? Och 

varför (inte)? 

Utbytesprogram hittills 
� Vad saknar du mest på värduniversitetet? 
� Vad är skillnaden mellan ditt studentliv på hemuniversitetet och ditt 

studentliv på värduniversitetet? 
� Hur tycker du att utbytesprogrammet har varit hittills? Vad har du för 

planer för kommande terminer?  

Intervjuguide 3 

Sammanfattning av utbytesstudierna  
� Vilka kurser har du deltagit i? 
� Hur många poäng har du sammanlagt ansökt om och hur många 

kurser har du genomgått? 
� Vilken relation har kurserna till ditt huvudämne? 
� Vet du något om hur studieresultatet kommer att behandlas på ditt 

hemuniversitet i Korea? 
� Jämför ditt universitetsliv i Korea och här 
� Vad hade du tänkt göra i Sverige innan du kom hit? Hur blev det i 

praktiken?  

Vänner
� Vilka vänner/kontakter har du skaffat här? 
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� Hur har du lärt känna dem? 
� Vad brukar ni göra tillsammans? 

Avslutande
� Vad var det svåraste med att vara i Sverige?  
� Har någon blivande utbytesstudent från ditt hemuniversitet tagit 

kontakt med dig? I så fall vad gjorde ni?  
� Vad tror du att du kommer att sakna ifrån Sverige och 

värduniversitetet? 
� Vad tycker du att värdet av utbytesprogrammet har varit? 
� Vad har du för planer inför hemkomsten? 

Intervjuguide 4 

Återkomsten till Korea 
� Beskriv vad som har hänt sedan du lämnade Sverige 
� Hur gick det att komma tillbaka till ditt hemuniversitet? 
� Vilka förväntningar hade din omgivning på dig när du kom tillbaka? 
� Hur tillgodoräknades dina studieresultat från Sverige på ditt 

hemuniversitet? 

Kontakter
� Har du fortfarande kontakt med dina vänner sedan utlandsvistelsen? I 

så fall vilka?  
� Hur behåller du kontakten med dem?  
� Har du träffat någon som ska åka till Sverige som utbytesstudent? 

(Vad har du talat om för dem?) 
� Hur fick de kontakt med dig? 

Värdet av utbytesprogrammet 
� Vad tyder du att du har fått utav ditt utbytesprogram?  
� Finns det något negativt med att ha deltagit i ett utbytesprogram i 

Sverige? i så fall vad? 
� Berätta om dina framtidsplaner 
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