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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i de diskurser politiskt aktiva personer i Somaliland 
beskriver studera hur internationella möten påverkar dessa individers välbefinnande utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv. Baserat på dessa diskurser kan studien bidra till en bredare förståelse kring 
hur kopplingen mellan pedagogik och välbefinnande i internationella samarbeten ser ut och är därför 
av värde att studera. Frågeställningar som är kopplat till syftet är följande: 

Vilka faktorer, tolkat utifrån diskurserna, bör internationella möten bygga på för att välbefinnande hos 
mötesdeltagarna ska uppstå? 

Utifrån diskurserna, hur bör deltagarna i internationella möten agera utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv för att välbefinnande inom mötesgruppen ska uppstå? 

 

Undersökningen i den här studien är av det kvalitiva slaget och bygger på semi-strukturerade 
intervjuer med öppna frågor. Urvalsgruppen bestod av sex politiskt aktiva personer från 
Somaliland som är deltagande inom internationella samarbeten. Intervjuerna har analyserats 
med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och delas upp i olika teman som i detta fall är de 
diskurser som uppstått. Dessa teman synliggjordes i resultatet som diskurserna status och 
makt, socialt samspel, kommunikation och interaktion. Resultatet analyserades med hjälp av 
fyra teorier: 

Empowerment har uitgångspunkten att varken individer eller samhälle kan uppnå en god 
hälsa/folkhälsa utan själva kontrollera och styra över de förhållanden som bestämmer över 
vår hälsa. Samarbetshälsa är en term benämner hur sociala och känslomässiga reaktioner 
uppstår i interaktion och samarbete med andra. Det sociokulturella perspektivet behandlar hur 
människor samspelar med varandra redan i början av livet. Rollteorin handlar om hur 
människors beteenden styrs i sociala sammanhang av olika former av roller som bestäms av 
individens uppfattningar. 

 

Av analysen av resultatet kunde tre stycken grundteman hittas som utgjorde diskurserna och 
dessa var Status och makt, Socialt samspel, samt Kommunikation och Interaktion. Resultatet 
visar att informanterna utifrån deras diskurs anser att känsla av egenmakt är av stor betydelse 
för välbefinnandet. Att samtidigt vara bidragande till utveckling ansågs också vara en punkt 
för ökat välbefinnande. Resultatet visar en tydlig positiv inverkan av att bidra på den 
internationella arenan och många informanter talar om respekt och öppen kommunikation 
som vägen till ett demokratiskt och jämnt fördelande i mötena. Diskurserna visade även att 
skapandet av goda relationer mellan deltagare i internationella samarbeten kan leda till 
vänskap vilket är något som informanterna vill uppnå och som i sin tur kan leda till 
välbefinnande. 

 

Nyckelord:Internationella Samarbeten, Välbefinnande, Somaliland, Lärande, Pedagogik, Hälsa  
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1. Inledning 
Internationella relationer är ett ämne som har många olika infallsvinklar och är något som har 
en stor betydelse i vår globaliserade värld (Gustavsson & Tallberg, 2014).  Idag är människan 
mer rörlig än någonsin och i många länder är mångkulturen numera ett faktum. Det har lett 
till många stora möjligheter då olikheter leder till lärande (Säljö, 2013), men det leder också 
till stora utmaningar.  
När det kommer till mer strukturella internationella samarbeten belyser Salerno, Salvatella, 
Issa och Anzola (2015) att det är ett ämne som ständigt kräver ett utökat studerande och 
utvärderande för att nå de effekter som samarbeten syftar till att uppnå. Då internationella 
samarbeten har som syfte att skapa lärande och utveckling men det samtidigt finns 
svårigheter när människor med olika nationaliteter och kulturarv ska samverka (Su, 2011) 
finns således ett ständigt behov till att utöka förståelse kring olika infallsvinklar i 
internationella samarbeten. Hälsa har enligt många studier en stark koppling mellan god och 
positiv utveckling inom många olika områden (Se 2.3 tidigare forskning). Därför valdes just 
en sådan infallsvinkel till den här studien som har kopplingen mellan upplevt välbefinnande 
och lärande i fokus i internationella samarbeten. Tidigare forskning har hittills haft politiska 
drag eller ett mer funktionellt tänkande och det går inte att uttyda någon debatt kring 
välbefinnandet för de individer som deltar i internationella samarbeten. 

Kanu (2005) visar genom sin studie att kulturella skillnader i lärandesituationer medför stora 
utmaningar och att utvecklande samarbeten mellan olika nationella aktörer ofta kan få 
problematiska utfall. Därför är det intressant att synliggöra hur individers upplevda 
välbefinnande på olika sätt påverkas och hur det pedagogisk går att jobba med det i 
internationella sammanhang vilket kan ha en koppling till huruvida möten och samarbeten får 
positiva utfall eller inte.  Att studera hur internationella samarbete bör se ut för att uppnå 
lärande och utveckling är en viktig aspekt för att komma vidare i den pedagogiska 
forskningen kring internationella samarbeten. Den pedagogiska aspekten för hur olika aktörer 
bör samarbeta för att skapa välbefinnande och utveckling är ett intressant bidrag då 
pedagogiska verktyg för lärande och utveckling är något som sker i ständig kontakt mellan 
olika människor (Vygotsky, 1981). Det kan förstås bättre genom att studera diskurser som 
uppstår från individer med en relevant koppling till internationella samarbeten och se vad de 
anser om hur ett samarbete bör se ut för att nå en effekt av välbefinnande som i sin tur kan 
leda till lärande och utveckling, vilket studiens syfte bygger på. 

Studien är en kontextuell fallstudie i Somaliland som bygger på uttalade diskurser från 
politiskt aktiva personer som besitter ett unikt perspektiv i frågan. Anledningen till att just 
studerande av diskurser lämpar sig i det här fallet är då meningen inte är att generalisera 
resultatet utan snarare fördjupa ämnesområdet. Det kan göras på ett bra sätt genom att 
fokusera på en grupp individer som kan kommunicera en specialiserad kunskap inom ett 
område, som i det här fallet är internationella samarbeten, och därefter analysera dessa 
utsagor. Studien kan eventuellt komma att ligga till grund och bidra med riktlinjer för hur 
internationella möten och samarbeten bör se ut i framtiden för att optimeras i det avseendet. 

Studien bygger på ett intresse och nyfikenhet av en hälsopedagogisk infallsvinkel i 
internationella samarbeten som tidigare inte är studerat. Studien har skapats genom en 
samverkan med en extern sponsor, Swedinvest Scandinavia AB, som är ett investmentbolag. 
Ägaren av bolaget har under de senaste 20 åren på olika sätt arbetat i Somaliland och har idag 
ett utbrett kontaktnät i politiska kretsar där rådgivningsarbete utförs, samt industri och 
investeringsarbete. Sponsorn har bidragit med ett brett kontaktnät av politiskt aktiva personer 
i Somaliland med tydliga erfarenheter av internationella samarbeten och har även bidragit 
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med ekonomiska resurser för att studien skall kunna bli genomförd. Det är med den 
utgångspunkten som intressanta möjligheter till en givande studie, baserat på ett lands 
toppskick vad gäller maktinnehav har skapats. 

Studien är gjord i Somalilands kontext men framarbetat resultat och analys kan öppna ögonen 
i ämnet för andra också då analysen av diskurserna lyfter problematik och tankar som kan 
vara av värde att veta även i andra sammanhang när individer med olika nationaliteter eller 
kulturarv ska samverka.  

