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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att presentera internationella studenters perspektiv och tolkningar på 

hur hierarki och auktoritet kan utrycka sig inom det svenska universitet. För att synligöra detta 

kontrasteras den svenska kontexten med informanternas tidigare erfarenheter utomlands. 

Faktorer som informanterna anser påverkar de sociala strukturerna inom universitetet är 

studiebakgrund, finansieringsutformning och samhällets symboliska syn på högre utbildning. 

Några skillnader som kontrasteras av informanterna återfinns inom områdena tid, 

organisation, värdering, ansvar och tävlingsmentalitet. Andra skillnader som uppkom är hur 

man tilltalar och hälsar på varandra, rollfördelning och skillnaderna mellan personlig och 

professionell interaktion. Summerat beskriver generellt informanterna den svenska kontexten 

som mer jämlik, mindre auktoritär och att de sociala relationerna mellan student och lektor 

kan tolkas som vänskapliga. 

Nyckelord: Hierarki, auktoritet, internationella studenter, universitetskultur, kulturskillnader, 

symboler

Abstract
The purpose of this paper is to present international students' perspectives and interpretations 

of how the hierarchy and authority will be expressed in the Swedish university. To make the 

structures visible will the Swedish context be compared to the informants' previous 

experiences abroad, to visualise the contrasters. Factors that the informants thinks may will 

affect the social structures within the university can be found in areas of educational 

background, financing, responsibility and the society approach to higher education. Some 

differences that are contrasted by the informants can also be found in the areas of time, 

organisation, evaluation, accountability and competitive mentality. Other social differences 

that arose is greetings, academic roles and the differences between personal and professional 

interaction. In summary the informants overall describes the Swedish context as more equal, 

less authoritarian and the social relations between the student and the lecturer can be 

interpreted as amicable.

Keywords; Hierarchy, authority, international students, university culture, culture differences,  

symbols
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Förord
Först och främst skulle jag vilja rikta ett varmt tack till mina informanter som under olika 

förutsättningar ställt upp och delat med sig av sina tankar, erfarenheter och funderingar. Stort 

tack även till mina nära och kära som har funnits där under arbetsgången. Sist men inte minst 

vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Dr. Åsa Nilsson Dahlström för det engagemang 

och stöttning hon gett under processen, vilket har varit mycket betydande.  

Stor tacksamhet till er alla!

Niklas Johansson
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Inledning
Har du någon gång kommit till ett sammanhang och fått frågan; vad har du för sysselsättning? 

Det har jag. Ett sådant sätt att starta konversationer är kanske inte helt ovanligt. Ganska 

snabbt hittar man därefter kanske den eftersökta gemensamma nämnaren, som ofta brukar 

kunna utgöras av nuvarande eller tidigare studier. Från den punkten brukar samtalet kunna 

utgå från det underförstådda samförstånd som samtalsparterna har av den andres disciplin, 

ämnesområde och lärosäte. Även när man söker anställning hos en arbetsgivare lyser sådana 

uppfattningar igenom och inte allt för sällan kan det komma på tal. En viss examen antas 

innefatta vissa prövningar, präglingar och förutsättningar. Även om du söker arbete utomlands 

förväntas din examen visa på en särskild bakgrund och färdigheter, detta utifrån det rådande 

indirekta samförståndet. Många gånger i flera sammanhang har jag arbetat med och 

tillsammans med människor vars hemvist har varit utanför Sveriges gränser. Trots att vi på 

pappret kan ha likartad prägling uppstår det ganska ofta missförstånd, oenigheter och 

kommunikationssvårigheter mellan oss och framförallt till våra eventuella chefer. Detta trots 

att vi tidigare eller nuvarande verkar inom ett sammanhang som har någorlunda 

överensstämmande mål, förutsättningar och premisser. Detta förbryllar mig. 

Bakgrund
Under de senaste åren har det skett förändringar av det akademiska ramverket inom de 

svenska universiteten. Efter att Bolognadeklarationens ramverk för några år sedan börjat gälla 

har man förhoppningen att det skulle minska skillnaderna och öka jämförbarheten mellan 

olika länders examina. Bolognaprocessens mål är att försöka främja rörlighet, 

anställningsbarhet och konkurrenskraft inom det europeiska utbildningsområdet. Dels har 

man infört gemensamma namn och strukturer för olika examina, utbildnings nivåer och 

poängsystem (Universitets- och högskolerådet, 2015). Av detta kan man tolka det som att det 

föreligger en slags indirekt europeisk strävan efter att skapa ett ramverk med parametrar 

baserade på faktorer som ska vara universella. En student med en examina utfärdad från ett 

lärosäte i Albanien, Ungern eller Storbritannien förväntas därefter ha med sig likartade 

kunskaper och erfarenheter som en student med en examina utfärdad från exempelvis ett 

svenskt lärosäte. Kan däremot den examen som återfinns på slutdiplomet härledas till 

likartade sociala erfarenheter hos alla alumner oavsett vilken nation eller lärosätet man må ha 

präglats vid?
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Syfte
Denna uppsats har två stycken avsikter. Den första avsikten är att gruppera, sammanställa och 

presentera informanternas olika delgivelser i enlighet med nedanstående frågeställningar. Den 

andra avsiktens är att uppsatsen ska kunna underbygga nya frågor och funderingar hos 

läsaren, som förhoppningsvis kan ge en bredare reflektion kring strukturerna av hierarki och 

auktoritet inom den svenska universitetskulturen. Detta genom att låta uppsatsen samla och 

presentera nya och annorlunda perspektiv och infallsvinklar till läsaren. Uppsatsen har inte för 

avsikt att definiera det svenska sammanhangets sanna struktur utan enbart beskriva och 

presentera informanternas syn på den.

Frågeställningar
Följande problemformuleringar kommer uppsatsen att beröra och försöka besvara;

- Vad beskriver informanterna att det finns för utomstående faktorer som påverkar 

strukturerna av hierarki och auktoritet inom universitetskulturen?

- Hur skiljer sig den sociala karaktären inom det svenska universitet i förhållande till 

informanternas delgivelser av deras erfarenheter vid andra utländska lärosäten?

- Hur uppfattar informanterna den svenska universitetskulturens karaktär utifrån områdena 

auktoritet och hierarki i förhållande till deras tidigare erfarenheter?

Metod
Det största beslutet inom området metod är valet av uppsatsens perspektivavgränsningar. Jag 

har valt att inte definiera begreppen hierarki och auktoritet. Någon uttalad begreppsdiskussion 

har inte genomförts med informanterna. Jag anser att det inte är relevant att definiera 

begreppen, eftersom att jag vill komma åt informanternas syn på dem och visa på den 

variation och komplexitet som finns på området. En efterkonstruktion av begreppen skulle 

möjligen kunna ge en felaktig vinkling av materialet. Uppsatsen empiriska material kan 

däremot anses kunna visa på hur hierarki och auktoritet kan upplevas utryckas inom den 

berörda kontexten. Att på förhand definiera begreppen skulle kunna utgöra en hämmande 

faktor för informanternas berättelser, som skulle kunna innebära att man tappar tolkningar, 

perspektiv och nyanser. Målet med studien är att diskutera de associationer som begreppen 

ger snarare än att definiera begreppen.
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För att kunna komma åt annorlunda tolkningar av den svenska universitetskulturen kan man 

behöva bruka och applicera olikartade kulturella perspektiv. Eftersom att jag inte har 

möjlighet att personligen besöka ett stort antal akademiska miljöer har jag valt att låta denna 

uppsats kretsa kring nuvarande eller föredetta internationella studenter som studerat vid ett 

svenskt universitet. Dessa nuvarande studerande eller alumner besitter intressanta perspektiv 

genom sina tidigare akademiska erfarenheter från utlandet. Genom att använda en varierande 

skara av skilda kulturella referensramar skapar det goda förutsättningar till att kunna försöka 

komma åt och belysa annorlunda perspektiv och tolkningar av de sociala strukturerna av 

hierarki och auktoritet inom det svenska universitetet. 

Sammanlagt innefattar studien sju stycken informanter, sex kvinnor och en man. Alla 

individerna är mellan tjugoett till trettio år gamla. Fem av de deltagande i studien är födda och 

uppväxta utomlands medan de återstående två informanterna har sin största del av sin primära 

och sekundär socialisation belägen innanför de svenska gränserna. Informanternas 

gemensamma nämnare är att de alla har studerat utomlands och vid ett svenskt universitet, 

under någorlunda samma tidsperiod. Majoriteten av de deltagande har sin erfarenhet från 

studier på avancerad nivå. Informanternas sammanlagda erfarenhet av studier på högskolenivå 

vid utländska lärosäten kan summeras till följande tretton nationer; Argentina, Grekland, 

Indien, Irland, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Skottland, Sydkorea, Tjeckien, 

Tyskland och Österrike. Den samlade gruppen av informanter har studiebakgrunder inom 

både den tekniska och filosofiska sektorn på universitet. Däremot överväger informanter med 

erfarenheter från humaniora området. Stor del av informanterna har sin erfarenhet av det 

svenska universitet från ett pedagogiskt system som är baserat på ett problembaserat lärande 

(PBL) vilket framträder i de empiriska delarna nedan.

Studien grundas på intervjuer och informanternas delgivelser under dessa. Totalt har elva 

intervjuer genomförts med de sju ovannämnda informanterna. Fyra av de sju informanterna 

har blivit intervjuade mer än en gång. Sammantaget omfattar studien femton timmar inspelat 

material. Längden på de genomförda intervjuerna i studien har varierat mellan en timme till 

strax över två timmar. Den genomsnittliga intervjun landar på en timme och tjugo minuter. 

Insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet har följt arbetsgången som 

förespråkas av Robert Emerson, Rachel Fretz, Linda Shaw i deras gemensamma verk Writing 
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ethnographic fieldnotes. Den förespråkade arbetsgången innefattar förhållningssätt till 

intervjutekniska angreppssätt samt det insamlade materialets transkribering och kodning 

(Emerson, Fretz, Shaw 2011). Under intervjuerna har jag arbetat för att skapa goda 

förutsättningar för att kunna finna och utnyttja ”Rich-Points”. Detta för att kunna finna nya 

infallsvinklar i studien, vilket i enlighet med syftet är centralt. Begreppet Rich-Points 

myntades av antropologen Michael Agar som syftar på de moment i situationer där oväntade 

uttalanden eller associationer uppstår, som kan leda vidare in till områden som kan berika 

studien med omvälvande nyanser eller perspektiv (Agar 1996).

Från början var det tanken att jag skulle använda mig av djupgående kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer, men snabbt under arbetsprocessen föll det sig mycket mer naturligt 

att förändra intervjuernas karaktär till mer öppen. Detta eftersom att under samtalen när vi 

försöker synliggöra de kulturella strukturerna genom att jämföra det fokuserade 

sammanhanget med andra jämförbara kontexter är det högst problematiskt för mig som 

etnograf att på förhand ha förberett träffsäkra och relevanta frågor. Det skulle i ett sådant fall 

krävas att jag själv besatt likartade referensramar som mina informanter. När studien 

fokuseras kring informanternas tankar, iakttagelser och erfarenheter ansåg jag det högst 

lämpligt att låta dem få det största utrymmet. Jag upplevde att enbart vetenskapen om studiens 

mål, fokus och utformning avgränsade samtalen till rimliga ramar. Att som etnograf begränsa 

samtalet ytterligare tror jag skulle kunna leda till att man går miste om intressanta 

infallsvinklar, nyanser och personliga berättelser. Däremot tenderade resultatet därefter att bli 

av en mer bred karaktär, vilket framkommer senare i texten. Detta innebär att intervjuerna 

under studien snabbt karakteriserade sig till att bli mer som ett samtal istället för en mer rak 

dialog där strukturen förändras beroende på relationen till de på förhand utarbetade frågorna. 

Att intervjuerna karakteriserade sig mer som ett samtal gav positiv effekt då informanterna 

uppträdde mer avslappnat och harmoniskt. Några av informanterna yttrade även positiva 

kommentarer över att intervjuerna utvecklade sig mot en öppen samtalsform. På grund av 

samtalsformen menade de att de kände sig mer sedda, uppmärksammade och avslappnade. 

Senare under uppsatsen kommer jag både referera dessa tillfällen som samtal och intervjuer. 

En iakttagelse och reflektion som uppkom under den första delen av processen i samband med 

materialinsamlingen var att relationen mellan mig som etnograf och informanterna delar 

egentligen bara en uppenbar gemensam plattform. Denna plattform utgörs av vår 
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gemensamma erfarenhet av att ha studerat vid ett svenskt universitet inom någorlunda samma 

tidsperiod. Detta medförde att samtalen vi hade naturligt utgick från just det gemensamma 

kontextualiserade samförståndet. För att sedan definiera och visa på strukturer och nyanser i 

sammanhanget, delgav informanterna ofta reflektioner som tydliggjordes genom exempel på 

andra händelser och erfarenheter som bryter mot vår delade plattforms kulturella rammar. 

Detta kommer under den empiriska delen av uppsatsen vara tydligt. Eftersom uppsatsen 

präglas av ett emiskt perspektiv kommer därefter presentationen av det empiriska materialet 

att följa på ett likartat sätt. Notera att jag upplevde att intervjuerna med informanterna som har 

sin ursprungliga residens i Sverige var svårare att få ”lyckade” pågrund av att det 

underförstådda samförståndet som vi delar baseras på en liknade kulturell bas. Detta 

tillskillnad från intervjuerna med informanterna som har sin födelseort och största del av sin 

socialisation utanför Sveriges gränser där det delade underförstådda samförståndet var av 

mindre omfattning. De samtalen resulterade konsekvent i mer grundläggande och tydligare 

beskrivningar, diskussioner och resonemang. 

För att kunna få ett bra grundmaterial i studien har en väsentlig del av arbetet kretsat kring att 

försöka skapa en så bekväm och avslappnad miljö som möjligt för informanterna. Dels har jag 

försökt uppnå detta genom att informanterna själva, med ett visst samråd med mig, har fått 

möjlighet att välja tid och plats för intervju. Detta resulterade vanligtvis i att intervjuerna ägde 

rum i anknytning till en mer eller mindre lång fika och samvaro vid något café intill 

stadskärnan eller intilliggande lokaler vid universitet.

En ordagrann transkribering av någons naturliga tal följer mycket sällan skrivregler. För att 

öka läsvänligheten och undvika att i allt för stor utsträckning behöva bli tvungen att ta med 

stamningar, felsägelser och allt för konstiga meningsbyggnader kommer jag att skriva om de 

kommande citaten så att de tenderar vara mot ett någorlunda korrekt skriftspråk, men utan för 

den skull förändra betydelsen av de ursprungliga anföringarna. Däremot följer inte citaten ett 

korrekt skriftspråk, eftersom att jag vill presentera informanternas uttalanden så nära som 

möjligt de ursprungliga utsagorna. Eftersom att den stora majoriteten av informanterna valt att  

hålla intervjuerna på engelska kommer jag också för läsvänlighetens skull att citera samtliga 

informanter på engelska, detta för att göra det tydligt vem som talar i texten. De citat som är 

översatta kommer att markeras med en siffra efter den berörda informantens namn. Siffran 

refererar till citatets position i en lista av slutnoter, som återfinns allra sist i dokumentet. 
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Samtliga informanter i studien har gets könsneutrala pseudonymer i texten detta för att 

bibehålla informanternas ingrideteet och anonymitet. De pseudonymer som kommer att 

förekomma i texten är; Alex, Brooke, Charlie, Cleo, Gaby, Kim och Leslie.

Samtliga tillfrågade medverkar i studien medvetet och frivilligt. Alla informanter har bestått 

anonyma under arbetsprocessen och kommer även förbli vara så efter publicering. Innan 

påbörjad intervju har jag upplyst informanterna om vem jag är och vad mitt syfte med studien 

är. Detta för att jag vill ge mina sagesmän en medvetenhet och förståelse för uppsatens 

utformning och avsikt (Agar 1996; 111). Alla har gett godkännande till inspelning av samtalen 

och ett samtida förande av anteckningar. Jag har utgått från och följt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vad som gäller kraven för information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002). 

Begränsningar
Eftersom att studien enbart omfattar ett fåtal informanter och präglas av ett emiskt perspektiv 

som baseras på informanternas subjektiva erfarenheter, uppfattningar och funderingar kring 

området kommer det att spegla och påverka resultaten i uppsatsen. Varken jag eller 

informanterna gör anspråk på sanningen eller att försöka besvara och beskriva några korrekta 

övergripande sociala eller samhälleliga strukturer på något område. Denna studie skall enbart 

ses som några ytterligare vaga penseldrag i den ständigt levande tavla som illustrerar hur den 

sociala ordningen utifrån områdena auktoritet och hierarki kan upplevas aktualisera och 

karakterisera sig inom den svenska universitetskulturen. Eftersom att de tillfrågade 

informanterna i studien är unika, som i likhet med övriga individer som omfattas inom 

mänskligheten, vad som gäller en kombination av personlighetsdrag, perspektiv och 

erfarenheter kan inte detta ses som en studie som visar på universella, nationella eller lokala 

företeelser. Eftersom att det är de enskilda informanternas delgivna information som står i 

fokus är det högst sannolikt att om studien hade berört andra tillfrågade eller genomförts på en 

annan plats eller tid hade det därefter delgivna materialet varit av en helt annan karaktär och 

studien hade belyst andra nyanser. Därför ska studien till ytterligheten ses som en begränsad 

undersökning på denna specifika grupp av informanter som genomförts under deras rådande 

erfarenheter och perspektiv. Däremot kan studien peka på intressanta strukturer inom ett större 

område men från ytterst avgränsade och snäva perspektiv. Eftersom att alla människor är 

knutna till sitt egna unika perspektiv och att studien omfattar sammanställningar av uttalanden 
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från vissa specifika individers unika perspektiv kan jag som sagt inte göra anspråk på några 

korrekta eller ultimata svar. Det som jag i all ödmjukhet sammanställer, analyserar och 

presenterar är mina subjektiva tolkningar av andras subjektiva upplevelser, tolkningar och 

åsikter. 

Utgångsperspektiv
Under detta kortare stycke kommer det att framföras vissa utvalda teoretiska utgångspunkter. 

Nedanstående utgångspunkter ligger till grund för de grupperingar och analyser som senare i 

uppsatsen kommer att presenteras. Några utvalda antaganden som jag anser man som läsare 

bör ha med sig omfattar några perspektiv på grundläggande mänskliga beteenden som berör  

klassificering och gruppidentifikation. Jag har valt att använda mig av några beskrivningar 

och antaganden från den norska antropologen Thomas Hylland Eriksen. 

Det första antagandet berör det mänskliga behovet av kategorisering. Det som jag vill skicka 

med läsaren att ha i åtanke under senare delar i uppsatsen är Hylland Eriksens uppfattning om 

att klassificeringar är sociala och kulturella produkter som är relaterade till de 

klassificerandes behov. Deras uppgifter är att ordna den sociala världen och skapa 

standardiserade kognitiva kartor över kategorier över relevanta andra (Hylland Eriksen 

1993: 80).

Det andra antagandet som han beskriver är att grupper och identiteter utvecklas i ömsesidig 

kontakt snarare än i isolering (Hylland Eriksen 1993: 20). Med det antagande vill jag betona 

att det föreligger en stark faktor av ständig förändring som återfinns när man talar om grupper 

och identiteter. Dessa individer som omfattas och innefattas inom vissa specifika grupper 

utgör de parter som senare diskuteras. Poängen med detta citat är att ha med sig en ödmjukhet  

till den komplexitet som finns på området och att det är en dubbelsidig relation. 

Disposition
För att kunna besvara de tidigare nämnda frågeställningarna och uppfylla syftet kommer 

denna uppsats att till väldigt stor del kretsa kring empirin. De teoretiska inslagen i uppsatsen 

kommer att vara begränsade och inte ges något större utrymme. Informanternas olika 

perspektiv och uppfattningar kommer att stå i centrum. I avsaknad av tidigare storskalig 

forskning och teoribildning inom dessa frågeställningar tillsammans med frågeställningarnas 
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karaktär blir det vanskligt att bygga komplexare analyser och teorier. Jag kommer snarare att 

enbart peka på ett fåtal områden som skulle kunna tyckas vara intressanta, i enlighet med 

studiens syfte. Exemplen som kontrasterar den svenska kontexten kan ibland upplevas vara 

breda och generella, detta för att skapa utrymme för den enskilda tolkningen hos läsaren, som 

förhoppningvis visar på komplexiteten av de sociala strukturerna på området.

Jag har medvetet valt att presentera materialet i uppsatsen på ett sådant sätt att läsaren 

sannolikt kommer få ett stort antal öppna frågor. Presentationen av det empiriska materialet 

hoppas jag kommer främja reflektion, diskussion och funderingar hos läsaren. Notera att 

uppsaten enbart är skriven från informanternas perspektiv och där den svenska kontexten är i 

fokus. Den svenska kontexten kommer att synliggöras genom kontrasterande exempel med 

informanternas andra utländska erfarenheter.

Den dispositionella strukturen inom detta dokument har följande uppbyggnad. Inom varje 

stycke kommer den relevanta empirin att presenteras och sedan kopplas samman med 

analyser och teoribildningar. Det återfinns framför allt två stycken huvudperspektiv som 

kommer att diskuteras. Dessa perspektiv kommer att beröra områdena utanför och innanför 

campus. Det första huvudstycket utanför campus är uppdelat i fyra områden. Det första 

området är organisatoriska system till akademin, det andra området är drivkraft till studier 

och det avslutande stycket finansiering. Slutligen följer en kortare summering av de mest 

väsentliga delarna. Det andra huvudstycket innanför campus delas in i fyra avdelningar. Det 

första området är det personliga mötet, det andra området är det opersonliga mötet, det tredje 

stycket de akademiska rollerna och avslutningsvis berörs området utvärdering och 

ifrågasättning. Liksom det första huvudstycket återfinns även här avslutande en kortare 

summering. Därefter följer avslutningsvis en övergripande sammanfattning, där det 

centralaste delarna av uppsatsen framförs. Sist i dokumentet finner ni några kommentarer 

kring fortsatt forskning, litteraturförteckningen och slutnoter med de översatta citaten. 

Utanför campus
Detta stycke kommer att presentera några valda delar som har för syfte att belysa de faktorer 

som informanterna anser är väsentliga att ha i åtanke som kan påverka och forma de sociala 

tolkningarna och manifestationerna av auktoritet och hierarki inom det svenska universitet. 

För att kunna förstå och identifiera perspektiv och strömningar inom den akademiska världen 
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anser jag att det en lämplig grund och förutsättning att vi först försöker greppa och vara 

medvetna om vad det finns för utomstående faktorer som formar och påverkar kulturen inom 

campusmiljön.

Organisatoriska system till akademin
För att kunna urskilja och angripa diskussionen kring det empiriska materialet nedan behöver 

vi identifiera de olika ramarna som finns inom området. Något som relativt snabbt berörs av 

informanterna när de försöker definiera och peka på den svenska strukturen av social ordning 

är de grundläggande organisatoriska ramarna, både inom det berörda samhället och mer 

specifikt kring universitetet. Nästkommande stycke kommer framförallt att beröra hur och 

vem som har möjligheten att komma in på universitetet. Eftersom att detta i allra högst grad 

påverkar hur och vilka individer som hamnar inom akademin är detta en central del i termerna 

av ramar och förutsättningar. 

Om man sammanställer informanternas sammanlagda uttalanden kan man notera flera större 

strömningar. Alla informanterna beskriver utan större förvåning en akademisk värld som 

baseras på kunskap med ett underliggande mål att försöka bringa djupare kunskaper till 

samhället genom att förmedla vidare vetenskapens grunder till den gemene mannen. Denna 

beskrivning anser informanterna även stämmer överens med det svenska universitets kultur. 

Ingen av de tillfrågade yttrar några kommentarer som visar på att någon särskild grupp skulle 

upplevas vara exkluderad från högre utbildning på annorlunda grunder en övriga 

samhällsmedlemmar. Samtliga informanter vittnar om antagningssystem som bygger på en 

viss form av gallring bland individerna som ansöker till utbildningen. Däremot skiljer kraven 

och vilka faktorer som man förhåller sig till under gallringsprocessen. I synnerhet två 

informanter beskriver sådana system som man kan anse skiljer sig karaktärsmässigt från det 

svenska systemet. I nedanstående kommentar på området visar informanten på en diskussion 

kring vilka prestationer och åstadkommanden som kan anses vara meriterande vid en 

eventuell sortering av studiemotiverade individer. 

” In Greece, if you are a high level athlete, you get ten percent higher grade at the 
exams in the end of each semester. If you also attempt a school with a sport profile 
you also get thirty percent extra in the exams. Top of the all, if you reach first, 
second or third place in any international competition you can enter where ever 
you want. You can see this as a thank you to the persons who offers their lives and 
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time to bring glory to the nation. That is why they get extra percent, because you 
feel that they could not study as much as someone else if you train that much for a 
good purpose.” (Cleo)

Här beskriver Cleo ett system som bygger på att man som tidigare, nuvarande eller eventuellt 

framtida framgångsrik idrottare kan få tillgång till akademin genom kvoterade 

utbildningsplatser. Notera att till sammanhanget beskriver Cleo att den grekiska kulturen är av 

en tävlingskaraktär där konkurrensen mellan grupper är centralt. Detta syns även mellan 

raderna om vi tittar närmare på beskrivningen som Cleo gav ovan som visar på denna 

väsentliga strömning inom det grekiska samhället. Meningen  ”You can see this as a thank you 

to the persons who offers their lives and time to bring glory to the nation” vittnar om att 

denna strömning är väldigt stark. I förhållande till den svenska kontexten finner varken jag 

eller informanterna ett likartat kvoteringssystem baserat på gärningar som gynnar den 

samhälleliga medborgaren. I detta avseendet borde den svenska gallringsprocessen i 

förhållande till det grekiska systemet ses som mer individualistiskt betonat. Nästa informants 

beskrivning berör även gallringsprocessen av de återkommande ansökningarna till akademin 

men pekar i detta fall på en mer övergripande struktur. Denna beskrivning handlar om hur 

man använder sig av tidiga bedömningar, kategoriseringar och grupperingar av individer för 

att uppmuntra eventuellt lämpliga kandidater till att försöka nå akademin. 

” In the Netherlands there are different levels of high schools. First you go to the 
primary school, then your teachers will grade what she thinks your learning 
capacity is and depending on their opinion and your grade they will put you at a 
level that they feel you belong to. The lowest level are four years of high school, 
and then there is the middle level, who takes five years. Last the highest level of 
six years in high school. After this can the students from the highest level enter the 
university right on, but the others has to take a couple of years extra to 
supplement their knowledge. In the reality there are almost only students at the 
university from the highest level and I felt it is very rare you meet someone from 
the lower levels.” (Leslie)

Här beskriver alltså informanten ett system som bygger på att man sorterar barn och 

ungdomar baserat på prestationer under den tidigare skoltiden och den närmaste pedagogens 

bedömning av dig som student. Det ska tilläggas att Sverige använder sig av 

högskoleförberedande gymnasieprogram som ur en viss synvinkel skulle kunna fylla samma 
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funktion, där man indirekt implicerar genom enbart namnet vart målet med vistelsen där är. 

Några av informanterna upplever att inom den svenska kontexten kan studiestarka elever på 

ett högskoleförberedande program ofta kan få höra, vad de upplever vara en naturliga fråga; 

vad ska du läsa på universitet då? Avsaknad av ett konkret sorteringssystem som är lika 

utpräglat som det holländska upplever informanterna bidrar till att skapa en bredare skara av 

studenter som har en rikare uppsjö av synsätt och bakgrunder. Leslie menar att det holländska 

systemet premierar en mer homogen grupp av studenter för att korrelera med det svenska om 

man ser till faktorn studiebakgrund. Flera av informanterna menar att skillnaderna mellan 

rikets samhällsgrupper inte synliggörs lika tidigt och tydligt inom den svenska modellen, för 

att exemplevis jämföra med det nederländska modellen där det tydligt och offentligt skildras 

vem som tillhör vilket garde och inte. Självfallet finns det även fördelar och nackdelar med 

samtliga utbildningssystem. En av fördelarna som man kan se finns hos det holländska 

systemet är att man har en jämnare studiegrupp som skulle kunna innebära bättre 

förutsättningar för att kunna hitta rätt kunskapsnivå. Det skulle kunna bidra till att man redan i 

tidig ålder kan rikta sina insatser och resurser på ett bra sätt för individerna i sin elevgrupp. 

Detta utan att behöva prioritera mellan de eventuellt stora kunskapsnivåskillnaderna som 

annars kan förekomma. Frånvaron av stöd under de tidigare åren i utbildningssystemet menar 

några av informanter även kan synas på universitetet när inte alla studenter har med sig de 

bakgrundskunskaper eller tillräcklig medvetenhet av deras kapacitet. Samtidigt som att den 

medvetenheten ibland kan upplevas vara frånvarande menar Leslie att det är just den 

kännedomen som utgör en av de största nackdelarna med det holländska systemet, eller som 

Leslie själv utrycker det; 

” The children who is placed in the lowest level often describe themselves as 
brainless, and the children at the highest level often describes as clever. Often you 
can hear comments like; I don´t know it, I am a low level pupil and you are a high 
level student, you should know it! The society puts children early in some kind of 
box and you see this mindset among the students at the university as well. You don
´t really try to hide your category, instead you rather maybe show it. Everyone 
knows which school you go to and if you enter the university and so on. ... it is 
also common they will read every student grades out loud.” (Leslie)

Leslie beskriver här är att studenterna redan i tidlig ålder blir placerad i fack som bidrar till att  

individens självbild formas kring samhällets kategorisering. De olika självbetraktelserna som 
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detta kan medföra kan även logiskt sätt också ha format studenterna vid universitet. Leslie 

diskuterar även att det finns flera olika former av åskådningar bland studenterna i Sverige om 

man jämför med Holland. Leslie upplever att de svenska studenterna har en bredare bakgrund 

vad som gäller studiebakgrunder och studiesvårigheter. Leslie menar att den delen kan 

upplevas finnas indirekt i många studenters inställningar till studier och studentlivet. Det ska 

tilläggas att grupperingar och kategoriseringar också återfinns lik väl inom det svenska 

samhället som också påverkar den svenska studentens självbild och inställning till studier. 

Däremot faktorn som bygger på ett storskaligt samhällsomfattande kategorisystem som är 

baserat på unga elevers studieresultat återfinns inte på ett liknande sätt. Det holländska 

systemet premierar att tidigt studiestarka elever senare ska landa i akademin, vilket skiljer sig 

från den svenska kontexten där även yrkesinriktade gymnasieprogram ska kunna leda direkt 

till högskolan. Oavsett utformning av utbildningssystemet blir konstruktionen en auktoritet i 

sammanhanget som påverkar och formar individens val, inställning och möjlighet till 

akademin. Däremot kan det, beroende på hur designen av systemet är utformat, påvisa och 

bilda olika plattformar och förutsättningar för specifika grupper och individer, vilket kan vara 

bra att ha i åtanke när man betraktar och analyserar människors bakgrunder och vilka faktorer 

som kan inverka. Under studiens arbetsgång uppkom det återkommande uttalanden som kan 

tolkas innefatta symboler som informanterna använder i sina beskrivningar. För att kunna 

angripa problematiken kring symboler behöver vi göra några antaganden. Den brittiska 

antropologen Joy Hendry beskriver symbolers funktion bland annat som följande; 

” Within large groupings, such as cities, nations and now cyberspace, people will 
also use symbols to express distinctions between differing social units. ... They will 
express allegiances to certain groups in their appearance, or perhaps be more 
concerned to demonstrate the nature of an occasion in the way they present 
themselves. They may also indicate their level of status within their own society in 
the way they appear.” (Hendry 2008: 95) 

Förhåller vi oss till och har Hendrys beskrivning i åtanke finner man ett stort flertal exempel 

som informanterna lyfter fram. Under föregående kapitel finner vi Cleos exempel där det 

beskrivs att man kan har en kvoterad plats på universitet som en högpresterande atlet. Cleo 

säger bland annat följande; ”You can see this as a thank you to the persons who offers their 

lives and time to bring glory to the nation”. I vad som Cleo beskriver vara ett samhälle där 

familjen har en stark position ses idrottsprestationen som en statussymbol för den nationella 
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gruppen som utgör en distinktion gentemot andra nationer, där universitetet senare ses som en 

belöning genom dess högt aktade symboliska status inom samhället. Leslies beskrivningar av 

det underliggande utbildningssystemet som baseras på att man delar in eleverna på olika 

nivåer är kanske det mest utpräglade exemplet som visar på att universitetet utgör en symbol 

som fungerar som en skiljelinje i distinktionen mellan samhällsgrupper. Att nuvarande eller 

tidigare ha verkat inom universitet fungerar därmed som en faktor som beroende på 

sammanhang utgör en betydande del inom det hierarkiska systemet där man profilerar sig 

inom.

Drivkraft till studier
Detta stycke kommer behandla kanske de starkaste och mest betydelsefulla faktorerna som 

påverkar studenters inställning och ingång till akademin. Beroende vilken attityd du har till 

sammanhanget kommer det att påverka hur du som individ och som komponent i en grupp 

tolkar och förhåller sig till händelser och situationer som speglar kontextens rådande hierarki 

och auktoritet. Resumerat lyfter informanterna återkommande några områden när samtalen 

började beröra incitamenten till drivkraften av att sätta sig vid skolbänken. De områden jag 

nedan kommer att lyfta handlar om inkomst, status, självförverkligande, familjebildning och 

framtida grupptillhörigheter. Det mest utpräglade segmentet på området drivkraft är det 

ekonomiska. Under den ekonomiska sektionen finns det framför allt tre sidor. Dessa sidor 

kretsar kring tillägnande av kapital, antingen till den enskilda individen, familjen eller båda. 

Den första sidan lyfts särskilt fram av informanter som har bakgrund från kulturer som vad de 

själva beskriver präglas av ett individorienterat fokus, där den ekonomiska betydelsen kretsar 

kring möjligheter att kunna tillgodogöra sig materiella tillgångar, som informanterna menar 

skulle kunna höja deras prestige och status från sitt eget och den omgivande gruppens 

perspektiv. Ett fåtal av informanterna diskuterar om detta skulle kunna vara den mest utbredda 

drivkraften hos många som studerar inom de svenska lärosätena. Många av informanterna 

menar att motivationen till att studera på universitet mycket ofta kretsar kring arbete. 

Informanten Cleo sammanfattar diskussionen som följande: 

” I think most people would attempt the university just because the present 
competition among the many unemployed, it is so easy, the more diplomas you 
have the better chances you have to get a job, so you could survive.” (Cleo)
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Den andra sidan består främst av informanter som kulturellt har präglats av vad de beskriver 

som en mer grupporienterad kultur, där banden och förpliktelserna till familjen är centrala. 

Denna del av informanternas drivkraft kretsar inte direkt kring att skapa en situation där man 

som individ kan förfoga över ett stort kapital, utan fokuset är snarare att försöka inbringa 

nödvändiga förnödenheter till sina närmaste familj och släkt. Informanten Brooke, som har 

erfarenheter från det patagoniska samhället, anser jag bra beskriver avvägningarna som några 

av de tillfrågade beskriver denna gruppering kan brottas med inom inkomstdiskussionen. 

” In Argentina, I felt many people were afraid of go to the university. The family is 
very important and because of many families poor standards the thing many youth 
wants most is to secure their families income or have enough money to start their 
own. Many think they will earn more as a construction worker when they get a bit 
experience, compared if you went five years to the university and have a degree in 
History.” (Brooke)

Det sista gardet berör ett synsätt skulle kunna ses som en kombination mellan de båda 

ovanstående grupperingarnas perspektiv. I detta garde ser man både till sin egen familjs behov 

och sina möjligheter att finna goda individuella förmåner i en dräglig arbetsmiljö. Charlie 

skildrar det följande: 

” Most of the students in South Korea express that the reason they study is to get 
tolerable working conditions and to support their family. I spoked to some people 
who had relatives who worked at the lower level of a big electronic company and 
they describe their situation as tough, but if you get a higher position it comes 
with better work environment and good benefits. A degree from a university could 
work as a short cut to reach this positions, there some education is 
necessary.” (Charlie1)

För att koppla detta till den svenska kontexten upplever flera av de tillfrågade att den svenska 

drivkraften cirkulerar kring ett mer individorienterat fokus, där det enda kollektiva 

ansvarstagandet uttrycks vara plikten till att betala skatt. Generellt sätt kan man uppleva att 

ansvaret gentemot försörjning och omhändertagande av sina släktingar förhåller sig relativt 

lågt. Gemene svensk hade förmodligen inte åsidosatt sin individuella karriär för att underkasta 

sig plikten till att försörja mormor på sin ålders höst. Det ansvaret överlåter man däremot till 

staten som man känner sig skyldig att sponsra, genom att betala skatt och därmed indirekt ta 
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hand om mormor. Ett sådant förhållningssätt och agerande hade ur situationen som Brooke 

beskriver ovan ansetts vara uppseendeväckande. I detta fall blir inkomsten en auktoritetsfigur 

i sammanhanget med en tvingande struktur som man måste förhålla sig till. Nästa område som 

manifesterade sig var viljan att nå den status som ett verkande inom akademin innebär. Av vad 

informanterna beskriver kan storleken av den status som fördelas genom akademiska 

erfarenheter kopplas till fem områden. Dessa områden är akademisk erfarenhet, 

utbildningsnivå, lärosäte, ämnesområde och valmöjlighet. Flera av informanterna beskriver 

exempel från sammanhang där det föreligger en social strömning som indirekt nyttjar sociala 

påtryckningar för att fösa in individer till den akademiska boxen vars tillhörighet anses 

innebära en hög hierarkisk position. Informanten Alex anser jag nedan träffsäkert beskriver 

förhållningssätten som många av informanterna berör i sina beskrivningar kring socialt tryck 

bland individer som återfinns inom akademin. 