Disposition 
Studien disponeras genom följande sätt;   
Inledningen som presenterats ovan ger en inblick i arbetet som kommer.  
Därefter presenteras bakgrunden och tidigare forskning som beskriver globalisering, 
kulturella skillnader, internationella samarbeten samt lärande och hälsa.  
Den tidigare forskningen ligger även till grund för den fortsatta studien, det skapar en bredare 
förståelse för läsaren angående studiens val.  
Kapitel tre av uppsatsen behandlar syftet och forskningsfrågorna.  
Kapitlet gällande teorier är uppdelat på fyra ämnesområden som är knutet till det resultat som 
tolkats fram utifrån den empiri som framkommit utifrån intervjuerna. De utvalda teorierna är 
till för att skapa en djupare förståelse, en koppling till pedagogiken, och vara ett redskap för 
att på så sätt kunna besvara forskningsfrågorna och syftet.  
I Metodkapitlet behandlas de utgångspunkter som studien är byggd på, samt presenteras även 
ställningstagande och kritik mot vald metod, genomgång av intervjuer och etiska 
ställningstagande.  
Efter metoden så presenteras resultatet som analyseras med hjälp av de utvalda teorierna. 
Näst del är diskussionen där resultatet diskuteras med egna reflektioner som kopplas samman 
med teorier och tidigare forskning. En metoddiskussion kommer även att presenteras under 
diskussionskapitlet och slutligen så kommer diskussionsavsnittet att avslutas med möjligheter 
och förslag till fortsatta studier. 
Slutligen redogörs studien slutsats i avsnittet konklusion där vad studien lett fram till 
redovisas. 
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2. Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet presenteras definitioner av återkommande grundbegrepp, bakgrund till 
val av studien, tidigare forskning kring internationella relationer och välbefinnandets 
koppling till utveckling samt information kring Somaliland som distrikt och dess intressanta 
och problematiska utgångspunkt. 

Det här kommer vara indelat i tre kategorier och är till för att skapa en god förförståelse 
kring ämnet internationella samarbeten, lärande, välbefinnande men också för att bidra till 
en god bild av Somalilands egendomliga bakgrund vilket är bra att ha med sig då landet i sig 
gör studien unik i många avseenden. 

 
2.1 Definition av begrepp 
 

2.1.1 Definition av diskurs 
Förklaringen av begreppet diskurs varierar mellan olika diskursanalytiska perspektiv. 
Diskurser förklaras inom den vetenskapliga världen som språkliga praktiker där regler och 
regelbundenheter för hur individer ska tala finns (Boréus, 2011). En diskurs utgörs av olika 
begrepp, teser och detta uttalar sig i en bestämd uppfattning om en viss specifik företeelse 
mellan individer inom samhällets kontext. En av de tolkningar som har gjorts på begreppet 
diskurs är att det inte enbart avser hur individer talar eller skriver om något fenomen utan 
även innefattar den praktik som frambringar vissa andra yttranden. Utgångspunkten för 
definitionen av diskurs i studien är alltså utsagor, beskrivningar och begrepp som studiens 
specifika urval använder sig av i relation till studiens syfte vilket utgör deras diskurser. 

2.1.2 Definition av välbefinnande 
Utgångspunkten i studien har varit utifrån hälsokorsets teori om att man även med t.ex. 
fysiska nedsättningar ändå kan må bra och på så vis uppleva en god hälsa (Svensson, 
Hallberg, 2010). Det är alltså den typen av känslor och perspektiv vi utgår ifrån när vi talar 
om välbefinnande i termer av hälsa. Vad själva välbefinnandet innehåller och bygger på är 
baserat på intervjupersonernas subjektiva upplevelser vilket gör att typ av välbefinnande inte 
är fokus. På så sätt har utgångspunkten av hälsa varit baserat på känslor och exakt vad det är 
för känslor och typ av välbefinnande har inte funnits i avsikt att fokusera på i studien, utan 
snarare vad det är som leder till det upplevda välbefinnandet. 

2.1.3 Definition av internationella samarbeten 
Vad studien syftar till när ord som internationella samarbeten används är möten när flera 
individer med olika internationella bakgrunder möts för ändamål som berör lärande 
utveckling inom olika områden. Ämnesområde, struktur eller formalitet ses inte som 
intressant i sammanhanget utan fokus ligger istället på samverkan mellan individer i sig. 
 

2.2 Bakgrund till val av studie 

Hälsopedagogik är ett ostuderat ämnesval i internationella samarbeten (se 2.3) och att 
integrera den typen av perspektiv kan generera många fördelar och utveckla befintlig 
forskning. Eftersom ett gemensamt intresse för internationella samarbeten kopplat till en 
pedagogisk aspekt av välbefinnande fanns blev det naturligt att ett sökande efter möjligheter 
för en sådan typ av studie uppstod. 
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Möjligheten till studien uppstod till slut då ägaren av Swedinvest Scandinavia AB såg en 
problematik och utmaning i Somaliland vad gäller internationella samarbeten på olika sätt. 
Många projekt och samarbeten i landet har historiskt inte fungerat önskvärt, vilket är en 
problematik i många andra länder i Afrika (Preece, 2013). Samtidigt som även andra 
utmaningar inom internationella samarbeten går att synliggöra då visionen om självständighet 
närmar sig. Somaliland fungerar i praktiken som en egen stat men är officiellt en region 
tillhörande Somalia. En självutropad självständighet har funnits sedan 1991 och Somaliland 
befinner sig i en unik situation vilket i sig bidrar till studiens värde. 

Studiens syfte vilar på dessa utmaningar och Swedinvest Scandinavia AB ser ett värde i att 
studera hur internationella samarbeten ser ut i Somaliland med fokus på välbefinnande och 
hur det på olika sätt kan utvecklas. Välbefinnandet i samarbetet är en aspekt som kan vara en 
grundsten i vad som behövs för att givande och utvecklande samarbeten ska kunna uppstå, då 
välbefinnande har positiv effekt på lärande och utveckling (Zullig, Heubner & Patton, 2011). 
Det finns också ett värde ur ett mer övergripligt forskningsperspektiv som redogörs tydligare 
i problematikavsnittet. 

Sponsorn har inte haft nämnvärd påverkan vad gäller syfte utan det hela har förhandlats fram 
och grundidén presenterades av oss som skapare då en möjlighet till en gynnsam pedagogisk 
studie sågs av alla. 
 

2.3 Tidigare forskning 
 
2.3.1 Globalisering och internationella relationer 
Globalisering är en process som framför allt de senaste decennierna har ökat markant i en 
oerhört snabb takt, mycket tack vare utvecklingen inom teknologi och infrastruktur. Enligt 
Coleman (2012) är det viktigt för såväl samhällen i stort och mindre företag och 
organisationer att anamma internationella samarbeten för att kunna hänga med i utvecklingen 
på ett bra sätt och vinna lärdomar från andras perspektiv. Det har blivit en allt mer central 
fråga och samverkan mellan olika kulturer och gemensamma arbeten med mångfald leder till 
vidgande perspektiv och skapar läroprocesser som grundar sig i kulturers olikheter. 
Det har även visat sig finnas en viss komplexitet i kulturella utbyten som har med 
tillämpningar av lärdomar i olika kontexter att göra. Dimmok och Walker (2005) påvisar att 
erfarenheter och koncept som fungerar väldigt bra för vissa nationer fungerar mindre bra för 
andra vars land har ett annat system eller miljö. Det här är något som bör finnas i åtanke vid 
internationella samarbeten för att lärande av varandra ska vara praktiskt användbart. 