” In Poland there are strong opinions about if you are a good student and have 
the opportunity to go to the university you should sign up. It is very unacceptable 
to choose not to do it, and people will consider it as personal mockery to 
themselves and the society. ” (Alex2)

Informanterna beskriver att för många från samhällen som de vistats inom är den akademiska 

utbildningsnivån ansedd och kan inte förväntas tillhöra den samhälleliga normen eller vara en 

förväntad nivå som antigen du eller någon annan i din omgivning någon gång uppnår. Särskilt  

de informanter som har varit bosatta och verkat i samhällen och kulturer som de upplever man 

kan skåda en stor ekonomisk segregation inom markerar detta tydligt. Brooke sätter fingret på 

synsättet som i många sammanhang präglar universitetsvärlden.  

” It was something special if you could go to the university, you could see this 
among the professors and some of the students. They were very proud of their 
academic level.” (Brooke)

Inte alltid räcker det att enbart ha en examen på en högre nivå för att tillskrivas status, utan 

informanterna beskriver även sammanhang där anseendet av lärosätet utgör den viktigaste 

kategorin när individens status och anseende utifrån utbildningsnivån ska definieras. Charlie 

med erfarenheter från Sydkorea beskriver kanske det mest utmärkande exemplet på området 

av samtliga informanter. 
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” Something you should be aware of in the South Korean universities is that the 
level of the education is not that high, but to have enough grades so you could 
enter the program is brutal difficulty. It is more meritorious to have a degree from 
an esteemed university, instead of straight top level grades from a less recognised 
collage.” (Charlie3)

Drivkraften som baseras på att komma åt den status som man kan tillgodogöra sig från 

akademin behöver inte enbart förhålla sig kring den breda akademiska grupptillhörigheten. 

Utan man kan finna ett hierarkiskt system där statusen definieras beroende på vilken koppling 

du har till särskilda områden inom det vetenskapliga samfundet. Alex beskriver nedan sina 

tankar och upplevelser kring ämnet. 

” In Poland it was very much more status oriented. Many of the girls was 
bragging about their boyfriends´ education. I felt, if you brag about your 
prestigious relative, that you might have, that could raise your social status. Many 
times I felt most of the students did´t choose subjects as psychology, economics or 
medicine because they think that was the best thing in the world, more like this is 
what you should read.” (Alex4)

Här beskriver Alex en hierarki inom akademin och mellan dess ämnesområden. Alex 

beskriver alltså att inom det polska samhället om man vill uppnå hög status är det inte alltid 

tillräckligt med att enbart ta sig in på akademin utan man måste även vara en del av ett ansett 

ämnesområde. Det som kanske kan anses vara något förvånande är att du som individ inte 

behöver åstadkomma denna klassificering utan det kan ofta räcka med att enbart förknippas 

med någon som innehar positionen för att din status inom akademin ska stegra. Därför är det 

högst troligt att individer försöker profilera sig inom gruppen genom att utge sina närmastes 

positioner i förhållande till det sociala spelet. För att koppla detta till ett svenskt sammanhang 

upplever många informanter att de känner igen ett liknande socialt spel vid de svenska 

universiteten, men med undantag från lärosätets betydelse som de upplever är av mindre vikt. 

Från ett auktoritetsperspektiv bildar de ovanstående hierarkierna ramar och plattformar som 

de berörda individerna medvetet eller undermedvetet förhåller sig till, vilket präglar samtliga 

deras val som kopplas till akademin. Ytterligare en aspekt av status som kan kopplas till att 

vara en drivkraft eller påverkansfaktor till att man skriver in sig på en akademisk utbildning 

kan vara den rådande kulturens syn på konkurrens, baserat på statusbelagda symboler. Cleo 

beskriver nedan det grekiska samhällets utbredda tävlingsmentalitet. 
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” I would say the Greece culture depends on the family and at some points they 
could be a bit over protective. They teach their children that they are best 
compared to the rest ones, they pass there comparing attitude to the children and 
you can see it in the schools, athletics and all performances.” (Cleo)

Tävlingskulturen menar Cleo även också kan spegla sig bland grupper i samhället och då mer 

konkret mellan bostadsgrannar och familjer. Framför allt utbildning menar Cleo utgör en stor 

vattendelare inom samhället och används särskilt inom den sociala konkurrensen mellan flera 

grupperingar. 

” You can also see the competition between families. Good families who have a 
very good connection could especially in connection to the graduation tease each 
other. They could call each other and say something like; My daughter got this 
grade! and then the other one replied; That so, my son took this one! You can see 
this as a very silly thing, but unfortunately it is so common.” (Cleo)

De sammanlagda konkurrensfokusen menar Cleo bidrar till en mentalitet som yttrar sig inom 

den övergripande akademiska kulturen men som skiljer sig från det upplevda svenska 

förhållningssättet. Cleo anser det svenska samhället vara mer ödmjukt och mer 

jantelagsorienterat i förhållande till det grekiska. Vilket är en struktur som flera informanter 

anser speglas inom den svenska universitetskulturen. 

” The Greece society has a very competitive culture, you are raised to think that 
you are the best and know everything. You not receive and accept something new, 
or something different from your opinion, often your opinion is considered like a 
fact, and you not discriminate this two.” (Cleo)

Nästa aspekt av drivkrafterna till universitetsstudier handlar om familjebildning. En av 

informanterna som är uppväxt och mestadels socialiserad på den indiska kontingenten 

beskriver ett system där universitetet för framför allt kvinnor kan anses utgöra en 

övergångsfas mot ett stadium där kvinnan anses vara mogen för giftermål. Samtidigt kan även 

universitetstiden i sammanhanget ses som en plattform för att kunna knyta kontakter och 

därefter hitta den framtida eventuella maken. Viljan och möjligheten till att skaffa familj är 

kanske i Sverige inte den mest notoriska drivkraften för studenter till att utbilda sig på 

universitet. Detta anser jag är den största kontrasten i förhållande till den svenska kontexten 
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inom området status. Informanten Kim beskriver utbildningens vikt i giftermålsstrukturen 

enligt följande;

” Many and most of the females that study at the universities just do it to get good 
husbands. If a guy have a master degree they usually prefer a girl with a bachelor. 
Normally the guy will be one level higher, or sometimes at the same level as the 
girl, but never lower, if it will be considered as a good couple match. In the terms 
of that it could be important with an education.” (Kim)

Ytterligare ett perspektiv som kan kopplas till status är det individuella självförverkligandet. 

Detta perspektiv framställs främst av informanterna med bakgrunder från länder som de själva 

beskriver har små grupper med försörjningssvårigheter, men även de informanter med 

bakgrunder från länder med vad de själva beskriver har stora grupper med 

försörjningssvårigheter belyser gärna detta område som en av de största kontrasterna mellan 

det svenska studenternas drivkrafter i förhållande till studerande personer vid utländska 

lärosäten. Alex nedanstående tankar tycker jag sammanfattar och belyser den sammanlagda 

diskussionen inom ämnet. 

” In Sweden I feel the choice about your education more depend on the self-
fulfilling. You might choose you career about how you wanna be in the future. You 
identify yourself and job characters with a lot of features, then you do the 
connection between them, I am/will be emphatic, and psychologist are empathic, I 
want and choose to learn psychology. In the Polish context is the primary focus to 
get an education and stable income, and self-fulfilling will probably come in 
second hand.” (Alex5)

Ytterligare en viktig komponent som kan kopplas till självförverkligande som informanterna 

framhåller förhåller sig till valmöjligheter. De tillfrågade menar att den svenska kontexten på 

bred front kan ses som fri och fylld av möjliga och genomförbara val. Generellt sätt beskriver 

ofta de tillfrågade att det svenska samhället skulle vara utformat efter att gynna den 

individuella friheten där dina tidigare förutsättningar eller familjekontakter inte ska skapa ett 

beroende för dina drömmar och förmåga att utveckla jaget. Några av informanterna beskriver 

detta synsätt som någorlunda onormalt och framhåller att de svenska förutsättningarna inte 

ska tas föregivna ur ett internationellt perspektiv. Kims återberättande av ett möte som ägde 
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rum på den indiska landsbygden tycker jag bra belyser hur status och valmöjligheter kan 

förändras beroende på om man verkar eller inte inom akademin. 

” Once I had a conversation in a train with a farmer in rural India. He was 
dressed in a typical rural Indian way with the long dress, and he was also a bit 
dirty. We started speaking and he was on his way from his farm to a construction 
work. He told me he had four kids, three was married and one was still in school, 
more specific at an engineering programme in Balghore. I was so chocked that he 
could send his children to school, because it is kind of unusually among farmers. I 
asked him why he wanted his kids to learn and he answered me; I want them to 
have the opportunity to choose. That is why I am working at this two jobs. Near us 
stood a man in a suit, probably form one of the higher casts, he thought that I did 
not understand what the farmer was saying, so he looked at me and said in a very 
negative sense; You know he not want his kids to be like him. This made me very 
upset and nobody around really cared.” (Kim)

Inte oproblematiskt skulle man kunna anse att de tre ovanstående citaten beskriver tre olika 

exempel på när universitet fungerar som en övergångsrit mellan två olika stadier där vistelsen 

på universitet kan betecknas som övergångsfasen. Samtliga alla de tre ovanstående exemplen 

från informanterna handlar till stor del om identitetsutveckling. För att återknyta till tidigare 

diskussion kring statussymboler finner vi en rad exempel som visar på att efter en akademisk 

vistelse kan man tillägna sig annorlunda sociala positioner. Den tidigare omnämnda 

antropologen Hylland Eriksen som även bland annat är känd för sina teorier om etnicitet och 

nationalism beskriver den sociala individuella identitetsutvecklingen som följande;

 ” En statusposition är en socialt definierad aspekt av en person som är 
bestämmande för ett socialt förhållande och som medför vissa rättigheter och 
förpliktelser i relation till andra. ... Den sociala personen består av och definierar 
sig som summan av statuspositioner, var och en är förknippad med sociala 
förväntningar som bidrar till att de blir bestående över tid.” (Hylland Eriksen 
1995: 52). 

De ovanstående exemplen pekar alla på eftersökta framtida stadier som man som individ kan 

inneha. Oavsett om det handlar om att bilda sig en familj, förverkliga sitt ideala jag eller få 

möjlighet att överhuvudtaget göra sådana val utgör universitetet ett moment där man som 

individ som lyckats passera processen därefter inte uppfattas eller bemöts likartat som 

tidigare. Med utgångspunkt från Hendrys tidigare tankar finns det under detta kapitel 
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intressanta segment. Vi kan konstatera att informanterna använder universitet som en 

statussymbol inom flera olika områden. Dels att informanterna beskriver att de upplever att 

”They were very proud of there academic level” eller att de ”bragging about their boyfriends´ 

education” vittnar om genomgående rådande struktur som bildar en plattform där man 

profilerar sig inom den berörda gruppen och kontexten. Att det föreligger varierande 

partitioner på området som Charlies beskrivning kring lärosätets anseende belyser den 

komplexitet som råder på området. Att akademiska studier fungerar som en plattform för 

social konkurrens, positionering och profilering inom grupper kan även finnas inom Cleos 

beskrivningar av den tävlingsmentalitet som upplevs kring universitetet. Att 

universitetsutbildningen utgör en stark bidragande faktor för positioneringen inom den 

samhälleliga hierarkin bekräftas kanske starkast i Kims redogörelse för hur man resonerar ur 

familjebildningssynpunkt. Utifrån Alexs resonemang att man som individ nyttjar utbildning 

som en dominerande faktor när man skapar sin karaktär och identitet bekräftar ytterligare 

akademins symboliska och tillskrivna vikt i samhället. Kims berättelse om mötet med den 

indiska lantbrukaren på tåget till Balghore tyder även på den akademiska utbildningens 

funktion. Alex redogörelse för de eventuella reaktionerna hos omgivningen om man beslutar 

att välja bort universitetet, om möjlighet finns, måste anses vara utryck som bekräftar 

existensen och det kontinuerliga upprätthållandet av legitimiteten av systemet hos den berörda 

kulturens sociala hierarkiska struktur. Fungerar den akademiska utbildningen som plattform 

för identitetsutveckling och samhällsnavigerande behöver man som individ som har för avsikt  

att verka inom samhället bejaka detta som en viktig beståndsdel inom det sociala och 

kulturella samspelet. Beroende på samhällets situation och utveckling är det sannolikt att detta 

kan förändra spelreglerna och karaktären på den kognitiva sociala kartan. Funktionen hos 

universitet som symbol och i relation med samhällets rådande strömmingar måste rimligtvis 

ur vissa perspektiv och förutsättningar kunna anses vara en hierarkisk styrande auktoritet som 

genomsyrar den akademiska kulturen. 

Finansiering
Ett område som ständigt uppkom under samtalen när vi talade förutsättningar var 

uppbyggnaden av den obligatoriska ekonomiska finansieringen av en akademisk utbildning. 

Strukturen som visar på vem som ska och kan bekosta undervisningen vill jag presentera som 

det tydligaste området som belyser strömmarna av hierarki och auktoritet utanför 

campusmiljön. Tillgången av kapital som utgör den praktiska möjligheten till att studera 
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beskriver informanterna i många samhällen utgör en stor vattendelare mellan grupper i 

samhället. Sammantaget beskriver informanterna utifrån deras erfarenheter att i samhällen där 

förmånliga studielån inte existerar och en ekonomisk åtskillnad upplevs finnas tenderar det att  

bli segregation mellan socioekonomiska grupper där akademin ses som en symbol för 

grupptillhörigheten. Charlie beskriver det sydkoreanska sammanhanget nedan;

” In the South Korean context you feel and see a big different between groups. It is 
quite expensive to study and it is mostly the wealthy families who could and will 
always send their children to the academic.” (Charlie6)

Något som många informanter uppmärksammar som utmärkande är hur smidigt det är att 

studera i Sverige. De syftar på att det är förhållandevis relativt ovanligt att de träffar på 

studenter som arbetar deltid för att kunna finansiera sina utgifter i samband med studier som 

annars i många sammanhang ofta är en symbol och ett vanligt inslag i studentlivet. 

” In the Netherlands it is a lot of students that work as well so they can finance 
their studies, but who pays the graduation mostly depends on the family.” (Leslie)

Är man inte personligen ansvarig för att finansiera sina utgifter och betala för sin skolning 

beskriver några av informanterna att det i deras sammanhang ofta vanligtvis faller på en äldre 

mer välbärgad familjemedlem som kan avvara kapital för att den yngre generationen ska 

kunna få utbildning. Sammantaget målar informanterna upp en bild som pekar på att inom 

kulturer där familjen utgör den samhälleliga och sociala ryggraden är det individerna med 

blodsband som utgör kapitaltillgången. Tillskillnad kanske från den svenska kontexten där det 

sociala och ekonomiska beroende på vissa områden kan anses föreligga hos staten. Charlie 

beskriver nedan hur det vanligtvis skulle kunna gå till i en kultur där familjen är central; 

” The education is not free in South Korea, it was common that the parents paid 
for the student fee, but often refer to relatives to obtain financial support. It is also 
quite common that families would cooperate to get one person from the family to 
attend the university.” (Charlie7)

Förhåller man sig till att det är individerna som du har blodsband till som utgör den eventuella 

kapitaltillgången kan det vara mycket känsligt att avstå från att betala studierna om du må 

vara den mer välbärgade individen i släkten. Alex beskriver det enligt följande; 
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” I was speaking to a classmate and she told me about an issue she had about the 
funding of her education. She told me her grandmother refused to pay for her 
education even that she could. This make her and her family very upset, and they 
felt they had been betrayed.” (Alex8)

Detta menar informanterna är en diskussion som de inte träffat på inom det svenska 

universitet som flera informanter annars anser är ett relativt vanligt inslag i studentlivet i 

många andra sammanhang. Sammantaget kan vi konstatera att beroendet av pekuniära 

tillgångar för att kunna ha den praktiska möjligheten till att studera är i sig ofrånkomlig men 

den skapar en social bundenhet gentemot de individer som bistår med finansiella resurser, 

som därefter blir en auktoritet i sammanhanget. Informanten Kim ger oss nedan en talande 

beskrivning på det skulle kunna se ut om ekonomiska beroendet inte föreligger gentemot 

staten utan mot familjen när man planerar framtida studier. 

” You are more independent in the age of eighteen here, compared to India, there 
will you be independent lesser. In India we are mentally, financially and 
psychology depended on the family ... When I take the decision to study I have to 
consult with my parents. I can´t take a loan by myself and my dad has to be the 
loan taker. He has to approve the decision, otherwise I can´t study. It is most said 
informal, but many families want to get paid back.” (Kim)

I framförallt fallet som Kim beskriver blir föräldrarna definitivt en auktoritet i sammanhanget. 

Informanterna som inte har den ekonomiska förmånen att få studieavgifterna betalda uttrycker 

att det är vanligt förekommande att studiefinansiärerna hör av sig och uppdaterar sig hur deras 

”investering” utvecklar sig. Detta menar informanterna kan få många att känna en stress, press 

och skyldighet gentemot sina mecenater. Det Kim beskriver ovan är att man redan tidigt i 

processen av studieval behöver ta stora hänsyn till sina garanters åsikter och viljor. Att även 

sponsorerna enligt Kim indirekt förväntar sig återbetalningar i någon form understryker 

informanternas uppleva stress, press och skyldighet. För att koppla detta till en svensk kontext 

skulle man kunna se det som att staten utgör den finansiella auktoriteten i sammanhanget. Att 

studieavgifterna från start är betalda tillsammans med att ta emot bidrag och studielån från 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) skapas också ett slags skuldbaserat beroende till 

statsmakten, som inte minst vanligtvis markeras genom årtionden av avbetalningar. Förhåller 

vi oss till den inflytelserika franska antropologen och sociologen Marcell Mauss teorier kring 

strukturen för gåvor är särskilt den finansiella delen av empirin intressant. Mauss teorier 
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grundar sig på idén om att gåvostrukturen förutsätter att du är tvingad att ge, mottaga och 

återgälda (Mauss 1997: 9). Handlingen som mecenaten genomför genom att betala 

exempelvis studieavgiften för studenten skapar därefter ett beroende helt enligt Mauss modell. 

Detta karakteriserar sig tydligt under finansieringskapitlet. Att återgälda är även något som 

informanterna ger starkt sken av i sina redogörelser. Kim beskriver dels att det föreligger en 

outtalad överenskommelse mellan mecenaten och mottagaren där man indirekt slutit avtal om 

återbetalning på ett eller annat sätt. Föreligger inte beroendet gentemot familjen utan mot 

statsmakten följer det även därefter ett antal uttalade eller outtalade förpliktelser, som skatt 

eller studieåterbetalning med mera. Upprätthålls inte denna modell som i fallet som Alex 

redogör för uppstår det oenighet och konfrontation där de sociala ramarna utmanas. Under 

kapitlet som avhandlar studiedrivkraft är det också rimligt att anse att Mauss teorier skulle 

kunna kopplas samman med Brookes och Charlies diskussioner kring varför man väljer eller 

inte väljer att ansöka och tillgodogöra sig en akademisk utbildning. I deras diskussioner 

återfinns utryck som ”wants most is to secure their families income” och ”get tolerable 

working conditions and to support their family” som vittnar om ett ansvarstagande som delvis 

skulle kunna grunda sig på ett skuldberoende som enligt Mauss modell. I samtliga fall, 

oberoende på vem som är mecenat, beskriver informanterna att i utbytet ges det ett utrymme 

för kapitalisten att få inlyftande och påverka individens val och förhållningssätt till det 

berörda sammanhanget. Dock eventuellt inte alltid lika tydligt som i Kims beskrivning ”When 

I take the decision to study I have to consult with my parents”. Utan att ta sig vatten över 

huvudet skulle man kunna sammanfatta finansiären som en mycket tongivande figur som 

definitivt sätter en prägel på studentens förhållningssätt, perspektiv och agerande inom 

ramarna för den akademiska utbildningen.

Summering
Sammanfattat kan vi under det första kapitlet identifiera vissa specifika nyanser och områden. 

De organisatoriska systemen som finns för att filtrera de sökande till akademin kan anses vara 

en spegelbild av det samhälle som det berörda lärosätet återfinns inom. Antagningssystemen 

kan tyckas spegla vilka grupper, beteenden och ageranden som kulturellt sätt eventuellt anses 

premieras i det berörda samhället. Denna sortering kan genom att använda universitet som en 

symbol för status och anseende föra med sig en stigmatisering och distinktion mellan grupper. 

Beroende på hur man ser det bildar därefter antagningssystemet, genom de ramarna som det 

berörda samhällets resolverar, en slags styrande auktoritet i sammanhanget. Den största 
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utomstående beståndsdelen som påverkar akademivärldens områden av hierarki och auktoritet 

är den enskildes drivkraft till att (eller inte) vistas och verka inom de berörda lärosätena. 

Dessa drivkrafter kan bland annat vara att öka sin status eller chanser till en anställning, för att 

antigen tillskansa sig ett individuellt kapital eller ett mera kollektivt främst syftat på att säkra 

sin familjs försörjning. Kunskap, status eller ära kan även också vara relevanta drivkrafter för 

att sätta sig vid skolbänken. En vistelse vid universitetet eller en akademisk examen har 

tidigare framställts inneha flera tillskrivna symboliska innebörder och förmågor. Efter ett 

verkande och en vistelse inom den akademiska miljön tillskrivs man därefter ett antal 

statuspositioner som senare formar den enskildes identitet och förändrar omgivningens sociala 

spel. Beroende på vilket segment som uppfattas inneha en särskild förmåga kan den 

akademiska utbildningen användas som en plattform för identitetsskapande eller 

självförverkligande, alternativt som en övergångsperiod för att skapa goda förutsättningar till 

att finna en potentiell giftermålskandidat. Vad, vem och vilka som står bakom och formar 

dessa olika drivkrafter måste ses som auktoritetsfigurer i sammanhanget direkt gentemot den 

enskilda studenten men även indirekt gentemot akademin som sådan. Inom partiet som 

avhandlar studiefinansieringen återfinns även strukturer som visar på starka och utpräglade 

hierarkier som påverkar det sociala spelet inom universitetsvärlden. Garanterna till den 

enskilde studentens utbildning utgör en väsentlig part för att kunna skapa praktiska 

möjligheter för att kunna genomföra utbildningen. Detta agerande som mecenaterna genomför 

kan anses vara en form av gåva vilket försätter mottagaren i en socialt tvingande position att 

återgälda. Oavsett om sponsorerna utgörs av privata eller offentliga aktörer finns det en 

indirekt förväntning på att gesten och gåvan ska återgäldas vilket försätter den enskilda 

bidragstagaren i mer eller mindre tidsmässigt lång underställd position. Garanternas tankar 

och viljor blir därefter av stor vikt för den enskilde innan, under och efter studierna. Inom 

denna kontext blir mecenaten en auktoritet som innehar en hierarkiskt överordnad position i 

förhållande till studenten. 

Innanför campus
Under det föregående huvudområdet berörde vi några faktorer som påverkar och präglar den 

sociala kartan inom universitetsvärlden. Med föregående avsnitt i åtanke ska vi under detta 

huvudområde försöka greppa hur informanterna upplever att auktoritet och hierarki kan 

upplevas karakteriseras inom det svenska universitetet. Detta avsnitt kommer till stor del 

beröra skillnader på perspektiv och synsätt av kanske tillsynes vedertagna sociala situationer. 
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För att tydliggöra vad jag syftar på med en sådan eftersökt struktur kan vi dels utgå från 

informanten Cleos mycket generella reflektion kring den svenska och grekiska matkulturen.  

” Here in the cafeteria and in the dining rooms it is super quiet. Food is general 
very appreciated in Greece. A good meal and dinner is a very social thing. Like 
when people gathers at the lunch break in the dining rooms, it is more like an 
opportunity for socialisation. In Sweden is more; Shut up and eat!” (Cleo)

Cleos tidigare nämnda betraktelse är ett tydligt exempel på hur man beroende på bakgrund 

och perspektiv kan uppfatta en tillsynes enkelt definierad situation på olika sätt. Detta 

huvudområde är uppdelat i tre olika segment där vi kommer att titta närmare på hur 

informanterna upplever de personliga och opersonliga mötena med studenter och personal 

samt hur de akademiska rollerna framställs och uttrycks. Förhåller vi oss till generella 

övergripande strukturer återger gärna informanterna skildringar av vissa mönster inom den 

svenska universitetskulturen som de menar kan ligga till grund för hur man tolkar och 

förhåller sig till varandra inom campusområdet. Nedan kommer informanternas mest 

framhållna strömmingarna att lyftas. Dessa delar handlar om tidshållning, organisation, 

uppskattande, ansvar och tävlingsmentalitet. Informanternas olika perspektiv på tidshållning 

varierar kraftigt. Några av informanterna beskriver den generella svensken som oerhört 

fixerad vid tid och struktur, ofta framförallt uttryckt i en positiv bemärkelse. Informanten 

Brookes skildring där kontrasten till den svenska kulturen accentueras ger ytterligare ett 

perspektiv på tillvaron inom det svenska universitetet. 

” We went to the classroom at the morning and waited there until the lecture may 
started, if it started at all.” (Brooke)

Existensen av den sociala strukturen som förmår lektorerna att komma i utsatt tid menar 

informanterna ökar deras upplevda känsla för ömsesidig respekt och jämställdhet mellan 

lektor och student. Några av de tillfrågade hävdar även att detta skulle kunna illustrera den 

rådande grundläggande hierarkin i den svenska kulturen. I förhållande till Brookes 

beskrivning kan man anta att den berörda universitetskulturen är mer hierarkiskt präglad 

jämfört med den svenska. I den svenska kulturen beskriver informanterna att det finns ett 

ömsesidigt ackommoderande till skillnad från det mer ensidiga anpassandet enligt Brookes 

beskrivning. I termerna av organisatoriska strukturer verkar det föreligga en genomgående 
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samsyn bland informanterna. Samtliga tillfrågade beskriver att de upplever en generell 

organisatorisk ordning på det svenska universitetet. Informanten Kim beskriver det som 

följande; 

” In terms of planning, I feel that in Sweden it´s generally very planned. For example 
here I know what happens and what to do in week 41 or 42, but in India I can´t even be 
sure what to the next lesson and certainly not in the next two months.” (Kim)

Informanterna menar att denna delgivna information starkt bidrar till att öka känslan av 

trygghet och välbefinnande. Några av informanterna framhåller även att detta skapar 

förutsättningar för att kunna åstadkomma en upplevd känslomässig och praktisk jämställdhet 

mellan lektor och student, i och med att framförhållningen öppnar för dialog och den 

eventuella möjligheten till förändringar och justeringar. Ett ömsesidigt förhållande kring vad 

som gäller plats- och tidsorienterad organisation kan upplevas kommunicerar ett mer jämställt 

förhållande mellan de båda parterna. För att återknyta till tidigare diskussioner kring 

statuspositioner och symboler kan ett sådant agerande också tolkas ange segment som tyder 

på ett annorlunda och ett mer jämlikt förhållande. Detta till skillnad från Gabys erfarenheter 

från ett lärosäte i Indien där den normala strukturen snarare förhöll sig följande.  

” You get a time table where and when you should show up and then get the teachers 
tasks and that´s it” (Gaby)

Att få tillträdde och tillgång till kalenderinnehåll och information i allmänhet menar 

informanterna ökar deras känsla av bekräftelse och deras betydelse som individer. Samtidigt 

som flera av informanterna vill framställa det svenska universitetet som formellt i den 

bemärkelsen att det finns många uttalade ramar och strukturer som tillvaron förhåller sig till 

återger några informanter erfarenheter som pekar på att den svenska akademin är väldigt 

formbar på området. Alex målar upp det som följande;  

” I would say that they are more bureaucratic in Canada. They put more focus 
about it would be the right document with the right stamps. In Sweden I feel that 
you could make more settlements without the absolute right information in all of 
the forms.” (Alex9)
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I Alex ovanstående fall kan även den svenska kontexten tolkas vara mer tillmötesgående 

genom att universitetet inte utnyttjar sin auktoritet genom att inta den högre aktade positionen 

i det hierarkiska systemet och avstå från att styra studenterna. Nästa område som ofta uppkom 

under intervjuerna var diskussionen kring ansvar. Sammantaget menar flera av informanterna 

att ansvaret kan tas emot och ges på många olika sätt, men att inom det svenska samhället är 

det till stor del lösningsorienterat trots sin relativt höga grad av individualistiska 

förhållningssätt. Leslie beskriver nedan en situation som hen ofta upplevde inträffade i 

Holland, men som inte i lika hög grad inträffar i det svenska sammanhanget. 

” Often you can get problem with the communication. I felt that the staff at the 
university don´t want to take responsibility for issues. Once I called a office and 
ask them some questions, they thereafter told me to contact another office, who 
later blamed the first office. In that cause you are often stuck and you not come 
more forward. This often happens to more people than me.” (Leslie)

Det finns två skilda men snarlika garden bland informanterna på området ansvar. Den ena 

gruppen beskriver att de tidigare erfarit liknande situationer som det exempel som Leslie 

delgav ovan, där man tar ansvar men egentligen anser det ligger hos någon annan. Den andra 

gruppen beskriver en kultur där ingen upplevs ta ansvar för något och ansvarsbefriar sig själva 

och sin organisation samt därefter indirekt hävdar att det är studentens skyldighet att styra upp 

den uppkomna problematiken. Många av informanterna diskuterar om detta kan medföra en 

viss förvirring hos studenterna då de upplever att de svenska lektorerna generellt sätt tar 

ansvar och är villiga att involvera sig i den enskilda studentens problematik och att det 

därefter kan vara svårt att hitta gränsen för vad som är vems ansvar och inte. Det stora 

flertalet av de internationella studenterna kopplar detta till erfarenheter från början av deras 

studieår då de tvingas höra på, vad de själva utrycker det vara, många lektorers predikningar 

kring vad deras roll är och inte. Många av dem beskriver att de till en början ansåg detta 

konstigt då de förväntade sig att rollerna i det svenska sammantaget skulle vara likartade och 

tydliga precis som deras tidigare erfarenheter, för att senare socialt och praktiskt sätt erfara att 

gränserna inte är klara. Flera berättar att de har tvingats skämmas och bekänna att de själva 

gjort övertramp på grund av att de handlat kring, vad de anser är, oklara sociala ramar. I 

sådana fall uppkommer det situationer där den inneboende kommunikationen kan tolkas vara 

paradoxal och motsättande. I sådana fall utmanas de rådande positionerna i hierarkin och man 

behöver därefter förhandla kring och omdefiniera de nya spelramarna. Ytterligare ett 
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perspektiv inom ämnet är att många av informanterna beskriver att det ofta kan återfinnas en 

utpräglad tävlingsmentalitet inom utländska universitet som kan visa på förväntningar och 

förhoppningar gentemot studenter och personal. Informanten Alex beskriver hur man dels kan 

se på detta följande; 

” In some way you felt the culture at the university was very competitive. You 
wanna be the best in the country, and in the world, and thereafter you wanna have 
the best teachers and the best students. In Poland it is mandatory to practise 
sports at the university, and you often see trophies and medals inside the 
buildings. When I first come to the campus, one of the first questions they had was 
if I exerted any sport, and then if I was good at it, and if I could start competing 
and take victories to the university.” (Alex10)

Dessa delar som Alex beskriver fungerar som symboler som ger utryck för en övergripande 

samhörighet baserat på universitetstillhörighet. Den stora gruppens framgångar, i detta fall 

universitetets, anses vara primära och viktiga för att gynna den enskilda studenten. Alex 

beskriver hur detta kan arta sig nedan, som hon upplever återfinns mer sparsamt i den svenska 

kontexten. 

” If any of the athletes at the university did a good performance, I felt people in 
general took credit of it, and that would bring them good favours. I think this has 
to be about the image.” (Alex11)

Något som ofta från informanternas sida kopplas till tävlingsmentaliteten är diskussionen 

kring den svenska kulturens lagomhet och jantelagsorientering. Ett område som 

karakteriserade sig bland samtalen med flertalet av informanterna, är att i kontrast med den 

ovanstående diskussionen kring tävlingsmentalitet, är hur man inom den svenska kulturen 

utrycker och graderar sin egen kunskap och förmåga. 

” If we are gonna play tennis, the Swede would express it like; I am not very good 
at tennis, but I had maybe hit a ball or two. Compared to my culture, I would say; 
I am very good at this! Either way, in that cause the swedes would outclass me. I 
feel that the Swedes underestimate themselves when they speak about themselves, 
compared two us while we maybe overestimate ourselves.” (Cleo)
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Förhåller vi oss till professorerna Zhen Li och John Lowe diskussioner kring 

utbildningskonkurrens, som avhandlas i en artikel som publicerades i tidskriften British 

Journal of Sociology of Education, finner vi några intressanta infallsvinklar till den 

ovannämnda beskrivna tävlingsmentaliteten. Delvis belyser författarna i artikeln perspektivet 

att universiteten skulle i relation med varandra och tillsammans med den allt mer 

globaliserade ekonomin, i större drag ha börjat utgöra en marknadsplattform för potentiella 

arbetstagare. Li och Lowe refererar till detta som ´the war for talent´ där lärosätena i 

förhållande till den globala ekonomis strömningar och dess underliggande segment försöker 

rekrytera ‘the brightest and the best’ för att därefter kunna forma kvalificerade arbetstagare 

som förhoppningsvis i framtiden ska kunna generera en god avkastning (Li, Lowe 2016: 

1-20). I de ovanstående citaten beskrivs det exempel på hur man som organisation och individ 

aktivt men även indirekt använder sig av den konkurrens som Li och Lowe beskriver som en 

plattform för att kunna tillägna sig individuella fördelar på den globala spelplanen detta 

genom att nyttja sin egen regionala akademigrupps status i konkurrerande paritet med andra 

sällskap. Flera av de tillfrågade menar att det inom den svenska kontexten föreligger det en 

kultur som hämnar mängden av sådana offentliga utryck. Informanterna menar att antigen 

speglar detta tryggheten av förfogandet av den höga positionen inom den berörda hierarkin 

eller osäkerheten av den. Oavsett perspektiv på vad beteendet speglar betyder anser 

informanterna att de ovannämnda exemplen framställer en strömning inom det svenska 

samhället att man inte är benägen att utrycka sin hierarkiska position till omgivningen i lika 

hög utsträckning eller på samma områden som i andra kulturella sammanhang. Att 

informanterna upplever att man generellt sätt inom den svenska kontexten inte uttrycker sin 

hierarkiska position återkommer senare i uppsatsen. De ovanstående citaten som avhandlar 

tävlingskulturer inom universitetet skulle också kunna kopplas till de tidigare diskussionerna 

kring status och statuspositioner. Genom att tillägna sig och associera sig med symboler som 

beroende på avseende kommunicerar en form av status, i förhållande till andra grupper, 

tillägnar man sig eventuellt vissa statuspositioner som skulle kunna generera positivt eller 

negativt förändrade utfall för individen. 

Det personliga mötet
Under detta stycke kommer vi att ta fasta på hur informanterna upplever hur hierarki och 

auktoritet karakteriserar sig vid de personliga mötena mellan student och lektor. När man talar 

om mänskligt samspel finns det flera olika parametrar att ta hänsyn till, dels kan 
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kommunikation ske via talet, kroppsspråket eller symboliska handlingar och ting. Detta kan 

ske på mer eller mindre långa distanser som både fysiskt likväl som imaginärt. Ett av de mest 

explicita områdena som uppkom under intervjuerna är hur man tilltalar en annan individ. 

Många av informanterna upplever detta område som mäkta intressant och ett centralt moment 

inom de avsnitt som avhandlar personliga mötena. Alla informanterna utrycker indirekt att 

beroende på hur du tilltalar en annan medmänniska är detta en plattform som speglar och 

definierar vilken relation (som inkluderar rättigheter och förpliktelser) som man har till 

varandra. Speciellt hur man verbalt inleder ett socialt utbyte är ett område som samtliga 

informanter lyfter som intressant, svårbemästrat och komplext. Cleo tycker jag nedan sätter 

fingret på problematiken som kan uppstå i den svenska universitetskulturen i kontrast till den 

beskrivna grekiska erfarenheten.  

” If you call the teacher by their first name, it would be a big offence, because if 
you don´t address them with their last name it is like talking to a friend” (Cleo)

Att vissa ageranden kan uppfattas som tecken på en närmare relation är ett område som ofta 

kommer att återknytas till senare. Att tilltala någon på ett sätt som kan uppfattas vara en 

vänskaplig markering menar informanterna kan skapa en form av förvirrat tillstånd då man 

ofta inte vet hur man ska replikera till vederbörande och därefter bemöta denne i förhållande 

till den roll som man anser sig ha i relationen till varandra. Många informanter beskriver 

många tillfällen då de blivit överraskade över framförallt lektorers bemötande, då man tolkat 

det som att de har eller är villiga att ingå en vänskaplig relation. Informanterna berättar att de 

därefter har handlat efter de premisser som de trott gälla, som de i efterhand visar sig var 

mycket olämpligt. Informanterna som själva beskriver att de är präglade inom en utpräglat 

hierarkisk kultur upplever detta som mycket obehagligt. Oavsett handling är en förolämpning 

mot auktoriteten ett anmärkningsvärt beteende. Leslie tycker jag sätter fingret på förvirringen 

som kan uppstå, med följande beskrivning. 