Att kunna förstå anda kulturer och veta vad som kan vara signifikant för en individ med en 
annan kulturell bakgrund är något som Henderson (2002) belyser som en viktig faktor för att 
skapa en positiv utveckling i en allt mer globaliserad samhällsstruktur. 

2.3.2 Kulturella skillnader och Internationella samarbeten 
Su (2011) belyser hur arbeten som riktar sig till att skapa en större förståelse för andra 
kulturer leder till en positiv påverkansfaktor när det kommer till stereotypbilder som är 
signifikativa för en viss kultur riktad mot en annan. På så vis blir det lättare att ta del av 
andras filosofier både vad gäller tänkande men även traditioner och integrera det i sitt egna 
tankesätt. Vidare kan en stor effekt av kunskapen om kulturella skillnader enligt Su vara att 
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förståelsen som uppstår leder till en minimerad fördomsförhållning gentemot andra personer 
med en annan nationalitet eller kulturarv. 

Korskulturellt lärande är något som internationella samarbeten kan leda till och Vora (2014) 
menar att ett korskulturellt lärande är något som uppstår när stereotypa bilder suddas ut och 
individer med olika kulturella bakgrunder skapar samverkande kontexter. Att nå en sådan lär 
kontext möjliggör en ökad chans för utveckling för alla inblandade parter. En parallell går 
också att dra till Su (2011) som förklarar att genom ökad kunskap för andra kulturer skapas 
en större förståelse för den egna, vilket i sin tur kan skapa en större öppenhet för ett kritiskt 
tänkande över den egna kulturen och vad som är signifikant för den egna nationen. 
 
Su (2011) belyser vidare att en signifikativ effekt som uppstår i förståelsen för andra kulturer 
är att kommunikationen utvecklas. Vissa språkliga motsättningar i internationella samarbeten 
skulle på så vis kunna motarbetas med en ökad kulturell förståelse. På samma sätt förklarar 
Vora (2014) att förståelse just uppstår när dels ett öppet sinne finns men också när individer 
hamnar i kontexter som utsätter dem för kulturella utbyten.      

2.3.3 Förutsättningar för internationellt samarbeten kopplat till lärande 
Preece (2013) har gjort en studie om förutsättning för internationella samarbeten som visar att 
lärprocesser som uppstår i internationella relationer kan vara mer eller mindre effektiva 
beroende på kontextuella faktorer för respektive länder. Det är något som gäller i 
västvärldens stödarbete till Afrikanska länder i synnerhet då olikheter mellan dessa nationer 
kan vara mycket stora. Kulturella olikheter och skilda perspektiv är faktorer som kan leda till 
positivt lärande, men samtidigt så kan det möjligen vara problematiskt då en nations 
konceptuella förslag inom vissa områden som exempelvis politik kan vara svåra att tillämpa i 
andra kontexter. Preece tar bland annat upp att Afrikanska länder överlag har ett mer 
kollektivt tänk och struktur vilket kan svårliggöra vissa implementeringar samtidigt som 
dessutom vetskap om lokala kunskaper, talanger och andra kontextuellt baserade arv är 
viktigt att ha med sig i möten för att en optimal lärprocess ska kunna uppstå. 

Ett etablerat begrepp “Lifelong Learning”(Preece, 2013) har använts som term bland annat 
inom Europa i tal om stöd till länder i Afrika på olika sätt. Begreppet kan enligt Unesco 
definieras som följande: 

“Promoting lifelong learning in Africa entails the creation of literate societies, the valuing of 
local knowledge, talent and wisdom, the promotion of learning through formal and non-
formal education, and taking the best advantage of the new information and communication 
technologies and the dividends of globalization” (UNESCO & MINEDAF, 2002 sid. 1) 

Det kan finnas vissa olikheter vad gäller tolkningar av vissa begrepp och uttryck som är bra 
att vara medveten om. För att återkoppla till att Afrikanska länder har ett mer kollektivt tänk 
är vissa ord och begrepp för dem i “vi-form” medan västlänningar ser samma begrepp fast i 
“Ja-form”. Ovetskap om det är någon som skulle kunna hämma en väl fungerande lärprocess 
och bidra till förvirring och oförståelse. Att vara påläst och ha en vis medvetenhet om 
samarbetspartnerns kontextuella förutsättningar och kultur kan alltså vara av värde i en 
lärande miljö (Preece, 2013). 

2.3.4 Villkor för internationella samarbeten 
För att internationella samarbeten ska kunna fungera på ett bra sätt krävs vissa 
förutsättningar. Det kan exempelvis handla om kulturell förförståelse som tidigare nämnts 
men kan också vara grundade politiska förutsättningar på statsnivå. Forskningen om 
internationellt samarbete påverkas och formas till stor grad av samhällsvetenskapliga trender, 
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metoder och teorier (Gustavsson & Tallberg, 2014). Med andra ord kan ett lands politiska 
anda och egenskaper vad gäller statsskick samt internationella intressen spela in huruvida 
förutsättningar för goda och givande samarbeten kan skapas. 

Gustavsson och Tallberg (2014) menar att studier på internationella samarbeten även har 
gjorts i flera generationer av forskning vilket bidrar till olika perspektiv. Bland annat finns 
Realismens perspektiv som i regel framhållit maktpositioner i internationella samarbeten och 
relationer. Exempel på vad det betyder i praktiken är att länders internationella status inte kan 
förbises i internationella möten och att initiativen till samarbete tenderar att komma från 
mäktiga och väl utvecklade länder. Framförhandlade avtal, regler och normer tenderar att i 
huvudsak reflektera de dominerande staternas intressen. Sedan finns mer liberala och 
optimistiska perspektiv som hävdar att relationer bygger mer på ett samförstådd och en 
ömsesidighet vad gäller syfte och mening med upprättade samarbeten. Dock står det klart att 
maktförhållanden på olika sätt sätter sina spår i internationella samarbeten och så även 
grundläggande värderingar i ett modernt samhälle. Exempel på grundläggande värderingar 
kan var ett demokratiskt statskick och i övrigt human politik som kan göra relationer och 
samarbeten “legitima” ur ett globalt perspektiv (Ibid.). 

Internationella relationer har i regel och i sin traditionella form varit mellanstatliga 
samarbeten men en nuvarande trend är att allt fler icke-statliga aktörer som företag och 
näringslivsorganisationer eller rent av frivillighets organisationer vill delta i internationella 
samarbeten. Det är en utveckling som innefattar organisationer inom alla politiska områden 
och världsdelar. Forskningen pekar på att denna trend beror på globaliseringen och att det 
internationella spelrummet har blivit större med nya regelverk och möjligheter (Gustavsson 
& Tallberg, 2014) 

Salerno et. al (2015) visar också exempel på vissa faktorer som har visat sig viktiga i tidigare 
samarbetsprojekt mellan olika internationella parter. De poängeterar tre grundfaktorer till ett 
lyckat internationellt samarbete. Dessa är tydliga mål, att inneha en solid mängd data och att 
ha en jämförelsebar såväl kvalitativ som kvantitativ kunskap om problematiken som ska 
behandlas och vad den har för betydelse. Vidare tydliggörs en beskrivning av vissa 
komponenter som har en avgörande betydelse i att nå en lyckad integration av de olika 
samarbetsparterna i projektet. Tillit, förtroende, respekt och övervägande av olika idéer från 
de respektive perspektiven som har en samverkande roll i samarbetet bör finnas för att nå en 
positiv gruppdynamik som kan leda till ett bra internationellt samarbete och Salerno et. al 
menar att det är något som är tillämpbart i alla former av internationella samarbeten. 
Rosenfield (2014) beskriver att samarbeten som ska leda till lärande har till stor del med den 
konsultativa aktörens sätt att komma in i kontexten där utvecklingen ska ske. Det är viktigt att 
skapa en bra relation och förståelse för varandra i dessa olika projekt. Samtidig belyser 
Rosenfield att dessa faktorer är svåra att behandla på ett bra sätt då det ofta kommer till 
tillgångar när ett utvecklingsprojekt ska fungera bra i en annan kulturell kontext.  