” In Holland I felt the distant between the student and teacher was quite big, 
compared to other countries like Norway and Sweden. Like in Amsterdam you 
address the teacher with their title and last name. But in Norway and Sweden I felt 
the teachers makes them more approachable, when they introduces themselves 
with their first name, compared to Holland when the professors tries to keep the 
distant.” (Leslie)
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Hur man tilltalar framförallt lektorer i främst klassrumssituationer beskriver informanterna 

kan variera både inom och mellan lärosäten och nationer. Det vanliga sätten att tilltala 

individen, om detta är lämpligt, är genom att använda sig av de korrekta akademiska titlarna 

för att påvisa respekt gentemot individerna och dess statusposition. Några av informanterna 

beskriver att man inom vissa kulturer snarare tilltalar och vänder sig till rollen som den 

undervisande individen må inneha, istället för den enskilda personen i sig. Brooke skildrar det 

hela följande. 

” In Argentina when the teachers are teaching the students will speak to them in 
terms of their role. Like when you raise your hand and wanna ask the professor 
something you say; proffer, proffer! In every other situation at the university you 
should speak to them with their academic title in front of their name, but outside 
the school you would use the terms of respect, like señora or señor.” (Brooke)

Detta framställer informanterna blir en stor kontrast gentemot den svenska kontexten där man 

oftare verbalt snarare vänder sig till individen som sådan och inte omedelbart till yrkesrollen. 

På området hur man tilltalar och hälsar på människor finns det två segment som 

informanterna lyfter som väsentliga. De menar på att den verbala interaktionen ofta kan bli 

kopplad till den fysiska. Några av informanterna beskriver att de upplever en problematik vad 

som gäller den symboliska betydelsen och innebörden av fysisk beröring. Alex beskriver 

nedan en kultur kring den fysiska beröringen.  

” In Poland it was quiet common that people preformed cheek kisses. It was seen 
as an intimate gesture that you only did with your closer friends. If you should do 
cheek kisses with your professor that would be very awkward and 
strange.” (Alex12)

Några av informanterna beskriver att de flertalet gånger inom framförallt den svenska 

kontexten har gått över gränsen för vad som anses vara ett acceptabelt integrerande på det 

fysiska planet genom att bland annat kramat eller kindpussat någon i fel sammanhang. Utgår 

vi från Alex ovanstående beskrivning kan det vara förståeligt att man eventuellt råkar krama 

eller kindpussa sin lektor om denna gör utryck för ett beteende som kan betraktas vara tydliga 

symboliska ageranden för närmare vänskap. Kramen eller kindpussen skulle i detta fall kunna 

fungerar som en respons till de symboliska handlingarna som den andra parten på olika 

områden utrycker. Förhåller vi oss till den tidigare nämnda antropologen Joy Hendrys tankar 
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där hälsande som fenomen utgör ett kommunikativt utbyte kastas det ytterligare ljus på 

informanternas beskrivningar av deras dilemman med namn, titlar och fysiska beröringen. 

Hendry menar att utbyte i all form innebär en viktig kommunikation som uttrycker sociala 

relationer på flera olika nivåer. Hälsande är en form av grundläggande utbyte som under ett 

väldigt tidigt stadie, men även återkommande, definierar vissa ramar av relationen. Hon 

menar att man behöver inte ha en nära relation till någon för att yttra en hälsningsfras men 

däremot ett avisande till utbytet genom att man inte svara kan i detta fall uppfattas som 

stöttande (Hendry 2008: 62). De på området omnämnda informanterna gör det väldigt klart att 

de uppfattar den svenska hälsningskulturen vara av en mycket vänskaplig karaktär. 

Avsaknaden av användandet av titlar och termer för respekt beskriver informanterna gör 

lektorerna ”more approachable”. Detta kan vara förståeligt om man utgår från perspektivet att  

nyttjandet av förnamn skulle uppfattas vara en förolämpning i professionella sammanhang då 

man anspelar på att man tilltalar en vän. Presenterar sig lektorn med sitt förnamn bjuder detta 

in till en plattform där relationen mellan lektor och student snarare sker under premisserna för 

ett vänskapligt utbyte tillskillnad från plattformen som präglas av den mer distanserade och 

hierarkiska undervisningskulturen. Utifrån dessa synsätt kan man förstå informanternas 

ständiga dilemman till hur man ska adressera och tilltala sina akademiska kontakter. Utifrån 

tidigare diskussion kring informanternas upplevelser kring hur villig gemene svenks är att 

utrycka sin hierarkiska position inom det svenska samhället exemplifieras kanske inte 

tydligare genom informanternas diskussioner kring tilltalsnamn. Efter den svenska du-

reformen där man allmängiltigt antagit att målet var att minska de sociala klyftorna i 

samhället borde i efterhand ur detta perspektiv anses blivit lyckad. Däremot medför det att 

individer men en annan kulturell prägling upplever en frustration och förvirring då den 

svenska kulturen på ytan upplevs vara mer platt. Notera att informanterna som har en stor del 

av sin socialisation i Sverige beskriver det lättare att byta sammanhang till en kultur där man 

nyttjar termer för respekt. De upplever att den sociala strukturen ger en trygghet i det sociala 

samspelet, tillskillnad från de andra informanterna som snarare upplever sig berövade på den 

tryggheten och den konkreta sociala mallen som den utgör. Ytterligare ett beteende som flera 

av informanterna upplever som svårtolkat är när och under vilka premisser man får integrera 

med människor. Cleos följande beskrivning sammanfattar många av informanternas 

sammanlagda syn på detta.
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” In Greece it is common that you talk to everyone that you meet, but in Sweden, I 
feel you only can talk to people if you have a concern that includes them.” (Cleo)

Många av informanterna upplever särskilt detta område som något marig och de beskriver 

detta område som en av de tyngsta orsakerna till att, som de själva utrycker det, ofta kan bli 

passiva i sociala situationer. Problematiken upplevs särkilt om omgivande individer ger 

uttryck för ett beteende som kan tolkas och härledas till områden där integration med 

omgivningen är naturlig. Vidare finns det tillstånd som kan kopplas till sociala situationer där 

sammanhangets utformning och agerandena som de medverkande inom koherensen kan 

beroende på perspektiv utstråla signaler som inte är universellt delade. Exemplet nedan visar 

på den frustration och sociala förbistring som några av informanterna beskriver kan 

uppkomma och särskilt angränsade till högtider och nationella helgdagar. 

” In the beginning of the first semester, some teachers in Sweden bring us cakes 
and stuff, and I felt and thought, this is weird. I remember when I called back to 
Greece and told my friends the confusion. I remember the first thing I said to 
them; They gives us cakes and stuff, they behave like friends!” (Cleo) 

Precis som inom ovanstående exempel när vi fokuserade på hälsningsmönster upplever flera 

av informanterna att detta beteende när man medvetet från auktoriteten sida (lektorn) i 

sammanhanget integrerar och brukar gåvor, öppnar detta också även för att individerna skulle 

kunna uppfattas som mer anträffbara. Men med detta antagande råder det delade meningar om 

inom gruppen av informanter. Detta förhåller sig till en mer kulturell kontext än vad framför 

allt jag ursprungligen trodde. Bland annat informanten Brookes följande beskrivning 

kontrasterar den svenska kontexten och visar på att den svenska kulturen inte behöver stå till 

någon ytterlighet. 

” A common institution in Argentina, like the Swedish fika, is ”maritans”. It is a 
bowl, with a straw, contained a sweet light alcoholic drink. The drink procedure 
was that you first drink a sip and then you pass it to someone else and then they 
drink a sip, so everyone will drink from the same cup. Quite often we also have 
this in the class and then the professor usually starts drinking.” (Brooke)

Brookes beskrivna exempel belyser hur ett gåvogivande kan fungera som en plattform som 

exemplifierar den rådande hierarkin i sammanhanget. Beroende på perspektiv kan man 
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tillskriva samma handling och liknande situationer andra betydelser med stor variation. 

Givande och delande inom universitet är ett område som informanterna uttrycker definitivt 

skulle kunna vara ett sådant. Diskussionen kring Mauss teorier kring gåvostrukturen som vi 

berörde i den tidigare analysdelen under det första kapitlet kan även utvecklas ytterligare 

under detta kapitel. Framför allt Cleos utryck som behandlar introduktionsmomenten vid en 

av kurserna belyser detta. Den roll som lektorerna innehar, som Cleo och flera av de andra 

informanterna genomgående beskriver, är av en mer distanserad karaktär. Det symboliska 

utbytet, som specifikt utgjordes av kaffebrödet, kommunicerar signaler på en plattform som ur 

vissa perspektiv kan upplevas som förvirrande. Förmodligen är lektorns motiv till beteendet 

att vid kursstart försöka skapa kontakt med studenterna, men ur Cleos perspektiv blir detta 

snarare ett utmanande handlande där rollbeskrivningen och de sociala normerna därav 

behöver förhandlas och omdefinieras. Förhåller vi oss till Mauss teorier behöver alltså 

studenten återgälda denna gest. Flera av de tillfrågade menar på att de ofta upplever sig vara 

underordnande akademins anställda. Har man i åtanke att bilden av relationen ofta är 

distanserad och ensidigt kommunikativ kan man uppleva att det inte finns någon naturlig form 

för att återgälda skulden, vilket gör lektorn till en ytterligare utpräglad auktoritet. Samtidigt 

uttrycker givandet kommunikativa nyanser som kan uppfattas peka på att man vill integrera 

utanför de förutbestämda professionella rollerna och därmed implicerar man att det finns en 

vilja verka på en social plattform som är exklusiv för vänskapliga relationer och som 

exkluderar professionella. Många av de utländska informanterna beskriver gärna sina 

upplevelser kring det svenska samhället i relation till sina fördomar kring svenskens 

normativa beteende. Kort sammanfattat handlar deras fördomar om att den gemene svensken 

skulle vara introverta och känslokalla. Många av dem uttrycker positiva upplevelser som 

bryter mot den tidigare förväntade biasen. Här föreligger det också en skillnad och en 

motsättning mellan informanterna. Trots att informanterna kan anse att individerna inom den 

svenska kontexten på många områden upplevs som anträffbara och öppna stämmer inte den 

beskrivningen till fullo. Några av informanterna vill belysa att Sverige ur ett internationellt 

perspektiv inte är någon ytterlighet på området hur mycket lektorer och övrig personal 

integrerar med studenter. Precis som den tidigare diskussionen kring givande och delande 

behöver dessa ageranden ytterligare en eftertanke av dess betydelse till gruppen och dess 

inblandade. Brooke beskriver sina erfarenheter som följer;  
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” In Argentina they often asked me about my feelings and how things was going. I 
also feel, they did it to the other students as well, but I have not experience that so 
much in Sweden yet.” (Brooke)

Nästan alla av informanterna lyfter även situationer kring förutbestämda möten tillsammans 

med framför allt lektorer. Informanterna beskriver att dessa möten kan ta sig i olika utryck 

beroende på vilket sammanhang de berör, men framför allt berördes det två områden som 

informanterna ansåg centrala. Dessa perspektiv är strukturen av tidshållning samt fysiskt 

agerande i samband med dessa möten. Brooke beskriver och jämför kanske den största 

skillnaden om vad informanterna beskrev kring passande av tider; 

” In Argentina, compared to Germany and Sweden, the time holding is a big 
difference. When you make an appointment with someone it is common they could 
show up one hour earlier or later. Here in Europe I feel bad for two minutes late 
after the agreed time for the appointment.” (Brooke)

Flera av informanterna förundras över det som de beskriver vara en öppenhet vid personliga 

möten, särskilt i samband planerande möten vid lektorernas arbetsrum. Många av dem 

beskriver att det svenska beteendemönstret skiljer sig mycket från deras tidigare erfarenheter 

vid andra universitet. Kim skildrar detta på ett bra sätt nedan, genom sina tidigare 

erfarenheter, som summerar den övergripande strömmingen bland informanternas berättelser; 

” They always will sit beyond the desk. The people who will come will always 
stand. If they are allowed sit, they will sit on the other side.” (Kim)

Handledning och seminarier är även något som informanterna lyfter fram som en viktig 

komponent kring att åskådliggöra moment som speglar utformningen av den rådande 

hierarkin inom det svenska universitet. Att studenterna får utrymme och får möjlighet att bli 

involverade anser flera av informanterna speglar en mindre hierarkisk och mer jämlik miljö. 

Leslie beskriver en situation på en sådan struktur följande; 

” In Norway the teacher are more a part of the conversation, and I think it is more 
easy to take part of a discussions if the contact and relation to the involved are 
more informal, in that cause it could be less intimidating” (Leslie)
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Alla de samtliga fyra ovanstående citaten vittnar om situationer som kopplas till upplevelser 

inom den svenska kontexten med symboler som delvis kommunicerar ett mer jämlikt samspel.  

Använder vi oss av Hylland Eriksens tidigare beskrivning; ”En statusposition är en socialt 

definierad aspekt av en person som är bestämmande för ett socialt förhållande.” och vi 

därefter anser att lektorn är den individ som innehar statusställningen, bjuder de beskrivna 

beteendena in till en mer jämställds relation. Att i mindre utsträckning inte nyttja sitt 

”bestämmande för ett socialt förhållande” utmanar de sociala rollerna, inte minst om man till 

grunden har skilda synsätt. Att informanterna samtidigt beskriver att det svenska 

sammanhanget innehar en tydlig rollbeskrivning likväl som otydliga beteenderamar blir det i 

sammanhanget en paradox. Detta handlar sannolik om att man inom den svenska kontexten 

ofta skiljer mellan den personliga och professionella relationen som utifrån informanternas 

beskrivningar kan tolkas vara ovanligt. Att kunna skilja mellan när inom det kommunikativa 

utbytet det är den privata eller professionella rollen som talar och vem av dina egna roller som 

förväntas vara mottagaren kan vara knivigt men en väsentlig del att komma underfund med i 

det svenska samspelet. Att framförallt delen hur man tilltalar individer inom det svenska 

sammanhanget blev ett centralt område av den magnituden förhåller sig sannolikt till stor del 

kring den upplevda ambivalensen av de sociala bedömningarna i vardagssituationer som 

informanterna beskriver. 

Det opersonliga mötet
Under detta stycke kommer vi att fokusera på hur hierarki och auktoritet kan upplevas 

karakterisera sig i relationen mellan student och lektor, men ur ett mer distanserat perspektiv i 

förhållande till det föregående stycket. Under detta stycke kommer vi att titta på tre olika 

områden då detta kan ges i utryck. I det första området kommer vi att fokusera på de 

övergripande känslorna och uppfattningarna kring sin egen och andras positioner i det sociala 

spelet, därefter kommer vi se ur informanterna upplever kommunikationen via email samt 

avslutningsvis kort titta på hur information hanteras. Många av informanterna menar att i 

generella termer innehar den akademiska kulturen, oavsett sammanhang, en viss överordnad 

och svåråtkomlig struktur som den enskilde studenten inte har insyn i eller översikt över. 

Brooke beskriver känslan som följande; 
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” At the universities in general, I feel that the leaders are very high up. You don´t 
really know who runs the system, or if they have an office like everyone at the 
campus area.” (Brooke)

Pågrund av vad informanterna beskriver förhållandet till den upplevda distansen i relationen 

till de styrande på universitetet är det en logiskt följd att lektorerna som man främst möter 

indirekt representerar systemet och även lärosätet kan tillskrivas en liknade roll. Gaby 

beskriver sin upplevelse av distansen till lektorerna följande nedan. 

” The professors where very untouchable, very far away, I would say very 
distant.” (Gaby)

Tillsammans med den distanserade känslan och upplevelsen av interaktionen med de 

undervisande individerna följer det därefter hos det stora flertalet av informanterna en känsla 

av bemötande där deras person och relation som adept åsidosätts och man intar än mer 

opersonlig, obemärkt och vad många upplever vara en obetydlig systematisk roll. Gaby sätter 

fingret på den breda upplevelsen nedan; 

” We was 30 000 students, I was not a student, I was a number.” (Gaby)

Många av informanterna beskriver att de akademiska studierna i Sverige varit en positiv 

överraskning inom detta område. Många utrycker att fördomarna om att svenskar skulle vara 

kalla, distanserade och individualistiska inte präglar universitet på samma sätt som de från 

början trodde. Leslie beskriver sin upplevelse av det hela följande; 

” I felt more like a person, a human being in Norway and Sweden. Compared to 
the Netherlands I only felt like a number. They really didn´t care for me as a 
person, only for my grades, and where and when I graduated.” (Leslie)

Ovan beskriver alltså informanterna upplevelser som utrycker att de inom det svenska 

universitet upplever sig mer sedda och uppmärksammade. Detta skulle kunna ses som en 

komprimerad sammanlagd uppfattning mellan informanternas erfarenheter av de olika 

akademiska kulturerna. Förmodligen ska detta tolkas kritiskt då det finns många aspekter som 

kan påverka dessa upplevelser som förslagsvis storlek på klasser eller formen av interaktion 

med professorer med mera. Ytterligare ett segment av interaktionen som sker på universitet 
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som alla informanterna omnämner är interaktionen och kommunikationen via email. För flera 

av de tillfrågade innebär email-kommunikation en ny aspekt av relationen mellan student, 

lektor och andra akademiskt anställda. Existensen av ett kommunikationssystem baserat på 

email ska inte tas för givet då flera av informanterna beskriver att det dominerande 

tillvägagångssättet på flera lärosäten inte föreligger elektroniskt. Cleo beskriver sin upplevelse 

av den svenska email-kulturen. 

” It is strange to send an email to teacher in Greece, and it is very rare they would 
answer them quickly. I once had a teachers who answered an email, but he replied 
to me after five months. In Sweden it is different, here you almost get an answer in 
ten minutes and absolute latest after a week. That makes me feel like a very 
important person!” (Cleo)

Informanterna menar att de generellt upplever de svenska professorerna och lektorerna som 

mycket artiga och aktiva när det gäller email. Lesilie sammanfattar bra informanternas 

samlade erfarenheter av mailande som kommunikationsform på de flesta universiteten. 

” When you by accident email the wrong person in Sweden they often will send it 
forward to the right person and then inform me. In Holland they would just ignore 
it or maybe sometimes reply and say something like; Hey, this is not me, please 
ask someone else.” (Leslie)

Precis som inom det ovanstående stycket via den personliga samtalsinteraktionen som sker 

ansikte mot ansikte beskriver informanterna att särskilt inom email-kommunikationen 

åskådliggörs problematiken med hur man tilltalar sin mottagare. Gaby belyser just de känslor 

och dilemman som många av informanterna gör utryck för kan uppkomma i författande av ett 

email till förslagsvis en professor. 