2.3.5 Länken mellan lärande och hälsa 
Då studien har sin utgångspunkt i att skapa en bild över hur välbefinnande kan uppstå i 
internationella samarbeten är det av intresse att synliggöra vad tidigare forskning belyser i 
området. Nedan beskrivs olika exempel på tidigare forskning som belyser länken mellan 
lärande och hälsa.  
 

Zullig, Heubner och Patton (2011) påvisar att det finns en stark korrelation mellan ett 
psykiskt välbefinnande i lärandekontexten och uppnått lärande. Fyndet bygger på deras 
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forskning om vilken effekt upplevd psykiskt välmående hos skolungdomar påverkar deras 
möjlighet till lärande. Det som upptäcktes vare en stark koppling mellan att känna sig tillfreds 
i den rådande miljön man befinner sig i och att motiveras till att göra det som krävs för att 
utvecklas eller rent av ha möjligheten till ett optimalt lärande över lag. Shulman, Barr, 
Livneh, Nurmi, Vasalampi och Pratt (2015) belyser också hur olika psykologiska aspekter 
inom välbefinnandet så som självkänsla, självförtroende och målmedvetenhet har en tydlig 
koppling till att kunna prestera och nå utveckling i karriären. Shulman et al beskriver i sin 
studie att det går att uttyda fyra olika grupper som bygger på olika mängd av dessa 
psykologiska faktorer och vidare att de grupper som har en större mängd av upplevt mental 
välbefinnande i stor utsträckning har en större möjlighet att nå de mål som är eftersträvade i 
yrkeslivet. Samtidigt har framför allt den grupp med lägst nivå svårare att få till de bitar som 
krävs för att nå samma utveckling. Således är det troligt att ett upplevt mentalt välbefinnande 
korrelerar med en större möjlighet till att lyckas i yrkeslivet. 

En god hälsa har visat sig vara en viktig faktor för god produktivitet och effektivitet inom fler 
än bara ett område. Det visar en rapport gjord av Sockoll, Kramer och Wolfgang, (2009) som 
genom flera exempel belyser hur olika hälsosatsningar inom organisationer och företag har 
lett till bättre fungerande personal eller bidragit till ekonomiska vinster. På så vis styrks tesen 
om att hälsa i många olika former och aspekter är grundläggande och viktigt för att skapa 
effektivt arbete då de som arbetar mår bra samt fungerar bättre. 

Även när begreppen vänds går det tydligt att hitta en korrelation som styrker resonemanget 
att hälsa har en stor effekt på lärande och utveckling. En studie gjord på aktiva 
vuxenstuderande i England för att avgöra om lärandet har någon påverkan på individers hälsa 
visade att det fanns en stark koppling mellan uppnått lärande och hälsa (Aldridge & 
Lavender, 2000). Resultatet visade att en av de största fördelarna med lärande är att det 
stärker förtroende, nyskapandet av relationer, hälsofördelar och ny sysselsättning. Deltagarna 
i studien tillfrågades om både väntade och oväntade fördelar med lärande samt vilka 
nackdelar det kan finnas. Dessa frågor kopplades till fysisk, mental och emotionell hälsa.  
Oväntade resultat som dök upp i studien var bättre självförtroende, insikt i relationer med 
andra människor, förbättringar i arbetslivet och att nya arbetstillfällen skapades. Enligt 
Aldridge och Lavender så rapporterades nackdelar som stress, psykisk ohälsa, trötthet och 
otillräcklig tillgång av pengar. Studien visade att 89 % av de 2l00 deltagarna kände att de 
hade erfarit positiva känslomässiga fördelar eller bättre mental hälsa utifrån lärande. 
 

2.4 Somaliland - Historia och internationell position 
2.4.1 Om Somaliland 
I och med att det är diskurser studien avser att studera är det viktigt att ha en god förståelse 
över vilken kontext och vilket ursprung de diskurserna bottnar i. Här kommer därför en kort 
beskrivning av Somaliland för att kunna få en bra bakgrund i vad som behandlas. 
Somaliland är idag officiellt en region i norra delen av förbundsrepubliken Somalia men har 
som tidigare nämnt sedan 1991 varit en självutropad självständig stad. Området på Afrikas 
horn har haft en lång och komplex historia med konflikter och stridigheter som egentligen 
pågår än i dag, framför allt i Södra Somalia kring huvudstaden Mogadishu. Trots oroligheter 
och terrornätverk i Somalia och runt Afrikas horn så har Somaliland i över 20 år lyckats 
bibehålla fred, upprätta ett eget demokratisk statsskick. 

Somaliland har även varit ett brittiskt protektorat men slog sig fria år 1960. Därefter slogs 
brittiska Somaliland ihop med den italienska delen i syd och grundade Somalia, andra 
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Somaliska regioner fanns även om, bl.a. i Kenya och i Etiopien men de gick aldrig med i 
unionen utan stod utanför. Det uppstod oroligheter i unionen och regimen i Mogadishu som 
finns söderut i landet började bomba huvudstaden Hargeisa i Norr. År 1991 var som sagt året 
Somaliland självutropades som självständig stat då unionen bröts och Somaliland i det 
brittiska protektoratet bildade en egen republik. Sedan dess har landet sökt internationellt 
erkännande från omvärlden och har fått olika respons (Pijovic, 2013) 

Undersökningar visar att dagens Somaliland har de kriterier som krävs för att få bli 
internationellt erkänt som fungerande demokrati med fria val, stort mått av mänskliga 
rättigheter och dessutom på egen hand kämpar mot piratverksamhet och terrororganisationer 
som finns i resten av dagens Somalia.  Ändå finns krafter som motverkar den processen. 
(Pijovic, 2013) 

Förhållningssättet till Somaliland från andra Afrikanska länder är ganska olika och komplex. 
Länder som Sydafrika och Etiopien har visat sig vara mer positiva till ett erkännande medan 
exempelvis Egypten är mer emot. Många Afrikanska länder vägrar att erkänna utan ett 
officiellt steg från Afrikanska Unionen (AU) i den riktningen (Pijovic, 2013). I Unionen finns 
mycket delade meningar och splittringar då uppfattningar kring vad som är lämpligt baserat 
på Somalilands demokratiska systems trovärdighet och konsekvenser av att landet splittras 
från Somalia som kan uppstå (Ibid.). 