 ” How should I address them and express myself without sounding weird, and by 
mistake indicate something, that could express something from our relation that 
would not be there. Both when you talk face to face and especially when you start 
write an email this is hard.” (Gaby)
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De akademiska rollerna
Ett område som är väsentligt att beröra när vi talar om hierarkier inom akademin är vilka 

roller som vissa individer eller grupper anses och förväntas inneha. Nedan kommer vi att 

beröra segment inom området akademiska roller. De omnämnda aspekterna är; vilka roller 

som anses finnas på universitet, relationen mellan lärare och student, kontakt, interaktion, 

ledarskapsstil och statussymboler. Den allra mest utpräglade sammanfattningen som 

genomsyrar alla informanternas beskrivning av deras erfarenheter från lärosätens kultur är; 

” The professors are the maintainers and the seekers of the knowledge.” (Kim)

För att framhålla den ovanstående strömningen, som flera av informanterna menar 

genomsyrar flera universitetskulturer, kan vi delvis åskådliggöra den genom ett av Kims 

uttalanden som berör det ovanstående synsättet, som baseras på positionen inom den 

akademiska hierarkin. Den nedanstående beskrivna situationen är något som flera informanter 

inte anser återfinns lika utpräglat inom den svenska universitetskulturen. 

” At my former university, in India, it was inappropriate for boys and girls to be 
together ... I once spoke to a boy during my lunch break. After a short moment a 
teacher came to us and asked us what we were doing, and who we were. They 
would not interfere if they do not think their believing and thoughts were correct. 
Many people accept and follow this because they see the teachers as a person 
with a great knowledge, oddly enough in every area.” (Kim)

Båda Kims ovanstående beskrivningar härleder till en uppfattning kring att professorerna ses 

på bred front som auktoriteter där man genom sin statusposition innehar en mer övergripande 

makt över de som anses vara underställda inom det valda hierarkiska sammanhanget. Något 

som inte ska ta föregivet är att de roller som återfinns inom den svenska kontexten kan att 

påträffas på ett likartat sätt vid andra nationella eller utländska lärosäten. Vad som rollerna 

förväntats innebära och tillskrivas återkommer vi till. Det exempel som kanske från ett 

svenskt sammanhang bryter den förväntade bilden kommer från informanten Charlies 

beskrivning av det sydkoreanska universitets utformning.  

” In South Korea, I think the lectures had much more respect compared to Sweden, 
each teacher had a personal assistant who toked care of all the communication 
and practical issues. When we want to get some information we had to go to the 
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teacher assistant or the reception, even the librarians could also be quiet 
helpful ... it was only male professors and only almost every teacher assistants 
was female.” (Charlie13)

Likartade tankar och sociala ordningar där man har en stark uppfattning av vem som ska 

verka för vad beskriver informanterna återfinns hos flertalet av de universitet som de tidigare 

har erfarenheter från. Cleo beskriver sina uppfattningar om ämnet nedan;

” When I send an email, I feel that they think it is not there job to answer, they just 
come to the university to teach, or preach their thing and then go, everything over 
that they would not bother” (Cleo)

Genomgående är rollerna mellan studenter inte ett spirande ämne bland samtalen med 

informanterna. De fåtal gånger när diskussionen ändå uppstått är man villig att återge en bild 

av att det föreligger en form av distinktion mellan framförallt studenter och lektorer. Då 

informanterna ofta kopplar detta till en hierarkisk kontext ser man ofta övriga studenterna som 

allierade gentemot lärosätets mer uppsatta roller. Men det ska inte sägas att informanterna 

upplever en avsaknad av konkurrens inom gruppen, men i relation med de längre gångna 

akademikerna förenar man sig och samarbetar som grupp gentemot problematik som kan 

uppstå. Kim försöker definiera det hela som följande; 

” Classmates will be the people you will speak and try to solve problem 
with” (Kim)

Ytterligare en aspekt som informanterna ofta beskriver när det gäller deras upplevelser av den 

generella attityden bland lektorerna är att de gärna förhåller sig socialt och emotionellt 

distanserade gentemot studenterna. Ofta är man inte intresserad av att dela några personliga 

tankar eller erfarenheter utan ofta presenterar man enbart andras modeller och metaforer och 

många gånger delger man inte ens sitt förnamn. Detta menar några av informanterna gör att 

man som student ofta inte ser lektorn som en person utan snarare som en kall statiskt figur 

som man inte ska eller har möjlighet att integrera med. Gaby beskriver det hela som följande; 

” I can only remember two professor I had from my whole bachelor education, 
and that just because they shared something about themselves I had something to 
catch them up with” (Gaby)
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För att koppla Gabys uppfattning till den mer svenska kontexten beskriver informanterna 

generellt en helt annan uppfattning. Många av informanterna menar att den svenska lektorn är 

mycket mer villig att dela individuella tankar och erfarenheter. Några av de tillfrågade menar 

att detta kan sända signaler som kan tolkas öppna sociala plattformar där man har möjlighet 

att integrera och skapa en ny relation mellan den enskilda studenten och professorn. Detta kan 

på vissa områden jämföras med den sydkoreanska lärarstudenten som tidigare beskrivits eller 

som Charlie själv kopplar samman det hela; 

” You didn´t get any closer connection to with the teachers, but however you get a 
much deeper relationship with the teacher assistant. Because she took care of 
everything and the public resides rooms.” (Charlie14)

Informanterna redogör för att i många sammanhang har man fråntagit möjligheten till 

interaktion mellan student och lektor, alternativt förväntas det att lektorn definierar och 

beroende på individuellt tycke anpassar interaktionen till sitt eget behag. Flera av de 

tillfrågade menar att inom den svenska kontexten upplever de att det stora flertalet av 

lektorerna har en större benägenhet att vilja integrera med sina studenter som ibland upplevs 

kunna bli på bekostnad av upplevelsen professionellt förhållningssätt och uppträdande. Många 

av informanterna diskuterar flera aspekter av detta men framför allt Charlies erfarenhet från 

Sydkorea visar på ett helt annat förhållningssätt där rollerna hos de inblandade är tydligt 

utarbetade och definierade eller som Charlie själv beskriver det följande; 

” The teacher assistant I have to say appear a bit frightened sometimes. You could 
make jokes with her before the lectures, but when the professor enter the hall, her 
relaxed expression changes to a mode more of panic and begun to tell us to be 
quiet.” (Charlie15)

Rollerna som man har som student respektive lektor behöver inte enbart yttra sig inom sociala 

plattformar utan några av informanterna beskriver att detta även kan framträda inom mer 

praktiska områden. Brooke beskriver hur möjligheten till att kunna få kontakta professorerna 

kunde vara utformade. 

” If you wanna talk to the professor they would not answer your emails. If you 
certainly wanna meet them, they had meeting time once a week. The meeting time 
was limited, you had to go to their door and put your name on a list, if you not 
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was early enough to get your name on the list you had to wait to next week. If you 
get a half hour with the professor you should consider yourself as 
lucky.” (Brooke)

Denna uppfattning som Brooke delger ovan är inte någon större avvikelse gentemot det stora 

flertalet av informanternas upplevelser av formen för att kontakta eventuella lärare. Detta 

gäller framför allt informanternas utländska erfarenheter. Samtliga informanter redogör för att 

de anser den svenska universitetskulturen vara av en mer öppen karaktär, eller som Gaby 

beskriver det hela med nedanstående uttalande. 

” In Sweden you can get the impression that your relation is more equal, often you 
get the teachers´ contact information and then you feel they care about 
you.” (Gaby)

En genomgående strömning bland de tillfrågade var deras förväntningar kring de olika 

rollerna och hur de praktiskt och socialt sätt yttrade sig. Dessa förväntningar hade 

genomgående teman men flertalet av informanternas beskrivningar karakteriserade sig 

avvikande från många av de andras tolkningar och beskrivningar. Genomgående finns det 

flertalet områden inom detta, men en av de mest utpräglade plattformarna som visar på den 

position och status som den berörda rollen förfogar kan utryckas genom klädval. Framför allt 

Charlies beskrivning anser jag sätter fingret på en faktor värd att beröra. 

” Well educated, well dressed and well eloquent. ... Plenty of the teachers would 
come dressed in suits.” (Charlie16)

Att särskilt klädseln fungerar som ett viktigt element för att påvisa sin position i den sociala 

hierarkin är något som markant betonas av informanterna. Många av informanterna beskriver 

att de upplever att det finns en genomgående avslappnad attityd kring klädkoder inom den 

svenska kontexten. Flera av informanterna beskriver att man pågrund av professorns klädval 

kan uppleva denne som mera eller mindre tillgänglig och anträffbar. Charlie kontrasterar den 

Sydkoreanska och Österrikiska kontexten följande; 
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” In South Korea the teachers where very dressed up, and if you had to bring 
every issue to the assistant. In Austria it was different, there could some of the 
teachers join us on the breaks. You felt you really could integrate with them and 
even sometimes you could buy them a cup of coffee.” (Charlie17)

Det föreligger även fler områden som kan ses som plattformar för symboliska utryck för 

hierarki och auktoritet inom den akademiska världen. Informanterna lyfter ofta tidigt 

sektionen kring transporter till och från lärosätets lokaler. Kims beskrivning nedan 

sammanfattar den kollektiva funderingarna och funderingarna på området på ett bra sätt;  

” In Sweden even the teachers could come with bicycles. That would not happen 
in India, there will many come in fancy cars. I must say at the first in Sweden I felt 
it quite confusing, because when you not come in a car you promote a simple 
lifestyle, which is good, but then you haft to ask yourself; what kind of a leader is 
he or is he a leader at all? Because you do not really see it if they show up like 
anyone.” (Kim)

I samtliga de tre ovanstående citaten kan vi betrakta flera exempel som visar på beteenden och 

ageranden som uppfattas inneha ett starkt symbolspråk. Informanterna beskriver att de på 

sådana områden upplever det svenska sammanhanget som mer jämställt och stundtals 

förvirrande. Oavsett om diskussionen berör klädkoder eller transportmedel kan betydelsen av 

uttrycken som kommuniceras anses vittna om likställd relation genom att både lektor och 

student har ett jämbördigt nyttjande av dessa symboler. Någon distinktion mellan dessa 

grupper blir därefter visuellt svår att åskåda vilket ytterligare från ett annorlunda kulturellt 

perspektiv skulle kunna uppfattas uttrycka jämställdhet mellan grupperna. På temat 

interaktion mellan de akademiska rollerna beskriver informanterna att det finns flera stora 

strömningar av synsätt inom akademin. Informanter gav under samtalen flertalet starka 

beskrivningar av deras upplevelser och perspektiv kring vad de upplever är existerande 

förhållningssätt. Gaby beskrivning nedan kanske förhåller sig något till ytterligheten på skalan 

men belyser verkligen en underliggande känsla bland de tillfrågade. 

” I feel and think that some of the teachers would see the students as, maybe not 
an inferior, but more like second class people.” (Gaby) 
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Den upplevda distinktionen mellan studenter och lektorer är något som samtliga informanter 

berör vanligtvis relativt emotionellt under intervjuerna. Detta område är något som ofta lyser 

igenom av de tillfrågades beskrivningar. Gabys nedanstående beskrivning visar på den 

uppfattning som kan skapas inom många av informanternas upplevelser av akademiska 

sammanhang.  

” The teacher often make it very clear that they are the teachers and you are the 
students. Then you get the feeling about they are very distant from you. They 
would not even offer you some help, but in the end of the class they anyway tell us 
that if we have some concerns we should send an email, but nobody never did it 
because we all felt that we under the surfers was not allowed to take that 
step.” (Gaby) 

Informanterna menar i bred front att lektorerna inom den svenska kontexten inte verbalt och 

praktiskt sätt betonar sin eller studenternas positioner i förhållande till varandra i samma 

utsträckning som andra utländska kulturer. Några av informanterna som beskriver att de har 

en stark prägling av att relationerna mellan rollerna betonas menar på att avsaknaden från 

sådana markeringar får dem att känna sig emotionellt närmare och mer respekterade av 

lektorkåren, vilket skulle kunna tolkas som att det föreligger en mer jämställd relation. Att 

betyg som företeelse nästintill uteslutande inte omnämns i samtalen var något som för mig var 

överraskande. Däremot kunde man återfinna starka tendenser till att betygens underliggande 

drivkraft, det vill säga bedömning, som genomsyrar informanternas upplevelser av akademin 

som helhet och den enskilda relationen till den granskande auktoriteten. Kims nästkommande 

reflektioner och beskrivningar visar denna upplevda spelplan som bygger på bedömning. 

” Sometimes, I feel I can share a lot more in Sweden then i India. In the Indian 
society I feel they are more judgmental. There are no open discussion about some 
sensitive topics, even among close friends, and especially not among the 
professors. You will therefore maintain a position when you always are scared 
about their opinion. If you share thoughts or opinion about sensitive topics people 
will talk about it and judge you. That could lead to consequences to you and your 
family. But in Sweden I feel you not have to be scared of that because they judge 
your performance and not your person.” (Kim)

Om man byter kontext från det sammanhang som Kim redogör för ovan kan det som 

informanterna beskriver vara det svenska förhållningssättet utgöra en ny variant av plattform 
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som indirekt kan kunna tolkas bjuda in till en annan form av relation mellan de uttalade 

rollerna samt mellan de berörda enskilda individerna. Kim nyanserar bilden mer nedan; 

” The professor is certainly not a person I would share everything with. You don´t 
wanna have them as a friend, even if you talk to them and they consider 
themselves as your mentor. In the university I feel there are no time to establish 
that kind of relationship. In India the professors can be a bit judgemental, because 
they feel it is their natural role and position in the hierarchy. Compared to Sweden 
I feel that we have our own lives and when the relationship tend to be more equal 
they are not that judgemental and express some respect to us. In that way, they are 
open for a relationship like I can create and maintain with my friend.” (Kim)

I de två ovannämnda exemplen ser vi alltså skildringar som visar på att det inom de 

akademiska världar kan förekomma en ”dömande” social struktur som inte informanternas 

anser karakteriserar sig likartat inom den svenska kontexten. Att man från professorernas sida 

inte nyttjar de delar, som kan anses tillhöra deras statusposition, bildar här situationer där 

bemötandet inom dessa kan tolkas spegla ett mer jämställt förhållande. Det som ska tilläggas 

inom detta område är diskussionen kring tidigare nämnda teorin där man inom den svenska 

kontexten skiljer på den privata och professionella rollen, vilket kan anses vara förhållandevis 

ovanligt då informanterna ofta beskriver att dessa roller ofta smälter samman. Inom den 

privata rollen ges det inte inom den svenska kulturen ett offentligt utrymme för att ge kritik på 

ett likartat sätt som inom den professionella. Skall kritik ges är det enbart inom den berörda 

auktoritetens profession och ingen annan. Något som framförallt informanterna med en 

utländsk kulturell prägling belyser är att inom den svenska kontexten föreligger det inga stora 

utpräglade fördelar av att vara en studiestark student. Cleo beskriver skildrar det följande;

” I also think the teacher would choose which student they would answer 
depending on how good results she would have. In Sweden, I think they feel more 
obligated to behave the same to all of the students.” (Cleo)

Många av informanterna menar att den upplevda känslan av jämställdhet och respekt inom 

den svenska kulturen utgör en viktig faktor i universitetets utformning. Precis som Cleo 

beskriver ovan,  ”they feel more obligated to behave the same to all of the students”, anser 

informanterna präglar hela den sociala hierarkin vad som gäller attityder och förhållningssätt 
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men inte minst den praktiska utformningen av läromiljöerna. Framför allt Cleos exempel som 

återges nedan vittnar definitivt om hur dessa inställningar kan yttras. 

” Another thing that chocked me was, in the good way, how they treated people 
with special needs and learning disabilities. You could get some books and 
lectures recorded at a CD. I have also noticed all the wheelchair ramps, the 
position markings in the walls and in the ground for the blind people. The 
markings I can even find in the forest! Compared to my former experiences this 
group would theoretical have the rights, but they would not have it 
practical.” (Cleo)

Ett genomgående tema bland informanterna under samtalen är att de gärna framhåller sina 

underbyggda känslor kring att de upplever sig vara mer jämlika i den svenska kontexten. De 

menar på att de upplever att deras behov och förutsättningar tas med i beräkningarna. Alex 

gestaltar de centralaste delarna av redogörelserna genom denna kommentar: 

” In Sweden there are more of a sure instinct, and often they work to find solutions 
how will it fit and work for the individual. But in Canada there are no sure 
instincts they just consider you as one of many and treat you as a generalised 
number.” (Alex18)

Några av informanterna beskriver att det inom vissa lärosäten kan förekomma en uppdelning 

bland studenterna, som synliggörs genom vilken plats man har möjlighet att placera sig på i 

klassrummet. Detta menar informanterna på är en social uppdelning och som kan härledas till 

en hierarki inom det akademiska sammantaget. Kim beskriver det som följande; 

” We had also a division between front and back benches. Your economic status 
and skills in the studies decides where in the classroom you will sit down.” (Kim)

Förhåller vi oss till de fyra ovanstående citaten kan vi bland annat utläsa en struktur av 

jämställdhet och individuell respekt. Oavsett om det handlar om kommunikationsrespons, 

inlärningssvårigheter, utmanande livssituationer eller ekonomiska segregation menar 

informanterna att inom den svenska kontexten är man generellt sätt i förhållande till 

informanternas andra erfarenheter mer villig att bemöta samtliga med en likartad respekt och 

som enskilda personer med individuella förutsättningar. Detta menar de på ökar deras 
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upplevda känsla av en aktivt integrerande omgivning gjorda på premisser av en vänskaplig 

relation. Ett ämnesområde som jag trodde skulle alstras mer under intervjuerna var 

ledarskapsstilar bland olika lärosätens lektorer. Sammanfattande sades det inte mycket under 

intervjuerna men generellt sätt framkom det exempel på lektorer som använde sig av 

auktoritära, demokratiska och fria ledarskapsstilar. Sammanfattningsvis målades det upp en 

bild som kretsade kring att det oavsett sammanhang förekom en variation av dessa olika 

ledarskap men med annorlunda proportioner. Flera av informanterna upplever det svenska 

universitet vara mer präglat av en demokratisk ledarskapsstil till skillnad från det stora 

flertalet av informanternas andra erfarenheter. Cleo jämför nedan dessa två kontexter med 

varandra. 

” Yelling, act like you are pissed off, it´s not the ideal but a very common 
leadership in Greece. You gain respect by fear, but in Sweden you rather gain 
respect by respect.” (Cleo)

Informanterna gör sken av att en mer auktoritär ledarskapsstil betonar i större utsträckning 

den hierarkiska åtskillnaden som eventuellt återfinns mellan lektor och student, medan den 

mer demokratiska mer symboliskt kan tolkas jämna ut divergensen. Något som genomgående 

alla informanter beskriver är vad de själva upplever är en utpräglad karaktärsdel av den 

svenska universitetskulturen är de låga nivåerna av kontroll och inblandning i studenternas liv 

från lärosätets sida. En bild som nedan gestaltas av Charlie visar på en helt annorlunda kultur 

som gärna kontrasteras i förhållande till den upplevda svenska. 