2.4.2 Problematik och forskningsområde 

Mycket av tidigare forskning kring internationella samarbeten beskriver ofta vad 
internationella möten kan leda till, varför det är bra och vad som lärs ut på ett väldigt sakligt 
sätt. Internationella relationer är även etablerat som ämne i sig och är på så vis mycket 
utarbetat men ofta beskrivs ämnet ur en mer politisk utgångspunkt och sällan finner man 
studier som gräver djupare om själva lärprocessen i sig, och ännu mindre om just 
hälsoaspekten i dessa samarbeten. 

I Somalilands fall finns indikationer på en problematik vad gäller internationella samarbeten 
då sponsorn av studien benämner att internationella samarbetsprojekt uppstartas men att de i 
många fall någonstans på vägen avstannar och därför inte uppnår den effekt som eftersträvas 
för regionens utveckling, det är tendenser som är vanligt i Afrika (Preece, 2013). Det är en 
anledning till att Somaliland som val att rikta studien mot genast känns relevant och 
intressant, då utgångsläget ger en tydlig möjlighet att bidra till bättre förståelse för 
pedagogiken och dess koppling till hur välbefinnande skapas vilket delvis skulle kunna vara 
ett svar på problematiken. 

En annan anledning till att bidraget till forskningen blir av extra vikt är att Somalilands 
utgångspunkt och position är unik i och med den internationella status landet befinner sig i. 
Det skapar ett sällsynt perspektiv på internationella samarbeten och pedagogiken de 
innefattar eftersom perspektivet i övrigt är representerat i låg grad, men inte desto mindre kan 
bidra till djupare förståelse i ämnet. Studier av Somaliland som exempel kan alltså ur den 
synvinkel skapa en bättre förståelse för lärprocessens grundstenar i internationella samarbeten 
med förankring till välbefinnande som grundar sig på ett mer eller mindre outforskat 
perspektiv. 
Att studien bygger på uttalanden politiskt aktiva är också en intressant vinkel som bidrar med 
kunskap om ett perspektiv på en nivå där utveckling och lärande kanske är som viktigast, då 
dessa individer är avgörande för hur utvecklingsprocessen i ett land yttrar sig. Dessutom är 
möjligheten till skapa en bredare och djupare förståelse för hur relationen mellan pedagogik 
och upplevt välbefinnande i internationella samarbeten bör se ut något som tydligast görs 
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genom att studera diskurser som bygger på personer med en tydlig erfarenhet av 
internationella samarbeten, vilket vidare motiverar valet att utföra studien i Somaliland.  

Även om inte välbefinnandet i relation till pedagogiken i sig nödvändigtvis behöver ligga till 
grund för all samarbetsproblematik skulle det ändå kunna ses som en central och viktig del i 
internationella samarbeten och är därför värd att belysa. Kan man ur ett pedagogiskt 
perspektiv identifiera och sätta fingret på vad som fungerar och vad som kan ses som 
bristande i internationella samarbeten förankrat till välbefinnande, kan det i sin tur underlätta 
för framtida internationella samarbeten och även i andra sammanhang i dagens globaliserade 
värld. Mycket av den tidigare forskningen har ett mer funktionalitetsperspektiv och djupdyker 
inte i problematiken på ett tydligt sätt. Att synliggör vad som i ett pedagogiskt perspektiv 
leder till ett upplevt välbefinnande i internationella samarbeten är på så vis att studera ett 
ostuderat område och att dessutom tydligt djupdyka i ett perspektiv som eventuellt bara 
snuddats vid tidigare. 
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3. Syfte och frågeställning!

3.1 Syfteformulering!
Med vetskapen att effektivitet och hälsa i många fall hör ihop och att den ökade 
globaliseringen i världen är ett faktum, samt att det finns en problematik i internationella 
samarbeten, kan det vara intressant att studera hur upplevt välbefinnande hos personer med 
god internationel erfarenhet kan skapas ur ett pedagogiskt perspektiv. Det blir i sin tur 
tydligast och som mest intressant genom att studera ett exempel som Somaliland där det finns 
tydliga indikationer på problematik i de internationella samarbetena och där landet samtidigt 
har en unik utgångspunkt genom sin internationella position vilket kan leda till resultat som 
annars hade varit svårt att få fram. 

Syfte!
Syftet är därför att med utgångspunkt i de diskurser som uppstår ur uttalanden från personer i 
Somaliland med tydlig erfarenhet av internationella samarbeten, studera hur upplevt 
välbefinnande hos deltagare i internationella samarbeten uppstår utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv. Baserat på dessa diskurser kan studien bidra till en bredare förståelse kring hur 
kopplingen mellan pedagogik och välbefinnande i internationella samarbeten bör se ut. 

Forskningsfrågor!
De frågor vi använder oss av för att bredda förståelsen är följande: 
 
- Vilka är diskurserna som uppstår i samtal med respondenterna kring internationella 
samarbeten och välbefinnande? 
- Vilka faktorer, tolkat utifrån diskurserna, bör internationella samarbeten bygga på för att 
välbefinnande hos mötesdeltagarna ska uppstå? 
- Utifrån diskurserna, hur bör deltagarna i internationella samarbeten agera utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv för att välbefinnande inom mötesgruppen ska skapas? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I den teoretiska utgångspunkten kommer de teorier som berör pedagogik och välbefinnande 
att redovisas. De kommer sedan ligga till grund för att analysera resultatet och all empiri 
kommer att förankras till de utvalda teorierna. Teorierna är uppdelade i fyra grundteoretiska 
begrepp.  

4.1 Empowerment 
4.1.1 Empowerment som teori och begrepp 
Empowerment är ett begrepp och en teori som innebär att en individ eller en grupp känner 
egenmakt över sin situation, vare sig det gäller på arbetsplatsen eller i livet överlag (Gibson, 
1991). Begreppet tog fart ordentligt under 90-talet, då främst i management och 
kompetensutvecklingssammanhang. I dagsläget appliceras empowerment i en bredare 
bemärkelse och huvudbetydelsen kvarstår i att hög grad av egenmakt och möjlighet till fria 
val skapar bättre effektivitet och tillfredsställelse hos personen i fråga. Det är alltså något som 
är eftersträvansvärt att uppnå i många olika typer av organisationer och sammanhang för att 
uppnå god utveckling samtidigt som starka och välmående och välfungerade individer 
skapas. 
Faktorer som utdelning av tillräckligt med resurser, auktoritet, motivation och goda 
förutsättningar för ökad skicklighet, kompetensutveckling och ansvarstagande är centrala och 
själva grundidén för att skapa en god empowerment och kan arbetas fram på olika sätt 
beroende på organisationella och kontextuella faktorer. 

4.1.2 Infallsvinklar av Empowerment 
Empowerment har således olika infallsvinklar som på sätt och vis särskiljer begreppet i lite 
olika nivåer, alla med grundtanken att tillgodose styrka, kraft och makt till människor som 
befinner sig i en mer eller mindre maktlös position. Askheim och Starrin (2010) belyser att de 
två största infallsvinklarna är följande; 

Empowerment som etablering av motmakt 

Den här varianten av empowerment är fokus tydligast kring sambandet mellan enskilda 
individers livssituation och samhällets strukturella förhållanden (Askheim & Starrin, 2010). 
Här är utgångspunkten att försöka ändra på villkor som leder till att individer befinner sig i en 
svag och maktlös position i samhället, det kan vara genom att skapa processer och aktiviteter 
som kan förstärka deras självkontroll. En central del i det arbetet är att skapa en medvetenhet 
hos befolkning och individer kring sambandet mellan deras livssituation och yttre 
samhällsenliga förhållanden. Ekonomiskt, politiskt och socialt förtryck är exempel på yttre 
samhällsbaserade faktorer som kan påverka individers empowerment. 

Den terapeutiska positionen 

En huvudpoäng i infallsvinkeln “Den terapeutiska positionen” är att istället för att ändra 
makthavares roll från att vara styrande, istället vara en typ av samtalspartner på jämn nivå 
med de som behöver styrkas. Fokus riktas då ifrån själva problemet och bristerna till den 
behövandes resurser och möjligheter i den givna situationen. Terapin ska präglas av ett 
“samarbets- och lösningsinriktat samtal” där en känsla av sammanhang i positiv bemärkelse 
(KASAM) är åtråvärd. På det sättet kan man styrka individers empowerent och egenmakt 
utifrån givna situationer utan att för den skull ta det hela till djupare nivåer och ändra i 
befintliga och påverkande strukturer (Donaldson, 2004). 
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4.1.3 Empowerment och hälsa 
Dessa två infallsvinklar ovan skapar tydliga dimensioner inom begreppet empowerment och 
påvisar dess komplexitet och hur man kan arbeta med det. Empowerment kan i det stora ses 
som en form av frihetsideal och begreppet är även centralt i hälsofrämjande arbete då länken 
mellan välmående och frihet är tydlig. WHO:s definition av vad hälsofrämjande arbete bör 
innehålla är; “En social och politisk process där syftet både är att främja personlig mognad 
och att ändra sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden” (Askheim & Starrin, 
2010, sid.27) Budskapet är vidare att optimal hälsa inte kan skapas utan att individerna i fråga 
själva kan styra över de förhållanden som bestämmer och avgör huruvida hälsan är bra eller 
dålig. Med den definitionen och förklaringen till det är empowerment en central byggsten och 
till viss del avgörande för människors förutsättningar och påverkbarhet till god hälsa. 
Empowerment kan användas som ett verktyg för att arbeta på ett hälsopromotivt vis där 
egenmakt ligger i fokus för att skapa en bättre mental hälsa (Rissel, 1994) 

4.2 Samarbetshälsa 
Samarbetshälsa är ett begrepp som bildades på 1980-talet i samband med teamforskning som 
belyser de sociala och känslomässiga reaktioner som uppstår i interaktion och samarbete med 
andra (Sandberg, 2011). Länken mellan goda samarbeten i exempelvis arbetslivet har alltså 
en inverkan i våra liv ur ett hälsoperspektiv då vår sociala och psykiska hälsa kan påverkas av 
vår omgivning som även kan yttra sig fysiskt. Ur det perspektivet kan även internationella 
samarbeten ha en inverkan på individers hälsa. 

I begreppet samarbetshälsa används ofta ordet synergi vilket kort kan förklaras som 
samarbetsvinster, dvs. effekter av samarbetet som inte skulle kunna uppstå på individuell 
nivå, utan integration. I sammanhanget betyder det att internationella samarbeten med god 
synergi leder till goda och positiva effekter genom att gemenskapen innebär välbefinnande, 
leder till bättre förståelse och mening, samt har innehåll som alla deltagare kan dra nytta av. 
Vad som är viktigt att ha med sig är dock att bara för att grupper som arbetar tillsammans 
kallar sig för team och samarbetar och påverkar varandra innebär inte det per automatik 
positiva effekter. Sandberg, (2011) talar även om omvänd synergi som är ett begrepp som 
innebär att gruppens resultat är sämre i samarbete med varandra och negativa följder 
tillkommer som utan samarbetet aldrig hade uppstått. 

Samarbetshälsa berör alla de områden där individers hälsa ur ett fysiskt, psykiskt eller socialt 
perspektiv på något vis påverkas av ett samarbete (Sandberg, 2011). Det fysiska perspektivet 
kan yttrar sig genom t.ex. vikt eller diabetes, psykisk hälsa kan vara relaterat till ångest och 
stress och exempel på social hälsa kan vara goda relationer och ett socialt umgänge som 
stimulerar välbefinnande. När vi talar om just samarbetshälsa kan man generellt säga att ju 
större omfattning samarbetet har och ju mer frekvent det återkommer kan ha en inverkan på 
hur stor betydelse det i slutändan har på individers personliga hälsoplan. Det har en naturlig 
och logisk förklaring då vi blir mer eller mindre påverkad av andra beroende på hur ofta eller 
hur mycket man umgås med dem. 

För att ge några exempel på hur samarbetshälsa kan yttra sig och vad det kan innebära är 
begrepp som motivation, meningsfullhet, kontroll och kompetens exempel på vad som är 
viktiga faktorer för individer att inneha för att en god synergi och samarbetshälsa ska kunna 
uppstå. Det är viktigt att känna att syftet med arbetet är av värde och har betydelsefullhet 
samtidigt som det är viktigt att ha kompetensen och den kontroll som krävs för att kunna 
bidra på ett bra sätt för att inte hamna utanför. Sandberg (2011) beskriver att det här är 
faktorer som påminner mycket om Aron Antonovsky teori om känsla av sammanhang som i 
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korthet handlar om att en hög grad av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet leder till 
goda förutsättningar för välbefinnande och god hälsa. 

Sandberg (2011) förklarar vidare att ett engagemang och en tillfredställande grad av 
inflytande också är något som får individer att må bra och ökar självkänslan. Det betyder i sin 
tur att jämställdhet i samarbeten och en demokratisk och rättvis fördelning av ansvar och 
utrymme är förutsättningar för att uppnå god sammabetshälsa så alla kan känna sig 
betydelsefulla och kunna använda sin fulla potential. Det kan i sin tur leda till en positiv 
synergieffekt och öka deltagarnas välbefinnande. 

4.3 Sociokulturell teori 
4.3.1 Utgångspunkt för sociokulturell teori 
Sociokulturell teori har sina grunder hos Vygotsky som har haft stort inflytande inom den 
pedagogiska världen som till skillnad från mer kognitiva teorier lyfter fram kultur och 
språk som en central del i lärprocesser (Egidius, 2009). Den sociokulturella teorin som 
begrepp har dock fäste i mer än bara hans verk och består snarare av många olika teorier 
och kan istället ses som ett samlingsnamn för dem. 

Vygotskys grundsyn är hur som helst att tanken, medvetandet och den materiella världen är 
en helhet vilket i sin tur innebär att yttre påverkan och kulturella kontexter är en grundsten i 
förmåga till lärande (Säljö, 2013). Wertsch (1991) drar resonemanget ett steg längre och 
menar att relationen mellan tänkande och de kulturella redskapen är så pass djupt rotad och 
kan eller bör inte ignoreras då de är så sammansvetsade. 

Tänkande och handlingar har en klar förankring till kulturella produkter som finns inom oss 
alla vilket vi tar med oss i möten med andra människor.  De kulturella artefakterna, redskapen 
eller produkterna är föränderliga och kan i nya sammanhang, exempelvis i nya relationer eller 
i miljöombyte utvecklas och skapa nya förutsättningar för lärande. 