” When you went to the classes in South Korea, you stand in a line outside the 
hall, then when it was your turn, you put your school-ID to a gadget who toked a 
photo of you. That because the university should could control that you where 
there. If you missed too many lectures you failed all the courses that semester. 
Compered to Sweden when it is more up to the student itself, and you judge the 
knowledge more than the ability to be present.”(Charlie19)  

Det ska tilläggas att när man talar om kontroll på området identifikation positionerar sig inte 

den svenska kontexten vid någon av ytterligheterna. Flera av informanterna beskriver flera 

lärosäten som har olika utarbetade system som båda innehar mer eller mindre säregna 

övervakningskaraktärer. För att kontrastera Charlies beskrivning med övriga informantens 

kommentarer kan vi bland annat jämföra detta med Alex beskrivningen på samma område. 
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” In Poland it was not exactly any ID-checks. I remember that you could just enter 
the classroom and take a sit and then write your exam, and at some point the test 
monitor even could leave the room. Compared to Sweden when you has to show 
your student-ID and sign the toilet list.” (Alex20)

Något som några av informanterna anser kan vara en utmärkande kontrast inom den svenska 

universitetskulturen gentemot andra utländska lärosäten är den lättsamma genusintegreringen 

som återfinns inom den svenska akademin. Kim sammanfattar och belyser området utmärkt;

  

” Where I studied the men and women were separated, we could not sit together 
and sometimes had different areas and classes we could attend.” (Kim)

Denna uppdelning baserad på kön behöver inte enbart återfinnas inom lärosätets lokaler. Utan 

precis som i tidigare nämnd diskussion där universitet övervakar och kontrollerar sina 

studenter kan det även påträffas likartade nyanser. 

” We lived in huge student complex, who was controlled by the university. Male 
and female lived separate and it was strange forbidden to enter each genders 
area.” (Charlie21)

Ofta nämner flera av informanterna en överväldigande känsla över hur fria och respekterade 

studenterna är i Sverige. Något som många av informanterna beskriver man från allmänheten 

förväntar sig från lärosätet sida är att i många sammanhang ska universitet inneha en 

fostrande roll där man lotsar studenterna inom samtliga aktiviteter kopplade till utbildning. 

Kim beskriver det hela som följande; 

” There I studied before, there was always a professor involved, and often in 
charge, in every group of activity that was connected to the university. The student 
groups in Sweden, I feel, are more free and not that controlled like in 
India.” (Kim)

Några av informanterna upplever och kopplar universitets kontrollbeteende till att grunda sig 

på social trygghet och maktutövning, där de makthavandes position definieras och 

upprätthålls i förhållande till de understående individernas position och agerande. Kim 

beskriver det hela som följande; 
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” I felt that the professors and the universities were very scared to give the 
students freedom and responsibility of their lives. In the big student hostels they 
had roles and commands like when and how much you should study your 
homework. They also give us schedules of our free time and sometimes the 
principles even wanted to control the results of the student. Once I heard he told 
the teachers to give the students easier questions so the students will pass.” (Kim)

De tidigare nämnda påståendena som avhandlar kontroll av universitets studenter borde 

sannolikt kunna antas vara ett av de mest utpräglade agerandena som vittnar om de 

inblandades hierarkiska positioner. Ett agerande när man från lärosätets sida vill kontrollera, 

korrigera och i vissa fall dominera studentgruppen kan man rimligtvis anta förhåller sig till 

deras upplevda högre position i sammanhanget. Informanterna redogör för att de inte anser de 

ovanstående beskrivningarna skulle förefalla den svenska kontexten. En avsaknad av en sådan 

kontroll kan härledas till en ökad upplevd känsla av respekt gentemot individen, frihet och i 

viss mån jämlikhet. Att informanterna anser att man inom den svenska kontexten ”you rather 

gain respect by respect” är ytterligare ett exempel som skulle kunna anses känneteckna en 

välfungerande vänskaplig relation mellan de inblandade parterna. 

Utvärdering och ifrågasättning
Ett ämne som var mycket utpräglat under samtalen var möjligheten och förmågan till att 

bedriva utvärdering inom de akademiska miljöerna. Under detta område föreligger det en stor 

spridning av informanternas erfarenheter på området. Av vad som informanterna delgett kan 

man anse att detta område med stor sannolikhet förmodligen kan karakteriseras och utryckas 

på en mängd olika sätt och som förändras beroende på sammanhang och inblandade individer. 

Kim beskriver en av sina erfarenheter på området nedan; 

” The hierarchy mostly depends on the champ, the headmaster, and his believes 
and rules.” (Kim)

Det finns framför allt tre stycken läger bland informanternas beskrivningar vad som gäller 

utvärdering. Den första gruppen har småskaliga erfarenheter där studenternas åsikter mycket 

sällan efterfrågades. Informanterna kunde bland annat beskriva erfarenheterna följande; 

” In South Korea there was no evaluation at all, nothing that I come in touch with, 
the university seemed not to request the students opinions or wills.” (Charlie22)
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Den andra gruppen har i relation till den första, fler och större erfarenheter av utvärdering, där 

läroinstansen efterfrågade infallsvinklar men där de tillfrågade vittnar om att det förelåg en 

mer negativ och passiv attityd gentemot påverkansgraden och därefter funktionen kring 

utvärdering som forum. Detta kunde bland annat beskrivas som följande; 

” In Holland we had evaluations, but few student where answering them, I think 
some of them think that their opinions could not affect the situation anyway, but 
most of them are probably just lazy.” (Leslie)

Den tredje och sista gruppen har i relation till de andra grupperna störst erfarenheter av 

utvärdering. Bland annat kunde en beskrivning låta följande. 

” In Poland the evaluations worked a bit different. There you should not evaluate 
the course it self, they ask you to rather grade your teacher.” (Alex23)

Många av informanterna kopplar relativt snabbt under samtalen diskussionen kring 

utvärdering till värden och värdering av andra faktorer mer än till studieprestationer. Kim 

beskriver detta som följande; 

” In India sometimes the teachers and professors will grade us. You know that you 
better be good to them, either you will get bad grades. There I could not express 
my opinions because if I had the wrong ones he would be mad and I would have 
bad grades.” (Kim)

Några av informanterna beskriver att viljan till utvärdering kan reflektera och kopplas till en 

bredare strömning i samhället. Cleo vill likna det hela som följer; 

” In Greece it is quite common that if you get a job, especially in the public sector, 
you keep that position until you retire. Seriously, and under this years you don´t 
push to develop yourself and therefore you don´t get evaluated.” (Cleo)

Sammantaget yttrar informanterna på bred front en optimistisk inställning gentemot 

utvärderingen som plattform och forum för att känna sig uppskattad, respekterad och sedd. 

Tillgången till utvärdering beskriver informanterna spär på upplevelsen om att det föreligger 

en jämlik relation baserad på ömsesidig respekt i kulturen. Alex delar nedan med sig av 
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händelse från studierna i Polen som skedde tillsammans med en student som hade begränsad 

erfarenhet av utvärdering som belyser känslorna som kan uppstå; 

” In Warsaw, I had a classmate that once said to me; Finally, I feel that the people 
treat us as gown ups, they really not sees us as little children anymore, but now 
more as adults. This was a common thoughts, the teachers often told us things that 
we were good, that we was capable of things and they saw us as equal human 
beings.” (Alex24)

Det område som förmodligen karakteriserar och betonar de sociala hierarkierna tydligast är i 

de situationer som ramarna och rollerna inom den sociala hierarkin utmanas och ifrågasätts. 

Generellt sätt gör informanterna utryck för att lektorerna ofta anses associeras med deras 

disciplin som de undervisar i. Utgår vi från det antagandet kan frågor i samband med 

undervisningen bli en slags utmaning gentemot de involverades hierarkiska roll. Cleo och 

Kim beskriver det hela enligt följande;

” It is not very polite to question the teacher. The teacher is more like an 
encyclopaedia, if you disagree with there statements, they will correct you and 
say; excuse me I am the teacher.” (Cleo)

” In India you can ask questions but not really question the teacher.” (Kim)

Informanterna beskriver att dessa förhållningssätt och åsikter förhåller sig till attityder som 

genomsyrar det berörda samhället. Kims beskrivning av sin syn på det Indiska samhället lyder 

följande; 

” Teachers are supposed to always be right and not wrong at all. The mindset is; I 
am giving my knowledge to the students and then they will take the knowledge and 
better be right.” (Kim)

Flera av informanterna ger utryck för att det särkilt i samband med att man som student ställer 

frågor till den undervisande professorn som man upplever att dessa hierarkiska gränser 

betonas kraftigast. Cleo delar nedan en erfarenhet och reflektion på området; 

56



” I stopped raised my hand in Greece, because some teachers behaviour, they 
often did not say it out loud, but implied that the students where stupid. I think that 
is one of the main reasons many students stop raise their hand and ask questions. 
I think in Sweden, the more you raise your hand the better student you 
are.” (Cleo)

Informanternas utläggningar på området är inte helt homogena utan skiljer sig på detaljnivå 

men det föreligger en indirekt och undermedveten struktur som informanterna menar på ofta 

impliceras i klassrumssituationerna. Jämfört med Cleos ovanstående citat som kanske kan 

anses vara något grovt utryckt kunde det också låta mer sympatiskt som Leslies nedanstående 

citat som även också pekar på en likartad struktur. 

” Many would encourage you to do so, based on what they want us to be, critical. 
In the beginning of a lecture they mostly say; please interrupt me, but no one 
really did it.” (Leslie)

Denna outtalade undermening som kommuniceras mellan studenter och akademiskt anställda 

menar informanterna bidrar till ett generellt beteendemönster som de anser delas av studenter 

överlag oavsett lärosäte. 

” They don´t give you the impression that you can´t ask questions. If you feel that 
you not are allowed to ask, you probably not do it.” (Gaby)

Att hålla tillbaka sin fundering till professorn och inte formulera en sådan kopplar också några 

av studenterna till att detta kan bero på den tidigare nämnda distansen mellan student och 

lektor. Av respekt och artighet mellan dessa två figurer utrycker de berörda informanterna att 

det blir som ett socialt spel som är svårbemästrat som ofta resulterar i att man antar en passiv 

roll, detta inom den svenska kontexten. 

” Because if you know nothing about them, you can´t know how they would 
receive the question. Would they be offended or angry, I don´t know. I can´t tell, 
because I don´t have any information to know how to read the signals.” (Gaby)
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Många av de tillfrågade upplever en kontrast och skillnad mellan den svenska 

universitetskulturen i jämförelse med deras bakgrunder vid andra lärosäten. En av 

informanterna beskriver sin syn på det hela som följande; 

” In Sweden you often support the students to share their opinions and thoughts. 
All the teachers in Greece will ask if you have any questions, but they never really 
mean it. Opinions are not commonly very supported in Greece. In Sweden I feel, 
when I can express my thoughts, that my personality are more respected.” (Cleo)

Den individuella friheten och ansvaret inom det svenska universitet är ett genomgående tema 

hos alla informanterna men framför allt informanterna som beskriver sig komma från 

samhällen där familjen innehar en central roll betonar gärna den upplevt jämställda 

utvecklingen sida vid sida som är en stor skillnad i förhållande till sina andra erfarenheter. 

Kim diskuterar det hela bland annat följande. 

” But in Sweden it is more equal, the teacher and the student are in the same level. 
They gives you the freedom to think because they know that no person can know 
everything you will more learn together.” (Kim)

Under detta avslutande kapitel föreligger det en stark strömning kring utvärdering och 

ifrågasättande. Precis som informanterna beskriver, föreligger det stora skillnader i 

ingångssätt, förhållningssätt och utförande av dessa olika bestridanden. Att som auktoritet 

kunna möta och förhålla sig till ifrågasättanden och kritik till sitt agerande eller profession 

krävs det antigen att man innehar en mycket starkt definierad (ofta offentlig) roll eller en mer 

jämställd ingång till de professionella och privata relationerna. Ser man det normalt att 

auktoriteten i sammanhanget försvarar sin statuspositions i sammanhanget och därefter inte 

öppnar för en plattform som skulle kunna innebära ett utmanande av rollen och dess innebörd 

kan ett mer öppet förhållningssätt till frågor tolkas som att rollerna mellan lektor och student 

är mer jämlikt förankrade, liknade som inom en vänskaplig relation. 

Summering
Sammanfattat kan hierarki och auktoritet inom universitetsmiljöerna karakterisera sig på en 

mängd olika sätt. Konkluderat uppfattar informanterna den svenska universitetskulturen 

kommunicera en mer jämställd och mindre hierarkisk karaktär. Dessa upplevelser grundar sig 
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på flera olika områden som bland annat tidshållning och planering, där man upplever att den 

svenska förhållandevis raka kommunikationen kring planering tillsammans med ett 

konsekvent närvarande vid överenskomna tider vittnar om en mer plan social struktur. En 

sådan bild kan delvis kopplas till informanternas upplevelser av att det svenska 

sammanhanget är av en mer lösningsorienterad och ansvarstagande läggning. Det som 

informanterna beskriver vara den annars utbredda tävlingsmentaliteten återfinns inte i lika hög 

utsträckning inom det svenska universitetet vilket bidrar till delade upplevelser bland 

informanterna kring deras tankar och känslor kring den sociala ordningen inom den svenska 

universitetskulturen. Tittar man närmare på de personliga mötena som sker innanför 

akademins väggar finns det framför allt ett dominerande område som utmärker sig och som 

kan anses symbolisera informanternas upplevelser av den svenska universitetskulturen som 

jämställd och av en mindre hierarkisk karaktär, det vill säga vilket tilltal man använder 

framför allt vid hälsande. Att den svenska kulturen saknar ett konsekvent användande av 

termer för respekt kan upplevas beroende på perspektiv vittna om en mer hierarkiskt jämställd 

social ordning mellan de inblandade och bjuda in till en plattform där ens relation kan fungera 

på liknande premisser som mellan vänner. Den förhållandevis höga graden av socialt utbyte 

och integration mellan student och lektor inom den svenska universitetskulturen genom bland 

annat delande (i vid bemärkelse) vid situationer av födointag, samtal och diskussioner samt en 

någorlunda liknande rumslig placering kan även också tolkas delge liknande sociala ramar i 

relationen som inom ett mer vänskapligt förhållande. Förhållandevis mindre klasser 

tillsammans med lektorernas tämligen större benägenhet att dela kontaktuppgifter och 

upprätthålla ett kommunikativt utbyte med studenterna bidrar även till en känsla av mer 

vänskapligt utbyte. Att de svenska lektorerna i jämförelse med informanternas utländska 

delgivelser inte är lika distanserade, dömande och överordnade skapar också en känsla av att 

man tillhör samma plattform som därefter kan tolkas som att det föreligger en jämställdhet. 

Avsaknad av klara och uppenbara distinktioner på områden där man annars kan finna 

symboliska segment som skiljer grupper mellan som klädsel och transportmedel bidrar också 

till uppfattningen av den svenska universitetskulturen som jämställd. Den hjälpsamma 

attityden, den generella demokratiska ledarskapsstilen samt den genomgående likställda 

behandlingen gentemot samtliga studenter bör även också tas med i beräkningarna för 

informanternas upplevelser. Lärosätes frånvaro på studenternas mer privata områden som 

inom studentföreningar, fritidsscheman och bostadsutformning spär ytterligare på den 

sammanlagda bilden. Den svenska universitetskulturen generella positiva inställning till 
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utvärdering och kritiskt ifrågasättande kan också tolkas belysa strömningar baserade på en syn 

av en grundare rangordning.

Sammanfattning
Avslutningsvis kan vi summera den ovanstående textens mest centrala delar inom tre 

områden. Det första området kommer att beröra vilka utomstående faktorer som 

informanterna anser påverkar strukturerna av hierarki och auktoritet inom den svenska 

universitetskulturen. Det andra området kommer att presentera hur den sociala karaktären 

skiljer sig inom det svenska universitetet i förhållande till informanternas delgivna 

erfarenheter från andra lärosäten. Det tredje och sista området kommer att försöka greppa hur 

informanterna uppfattar den svenska universitetskulturens karaktär utifrån auktoritet och 

hierarki områdena i förhållande till deras tidigare erfarenheter. 

Denna studies utfall har gett ett antal olika produkter. För att på ett bra sätt beskåda 

uppbyggnaden av hierarki och auktoritet inom den svenska universitetskulturen belyser 

informanterna flera faktorer som påverkar strukturen. Dessa fragment är bland annat de olika 

organisatoriska sorteringssystemen av ansökande till akademin. Beroende på vilken kultur och 

vilket samhälle systemet återfinns inom förändras aspekterna som bedömningarna sker utefter. 

Dessa aspekter kan utgöras av handlingar och presentationer som studieresultat eller 

idrottsprestationer som man redan har eller senare kommer förändra den stora gruppens status 

i positiv bemärkelse. Systemet kan därefter utgöra en plattform för att åskådliggöra en 

distinktion mellan samhällsgrupper. Beroende på vilka faktorer som den berörda kulturen 

definierar att systemet ska förhålla sig efter bildar dessa en auktoritet som individer som har 

för avsikt att inträda i akademin behöver förhålla sig till. En drivkraft som i samtliga fall 

måste anses vara överordnad alla andra är drivkraften efter tillgången på förnödenheter. Med 

detta menas att en auktoritet i sammanhanget är behovet av en anställning som kan generera 

inkomst och därmed säkra det dagliga brödet. Informanterna beskriver att det föreligger olika 

rättigheter och skyldigheter mot vissa parter på området och vad som anses vara den 

eftersträvansvärda materialistiska standarden varierar. En auktoritet som bildas av delvis 

praktiska orsaker kan återfinnas inom finansieringsområdet. Beroende på vem eller vilka som 

bekostar och intar positionen som mecenater för studentens studier blir dessa en maktfaktor i 

relationen med bidragsmottagaren. Det föreligger en uttalad eller indirekt förväntan att 

studenten därefter har en skyldighet att återgälda gesten i någon form, och då försätts därefter 
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mottagaren i skuld till givaren som informanterna redogör för innebär att man blir tvungen att 

förhålla sig till sin mecenats tankar, åsikter och vilja. Informanterna redogör för att studierna 

och vistelsen inom universitet innebär att man kan tillskansa sig flera statusbringande 

symboler. Med hjälp av dessa symboler bildas därefter olika statussymboler som definierar 

den enskildes samt den stora gruppens identitet och karaktär. Informanterna vittnar om att det 

finns en rangordning mellan grupper, yrken och karaktärer där ett aktivt ställningstagande mot 

strukturen inte alltid är socialt godtagbar. Strävan och ett förhållandet till hierarkin kan anses 

vara en auktoritet i sig själv i sammanhanget då den ur vissa perspektiv utgör en överordnad 

tvingande struktur. Informanterna säger att symboler som visar på distinktion mellan olika 

grupper inom strukturen som en utbredd tävlingskultur är vanligt förekommande. Den status 

man kan erhålla inom akademin beskriver informanterna som viktiga element för att kunna få 

högre social status och kanske i förlängningen öka ens chanser till att hitta en partner med hög 

social status. Statussymbolerna kan även användas till ett självförverkligande syften eller 

utgöra komponenter som skapar möjligheter för individen att aktivt förändra sin nuvarande 

position på den sociala kartan. Beroende på mål och syn på livet kan dessa akademins 

tillskrivna statussymboler vara viktiga.  