4.3.2 Kulturella artefakter och Medierande redskap 
I den sociokulturella teorin är begrepp som redskap och mediering centrala och bygger på ett 
antagande om att vi människor är en historisk varelse som samspelar med sin omgivning. 
Begreppet redskap kan delas in i två kategorier, nämligen de av fysisk karaktär och de som är 
av en mer språklig och intellektuell karaktär. De fysiska redskapen kan också kallas för 
artefakter och kan vara allt ifrån knivar och verktyg till telefoner och datorer medan de 
språkliga och intellektuella bygger på förståelse, kunskap och språklig hanterbarhet. Vad 
dessa redskap innehåller beror på varje unikt fall och baserar sig på den kulturella kontexten 
individen befinner sig i (Säljö, 2013). Det betyder att människor som t.ex. är från samma 
ställe eller omger sig i samma kretsar eller har växt upp under samma omständigheter högst 
troligt har åtminstone några likheter vad gäller redskap. 
 
Hur som helst används dessa redskap i interaktion med andra människor och därmed blir 
länken till lärande och utveckling. Ett annat stort begrepp inom Sociokulturell teori är 
mediering vilket enkelt kan förklaras som en beskrivning av lärande med att lärprocessen 
sker som interaktion mellan medierande resurser (redskap), vårt tänkande och våra 
handlingar. Utifrån det perspektivet på lärande kan man inte se inlärning som bara någon 
form av kunskapsöverförelse i sin enkelhet utan att lärande istället måste ske genom att vidga 
sina kulturella redskap och förmåga att använda dem. Vygotsky har en känd tes som lyder att 
vi människor aldrig är i direkt kontakt med verkligheten eller upplever världen direkt utan 
tänker i omvägar med våra kulturella redskap (Säljö, 2013). Det definierar i sin tur 
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tillsammans med sociokulturell teori i stort lärande som utveckling av förmåga att använda 
t.ex. språk, teorier men också mer fysiska redskap för att kunna analysera informationen. 

4.3.3 Den proximala utvecklingszonen 
Med förståelse för den kulturella och kontextuella betydelsen för lärprocesser och hur dessa 
ligger till grund för de artefakter vi använder oss av i interaktion med andra individer 
samtidigt som de utgör förståelsen vi har inom i stort sett alla sammanhang blir den 
intressanta frågan hur vi i praktiken kan nå utveckling och lärande (Säljö, 2013) 

Vygotsky har ett väl etablerat begrepp och teori vars officiella benämning går under “Zone of 
proximal development” eller den proximala utvecklingszonen på svenska. Teorin är en 
beståndsdel av sociokulturell teori och går ut på att vi människor utgör och ingår i 
utvecklingszoner som kan existera på individnivå. Utvecklingszonen blir som en benämning 
och av de artefakter, redskap och grundförståelser som baserar sig på kulturella och 
kontextuella faktorer. Vidare innebär teorin att utveckling och lärande sker främst när ens zon 
integreras i andras zoner som har ett annat innehåll eller befinner sig på en annan nivå som i 
sin tur leder till att ens egna redskap förbättras eller breddas. Förenklat betyder det i praktiken 
att man måste umgås, integrera och samtala med människor som t.ex. inte har samma 
perspektiv som en själv eller som är mer kunniga inom ett visst område för att kunna 
utvecklas och utveckla mottaglighet för ny typ av kunskap som är främmande för en (Säljö, 
2013). 

Linell (2001) är också tydlig med att den proximala utvecklingszonen som utvecklings- och 
lärandeteori inte enbart är gynnsam för den som, låt säga har bristande intellekt eller kunskap 
inom ett visst område. Linell menar att deltagare som t.ex. är i överläge i något avseende eller 
som är mer insatt i ett ämne som diskuteras ändå lär sig och utvecklas, då ämnet måste 
förklaras, omformuleras, argumenteras, presenteras och tänkas om.  På så vis kan någon som 
lär ut ses som lyssnare och begrundare av sina egna argument. 

4.3.4 Lärande interaktion 

Kommunikation är något som kan leda till lärande och Egidius (2009) belyser att dialog och 
reflektion är två grundpelare i en kommunikativ pedagogik med interaktiv utgångspunkt. 
Jensen och Ulleberg (2013) beskriver vidare att för att nå en dialog och en reflektion i 
kommunikationen krävs att de aktiva intar en lyssnande roll i samtalet annars är det lätt att 
samtalet tar formen av en monolog. Vidare beskriver de just att monologen inte har någon 
förankring till lärande och därför är det något som ska undvikas. En dialog behöver 
nödvändigtvis inte handla om att alla pratar lika mycket utan också att det finns sätt i 
interaktionen som klargör att individerna inte bara låter innehållet i samtalet gå in i ena örat 
och ut i andra. Genom att skapa ett intresse hos den samverkande parten i dialogskontexten 
leder det till en reflekterande kognition vilket i sin tur kan ligga till grund för lärande. Säljö 
(2014) beskriver att kommunikationen är något som människan bör utnyttja i möjlig mån för 
att uppnå lärande och att det handlar om att individen som ska få en utökad kunskapsnivå 
måste ha en möjlighet att skapa en inre mening av det som yttrar sig i en kommunikativ 
situation. 

Utan ett inre meningsskapande av beskrivningen, faktaförklaringen eller idéuttalandet, hos 
individen som ska behandla innehållet i ett samtal finns ingen möjlighet att en social dynamik 
i kommunikationen uppstår och på så vis finns ingen möjlighet till lärande. Säljö fortsätter 
belysa vikten av förståelse för hur ett samtal är uppbyggt för att uppnå lärande ur det. 
Tonläge, kroppsspråk och olika sätt att bete sig i samtalet kan ha en oerhört avgörande roll 
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för om ett intresse hos motparten ska väckas. Att kunna använda sig av de rätta 
kommunikationstaktikerna i olika sammanhang har således en avgörande roll för om 
pedagogen i kontexten ska uppnå syftet med samtalet. 

För att en interaktiv kommunikation i form av samtal ska få en mening krävs det att de aktiva 
i samtalets kontext aktivt lyssnar (Lima, 2007). En dialog, där samtalet bygger på att de 
individer som deltar alla är aktiva i möjlig mån, är en form av interaktiv kommunikation som 
grundar sig i en social dynamik och har en koppling till interaktivt lärande (Ibid.). I interaktiv 
kommunikation menar Vygotsky (1981) att det ur ett lärandeperspektiv handlar om att 
individen själv behandlar det språkliga den möts av samt att förstå och fantisera kring det i en 
mental process. Språket ska fungera som ett sätt att förmedla det som ska leda till utveckling 
eller lärande och sedan krävs det att det språkliga även fungerar på en kognitiv nivå hos den 
som ska anamma det uttalade i sammanhanget. På så vis måste det finnas en möjlighet att 
kunna rekonstruera det språk som individer möts av till ett fungerande språk i hjärnprocessen 
för att nå ett interaktivt lärande och därför har personen som talar i samtalet en viktig roll att 
försöka nå en sådan situation för att det ska kunna leda till interaktion och lärande. 

4.3.5 Kulturell kommunikation  
När det kommer till kommunikation mellan individer från olika samhällen beskriver Philips 
(2011) att både verbala men också icke-verbala skillnader mellan kulturer kan påverka hur 
kommunikationen mellan de berörda blir. Både talmässig signifikans och även kroppsspråk 
och gester är något som kan skilja sig markant mellan olika kulturer och kan skapa förvirring 
eller rent av negativa känslor i den kommunikativa situationen. 