Informanterna redogör för att det finns skillnader mellan det sociala spelet och ordningen 

inom campusmiljöerna mellan svenska och utländska universitet. Informanterna beskriver att 

de inte allt för ofta har fått tillgång till den schemalagda planeringen och studieupplägget som 

de i större utsträckning upplever att de får vetskap om inom den svenska kontexten. Att både 

studenter och lektorer generellt upplevs klä sig likartat och använda liknade transportmedel är 

även något som förvånar flera av informanterna. Att inte lärosätet är mer inblandat i 

studenternas studentliv förvånar också många. Informanterna beskriver att ofta kan det 

förekomma professorer i ledande positioner inom studentföreningar och att schema och regler 

för studenternas privata tid kan vara utformat av universitet. Sådana strukturer anser 

informanterna inte alls återfinns i samma utsträckning inom det svenska sammanhanget. 

Informanterna beskriver att det ofta inom svenska sammanhang finns det en benägenhet att 

nästan alltid hjälpa till att lösa problem och ta ansvar för uppkomna situationer. Detta kan 

bland annat visa sig genom att lärare svarar och vidarebefordrar email, stöttar studenter med 

studiesvårigheter eller med särskilda behov. Viljan att integrera med sina studenter och möta 

dem som medmänniskor istället för numrerade delar i ett system är även något som 

informanterna uppskattar och framhåller som en stor skillnad mellan kulturer på lärosäten. 
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Informanterna beskriver att en annars vanlig ingång till studenterna kan vara distanserat, 

nonchalant eller oengagerat. Ett i många sammanhang förväntat socialt agerande är att man 

som student i klassrumssituationer förväntas inta en passiv position, lyssna på professorns 

envägskommunikativa presentation, ta den eventuella uppgiften och avlägsna sig. Däremot 

menar informanterna på att inom den svenska kontexten är man mer villig att höra 

informanternas tankar och åsikter och vara mer välvilligt inställt till frågor. Just ifrågasättande 

och utvärdering är ett område som informanterna beskriver att i många kan vara mycket 

känsligt men att  det inom den svenska kontexten absolut mer uppmuntras och används som 

ett pedagogiskt verktyg. Studenterna beskriver även att de upplever att den generella lektorn 

inom den svenska kontexten inte skiljer på studenter baserat på deras studieresultat eller 

personliga uppfattning om dem. Att man behandlar samtliga inom universitet likartat är något 

som några av informanterna skulle beteckna som ovanligt i andra kontexter. Ett av de största 

områdena som informanter belyser är situationen kring tilltal och hur man nyttjar titlar och 

termer för respekt. I många kulturer redogör de för att det är totalt otänkbart att inte tilltala sin 

lektor med titel och efternamn. Detta att jämföra med en svensk kontext där man presenterar 

sig med och konsekvent använder sig av förnamn. Att de svenska professorerna relativt ofta 

gärna delar med sig av sina kontaktuppgifter betonar informanterna som ovanligt. 

Informanterna framhåller även interaktionen mellan studenter och lektorer som 

anmärkningsvärd där man inom den svenska kontexten i vissa fall kan dela situationer som 

omfattar att äta ihop, ha samtalsdiskussioner eller dela arbetsytor, vilket i andra sammanhang 

sägs vara otänkbart. De tillfrågade framhåller ofta att professorerna anses vara ”källan av 

kunskap” vilket gör att de i många sammanhang förväntas agera utifrån ett förhållningssätt 

där de inom samtliga områden vet bäst och deras roll är att vägleda, korrigera och informera 

sina medmänniskor. Informanterna vill snarare beskriva den svenska kontexten annorlunda då 

den beskrivs vara med ödmjuk och att professorerna är mer välvilligt inställda till att 

tillsammans med studenten söka efter kunskapen och att vägledningen, korrigeringen och 

informationen enbart återfinns inom deras akademiska professionsområde. 

Sammantaget beskriver informanterna en syn på hierarkin och auktoriteten inom den svenska 

universitetskulturen som jämställd och väldigt lite hierarkisk. Dessa synsätt grundar sig på 

uppfattningar från tolkningar som informanterna gör av framförallt kontrasterande 

skillnaderna mellan deras olika erfarenheter mellan lärosäten. Att informanterna upplever att 

det återfinns en öppenhet gentemot studenter på områden som bland annat gäller delande av 
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information och personliga tankar, reflektioner och erfarenheter kanske ett av de tydligaste 

exempel på ett beteende som kan tolkas inbjuda till en mer vänskaplig relation. Ödmjukheten 

till sin egen kunskap, roll och förmåga kan dels kommunicera då man inte utnyttjar sin 

statusposition till fullo. Det upplevda intresset och engagemanget från lektorernas sida 

gentemot studenterna och deras situation kan också beroende på hur man tolkar det implicera 

en relation baserad på vänskapliga premisser. Att man inte aktivt utmärker distinktionen 

mellan individer och grupper och att man med respekt bemöter varje individ kan upplevas 

karakterisera en planare hierarki. Att relationen mellan lektor och student är ömsesidig på 

områden som tidshållning och planering kan därför förhållandet mellan parterna upplevas 

följa de grundläggande premisserna för vänskap. Allt detta tillsammans med en praktisk och 

kommunikativ struktur som inte har symboler med samma tillskrivna innebörd som inom 

andra kulturella kontexter kan skapa en karaktär som kan uppfattas vara jämställd och 

ohierarkisk. Sammanfattat kan man tolka det som att de nämnda exemplen skapar sociala 

strukturer på en plattform som ligger till grund för närmare relationer mellan studenter och 

lärare. Hierarkin och auktoriteten inom den svenska universitetskulturen kan därmed anses ha 

karaktären av vänskap. 
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Fortsatt forskning 
Under uppsatsprocessen har det för egen del varit ofrånkomligt att reflektera och fundera 

kring informanternas delgivelser. Eftersom att uppsatsen är begränsad och är av en mer 

presenterande och redogörande karaktär finns det inte utrymme att diskutera de intressanta 

områdena uppsatsen må peka på. Man skulle kunna se uppsaten som en metastudie som pekar 

på delar som är värda att utveckla inom området. Nedan listar jag några tankar kring områden 

som florerat under studiens arbetsgång som jag anser skulle kunna vara intressanta att 

fortsätta studera, nyansera, utveckla och diskutera vidare. 

* Framför allt skulle denna studie kunna kompletteras ytterligare genom att använda sig av en 

bredare och större grupp av informanter. Informanterna är mestadels från den europeiska 

kontingenten och det skulle vara berikande att kunna ta del av fler perspektiv från andra 

kontingenter. 

* Några av informanterna kommer ursprungligen från Sverige och det hade varit intressant att  

i större utsträckning studera hur kulturellt svenskar som studerar utomlands själva upplever 

strukturerna av hierarki och auktoritet i svenska kontexten. 

* Sannolikt finns det skillnader mellan olika kulturer inom lärosäten och akademiska 

discipliner. I jämförelse med denna studien hade en annorlunda och kanske framför allt 

spetsigare bakgrund på informanterna varit intressant. 

* Uppsaten har ett begränsat inslag av genus. Ett mer utpräglat genusperspektiv hade varit att 

föredra för att kunna komma åt eller definiera hur/om det föreligger skillnader mellan men 

och kvinnors syn på detta. 

* Överlag skulle man kunna återupprepa studien men förändra/fokusera några eller flera 

parametrar och få ett intressant resultat. Den nuvarande studien är bred, vilket är des styrka 

och svaghet, beroende på hur man ser det. Att fokusera och på djupet för att problematisera 

och analysera en av studiens presenterade delar är ett studiefält värt sin tid. 

* Att bara använda sig av internationella studenter som precis har börjat studera eller som har 

avslutat sina studier hade också kunna öppna för nya områden och perspektiv. 

* Det som hade varit ett kompletterande perspektiv till de informanternas var om man skulle 

intervjua svenska studenter och jämföra deras perspektiv. Jag förutsätter att de områden och 

tolkningar som informanterna beskriver inte på samtliga områden överensstämmer med den 

verkliga sociala ordningen. Uppsaten visar ju enbart informanternas tolkning och 

uppfattning kring strukturerna. Att försöka komma åt vilka de egentliga plattformarna och 
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parametrarna är inom den svenska kontexten hade varit intressant för att kontrastera 

skillnader mellan kulturer. 

* Hur identitetsutvecklingen fungerar och utrycker sig hos informanterna innan, under och 

efter universitet hade varit intressant. Även processen kring universitets och studenternas 

självbild hade varit ett intressant område att diskutera, då det med största sannolikhet 

föreligger skillnader från och mellan olika föregående kulturella präglingar. 

* Forskning kring universitetstiden som en övergångsritual anser jag hade varit en fullkomligt 

genomförbar studie. Jag anser även att det finns en uppsjö av olika meningar som perioden 

tillskrivs, vilket hade varit intressant att titta närmare på. 

* Faktorer som nationalism och etnicitet lyser med sin frånvaro under intervjuerna. De 

parametrarna hade varit intressanta att i en annan studie belysa. 

* Utifrån perspektivet hur familjen är uppbygd hade det varit intressant att angripa 

diskussionen och strukturen kring vem/vilka som anses vara skyldiga till att finansiera 

studier eller vem/vilka som har möjlighet att begära en sådan tjänst. 

* Hur sedan tidigare studenter upplever sin hierarkiska position och förpliktelser av 

återgäldande gentemot garanten hade utgjort ytterligare ett område som skulle kunna 

nyansera bilden. 

* En fråga som definitivt inte får glömmas är vad olika undervisningsstilar och pedagogiska 

system har för inverkan på informanternas bilder och uppfattningar. 

* Informanterna framhävde tidigare gåvogivandet som en parameter för att belysa de sociala 

strukturerna. Att problematisera gåvogivandet ytterligare kring bland annat om alla slags 

gåvor har samma inverkan eller om detta skiftar hade varit intressant. 

* Hur och varför universitet ses som en faktor i individers (eller gruppers) självuppfyllande 

och självförverkligande hade varit ett område värt att studera. 

* Informanterna menar på att det finns områden inom den svenska kulturen som inte alls är 

särskilt utmärkande som bland annat tävlingsmentalitet. Jag betvivlar att så vore fallet och 

jag skulle gärna se att man studerade på vilka plattformar som liknande sociala segment 

utrycks på och som vilka faktorer som gör sig gällande på dem. En jämförande studie hade 

gentemot denna varit intressant.

* Att koppla platsteorier till universitetsområdet som sådant och studera hur det formar och 

påverkar identiteter och de hierarkiska strukturerna hade varit ett fält som hade nyanserat 

bilden ytterligare. 
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Slutnoter
1 De flesta av studenterna i Sydkorea utrycker att de studerar för att få ett jobb med drägliga arbetsförhållanden 
så att de kan försörja sin familj. Jag talade med några som hade nära släktingar som jobbade på lägre nivå inom 
ett stort elektronik företag och de utryckte att det var mycket slitigt, men om man lyckas få en högre position gav  
det en bättre arbetsmiljö och med goda förmåner. En universitets utbildning skulle kunna fungera som en genväg 
till att nå de positionerna där en utbildning är nödvändig. (Charlie)

2 I Polen finns det starka åsikter kring om man är en god student och har möjligheten att gå på universitetet så 
ska du ansöka och delta. Det är väldigt oacceptabelt att välja att inte göra det, och människor skulle ta det som ett 
personligt hån mot dem själva och samhället. (Alex)

3 Något som du ska vara medveten om inom de Sydkoreanska universiteten är att nivån på studierna inte är så 
hög, men att ha tillräckligt höga betyg så att du kan komma in på programmen är brutalt svårt. Det är mer 
meriterande att ha en examen från ett aktat universitet istället för genomgående högsta betyg från ett mindre 
välkänt universitet. (Charlie)

4 I Polen var det mycket mera statusorienterat. Många av tjejerna skröt om sina pojkvänners utbildningar. Jag 
kände, om du skröt om någon prestigefylld släkting, som du kanske hade, kunde det höja din sociala status. 
Många gånger kände jag att studenter inte valde ämnesområden som psykologi, ekonomi eller medicin för att det 
är de tycker det är det bästa i världen utan mer bara för att det är något som du ska läsa. (Alex)

5 I Sverige känner jag att man väljer utbildning efter självuppfyllelse. Du kanske väljer karriär efter hur du vill 
vara i framtiden. Du identifierar dig själv som person och yrkesroller med vissa förmågor, och sedan jämför du 
dem. Jag är/vill bli empatisk och psykologer är empatiska, jag vill och väljer att lära mig psykologi. I en mer 
polsk kontext är det primära fokuset på att få en utbildning och stabil inkomst, och självuppfyllande vill 
förmodligen komma i andra hand. (Alex)

6 I den sydkoreanska kontexten ser och känner du att det finns en stor skillnad mellan grupper. Det är ganska dyrt 
att studera och vanligtvis är det de välställda familjerna som kan skicka sina barn till akademin. (Charlie)

7 Att studera är inte fritt i Sydkorea, det är vanligt att föräldrarna betalar studieavgiften, men ofta vänder man sig 
till släktingar för att få ekonomiskt stöd. Det är också vanligt att familjer samarbetar för att få någon i familjen 
till universitetet. (Charlie)

8 Jag talade med en klasskamrat som berättade för mig om ett problem hon hade med finansieringen av hennes 
utbildning. Hon berättade att hennes mormor vägrade att betala för hennes utbildning, trots att hon hade 
möjligheten att göra det. Detta gjorde henne och hennes familj väldigt upprörda och de såg detta och kände att de 
hade blivit bedragna. (Alex)

9 Jag skulle nog säga att det är mer byråkratiskt i Kanada. De lägger mycket mer fokus på att ha rätt dokument 
och rätt stämplar. I Sverige upplever jag att du kan göra fler lösningar utan att ha den absolut rätta informationen 
i formulären. (Alex)

10 På något sätt kunde man känna att kulturen på universitet var väldigt tävlingsinriktad. Du skulle vara bäst i 
landet och i världen, och därefter skulle du ha de bästa lärarna och studenterna. I Polen är det obligatoriskt att 
utöva en sport på universitet, och du ser ofta troféer och medaljer inne i byggnaderna. När jag först kom dit var 
en av de första frågorna de hade om jag utövade någon sport och om jag var bra i den så att jag kunde börja tävla 
och ta hem segrar till universitet. (Alex)

11 Om någon av idrottarna gjorde goda resultat kände jag att människor generellt sätt tåg åt sig äran för det och 
ansåg att de skulle gynnas av det. Jag tror att detta kan ha att göra med självbilden. (Alex) 

12 I Polen var det ganska vanligt att människor utförde kindpussar. Det var sätt som en intim gest som du bara 
gjorde bland nära vänner. Om du skulle kindpussas med din professor skulle det vara mycket obekvämt och 
konstigt. (Alex)

13 I Sydkorea har lektorerna en större respekt tycker jag, de har bland annat en personlig assistent som löser och 
sköter alla kommunikativa och praktisk problem. När vi skulle få tag på information, kunde vi vända oss till 
lärarassistenten eller sekretariatet, även bibliotekarierna var ganska användbara. Det vara bara manliga 
professorer och nästan bara kvinnliga assistenter. (Charlie)

14 Någon större kontakt med lärarna fick man inte, men däremot fick man en mycket djupare kontakt med 
lärarassistenten, i och med att det var hon som skötte allt och de gemensamma uppehållsrummen. (Charlie)
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15 Lärarassistenten måste jag medge uppträdde lite rädd ibland, man kunde skämta med henne innan lektionerna 
men när professorn kommer in i föreläsningssalen, förändras det avslappnade uttrycket till panik och snabba 
uppmanandes till att bli tysta. (Charlie)

16 Välutbildade, välklädda och vältaliga. ... De flesta av lärarna skulle komma klädda i Kostym. (Charlie)

17 I Sydkorea var lärarna väldigt uppklädda och man fick ta alla ärenden med assistenten. I Österrike var det en 
skillnad, där kunde till och med vissa av lärarna göra oss sällskap på rasterna. Med dem kunde man verkligen 
integrera och till och med bjuda dem på ett kopp kaffe ibland. (Charlie)

18 I Sverige är det mer av en fingertoppskänsla, och ofta jobbar de för att hitta lösningar som ska passa och 
fungera individen. Men I Kanada är det ingen fingertoppskänsla de ser dig bara som en av många och bemöter 
dig som ett generaliserat nummer. (Alex)

19 När man gick till föreläsningarna i Sydkorea, ställde man sig på kö utanför salen, tryckte sitt skol-ID mot en 
grej som tog ett foto på dig. Detta för att de skulle kontrollera att man var där. Missade man för många lektioner 
fick man underkänt på kurserna den terminen, jämfört med Sverige då det mer är upp till studenten själv och 
man bedömer kunskapen man har mer än förmågan att vara närvarande. (Charlie)

20 I Polen var det var ingen ID-kontroll precis. Jag kommer ihåg att man egentligen bara gick till sitt klassrum 
och slog sig ned, ibland kunde provövervakaren även gå ut från klassrummet. Detta till skillnad mot Sverige där 
man kan måste uppvisa legitimation och skriva in sig på toalettlistor. (Alex) 

21 Vi bodde på jättestora studentkomplex, som var kontrollerade av universitet. Män och kvinnor bodde separerat 
och det var strängt förbjudet att beträda varandras område. (Charlie)

22 I Sydkorea fanns det ingen utvärdering, inget jag kom i kontakt med verkade universitet efterfråga eller bry sig 
om studenternas uppfattningar eller viljor. (Charlie)

23 I Polen fungerade utvärderingen lite annorlunda. Där skulle du inte utvärdera kursen i sig, utan de bad dig 
snarare att betygsätta din lärare. (Alex) 

24 I Warszawa hade jag en klasskamrat som en gång sade till mig. Äntligen Känner jag att människors behandlar 
oss vuxna, de ser oss verkligen inte som små barn längre utan mer som vuxna. Detta var vanliga uppfattningar, 
lärarna sade ofta till oss saker som att vi var duktiga, att vi var kapabla till saker och att de såg oss som jämlika 
medmänniskor. (Alex)