Uppnås en språklig förståelse mellan de olika individerna i kommunikationen kan det leda till 
att de kulturella skillnaderna mellan deltagarna i samtalet leder till ett utökat lärande. Olika 
kulturer som individer bär med sig i situationer där utveckling eller lärande ska ske öppnar 
upp för en möjlig kommunikationskontext som erhåller pedagogisk signifikans. Med olika 
perspektiv är det tillämpbart med en dialog som bygger på meningsskiljaktigheter och kan till 
och med leda till en form av meningskonflikt i sammanhanget. Fuglestad (1997) menar att 
konflikter eller en dialog som bygger på olika idéer kring ett ämne inte är något som ska ses 
som negativt utan en möjlighet till en utvecklande interaktion. 

4.3.6 Hinder för god kommunikation 
Att skapa en god kommunikation mellan två parter är essentiellt för att ett bra samarbete och 
lärande skall uppstå. Genom att två eller fler individer kommunicerar med varandra så skapas 
goda villkor för lärande. Det kan dock uppstå hinder för god kommunikation oavsett om 
ambitionen är skapa ett bra samarbete. En form av hinder som kan uppstå för att skapa en 
brygga för en fungerande kommunikation mellan två parter kan vara prestige. Enligt Önnevik 
(2010) så kan prestige röra sig om olika roller eller områden som individerna företräder. Att 
vara prestigelös kan vara en fördel för en god kommunikation skall uppstå, prestigen kan 
göra att individer ”målar in sig i ett hörn” vilket i sig kan leda till konflikter i möten. Vilken 
typ av bakgrund och vilka förutfattade meningar individerna har som deltar i mötena kan vara 
ett blockage för att uppnå syftet med mötet (Ibid.). Dessa kommunikationssvårigheter kan i 
slutändan göra att projekt avstannar och därför inte blir av. 
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4.5 Rollteori 
Ralph Linton införde begreppet roll inom vetenskapen och ansåg att människan som individ 
lever i grupper och att vi på så sätt kan se oss som en sorts enhet. Vidare ansåg han att 
individen inte kan vara utan någon form av grupptillhörighet (Trost & Levin, 1999). 

Enligt Trost och Levin (1996/2004) uppstår förväntningar hos individen på grund av 
gruppens övriga deltagare, varje individ har i sin tur en egen specifik position. Rollteorin är 
starkt kopplat till de sociala rollerna i livet, en grupp eller kulturs delade värderingar, men 
kan också vara en viss position inom en organisation 

Goffman (2009) belyste också rollteorin utifrån människans personlighet och beteende som 
formas i mötet med andra människor. Goffman fokuserade på rollteorin genom att observera 
vad som sker i olika sorters situationer mellan människor. Han tittade inte bara på själva 
människans delaktighet utan även hur mötet i sig kan skapa ramar för att forma hur 
människan skall bete sig i relation till varandra (Ibid.). Det som ligger som fokus i Goffmans 
rollteori och som således skiljer sig från interaktionismen är den sociala ordningen, där regler 
i interaktion mellan människor ligger i fokus. Det spelet som skapas mellan människor kan 
spela en stor roll för hur individen påverkas. Enligt Berg (2007) så avgörs individens syn på 
sig själv beroende på vilka handlingar som utförs och hur andra individer uppfattar dessa 
handlingar. Genom att människan utövar intrycksstyrning så kan människan styra hur 
individen uppfattas av andra. Augustsson (2005) nämner att individen kan kontrollera 
medvetet eller omedvetet vilket intryck som ges till medaktörerna genom vilken roll 
individen utge sig att ta. Hur dessa medaktörer sedan reagerar på individens handlingar 
påverkar personens fortsatta framträdanden. Goffman lyfter fram hur viktig del interaktionen 
med andra människor är för rollskapandet. 

4.5.1 Normer och makt 
I nästan alla samarbeten intar individer som samverkar någon form av roll vilket kan vara 
baserat på antingen uppordnade och planerade grunder eller också yttrar sig dessa roller på en 
mer eller mindre omedveten basis (Larsen, 2003). Något som dock är viktigt att poängtera är 
att det kan uppfattas som en hårfin gräns mellan normer och roller i samarbeten. En grupp 
kan skapa eller ha med sig normer för hur samarbetet kommer se ut och en viss hierarki kan 
skapas inom grupper utifrån exempelvis medlemmarnas sociala status (Philips, 2011). Vidare 
har vi alla människor olika personlighetsdrag som kan bottna i en rad olika faktorer. Hur som 
helst yttrar sig ofta dessa personlighetsdrag och personliga önskemål kring sitt medverkande i 
samarbetet ganska uppenbart i grupper som samverkar och jobbar tillsammans. På så vis 
beskriver Philips att informella roller skapas i grupprocesser samtidigt som de formella 
fortfarande utgör en annan del. För att tydliggöra vad formella roller innebär så kan det 
exempelvis vara en talesperson, analytiker, sekreterare eller presentatör i mötessammanhang. 
Informella roller är sådana som inte finns förutbestämda eller är skapta utifrån gemensamma 
bestämmelser, utan kan istället yttra sig genom individers inställning, kreativitet och 
ledarskapsförmåga. 

Jensen och Ulleberg (2013) menar också att roller kan definieras och grunda sig på olika 
typer av makt som vissa individer eller grupper besitter. Det kan vara makt som grundar sig 
på kunskap, språkligt övertag eller definitionsmakt som innebär förmåga att argumentera och 
få gehör för sin version av verkligheten. Dessa maktförhållanden kan leda till roller som 
skapar förtryck eller paternalism i extrema fall och skapar tydliga roller i grupper som 
synliggörs genom bestämmande och auktoritet. Vid olika typer av möten kan dessa 
maktpositioner försvåra ett integrerat samarbete då parten med mer makt kan få svårt att hitta 
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bra kontakt och samspel med den som kanske är mindre språkligt lagd och har lägre 
förståelse och utbildning inom vissa områden. Dessa roller kan alltså påverkas av 
utbildningsgrad, men även kontextuella faktorer kan avgöra maktpositioner. 

Kim och Moen (2001) belyser just hur yrkesrollen inom rollteorin kan ses som en central roll 
i individens liv och ifall frånvaron av denna aspekt finns kan det påverka individen på två 
olika vis. En av dessa faktorer som kan påverka individen är rollexpansionen som innebär att 
många sociala roller kan uppfattas ha en positiv effekt på individens välbefinnande. Det finns 
individer som är aktiva i många former av roller i det dagliga livet, skulle individen i någon 
form misslyckas i någon av dessa aktiva roller så kompenseras detta genom att engagera sig 
mer i en annan roll.!
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5. Metod 
I den här delen av arbetet kommer metodiken som ligger till grund för arbetet redovisas och 
hur och varför kvalitativ metod i form av intervjuer använts vid empiriinsamlingen. Vidare 
kommer bearbetningen och analysen av materialet att redogöras och vilka aspekter som 
tagits hänsyn till vad gäller exempelvis etik- och urvalsfrågor, samt ett kritiskt perspektiv 
gentemot metoden. 

5.1 Utgångspunkt 
I det här kapitlet kommer de olika utgångspunkter som format studien redovisas. Det här 
avsnittet syftar även till att skapa en förståelse genom motivering och argumentering till 
varför specifika val av utgångspunkter tagits. 

5.1.1 Kvalitativ utgångspunkt 
Att studien bygger på en kvalitativ metod beror på att det som tidigare nämnt finns en önskan 
om att gräva djupare i resonemang kring internationella samarbeten, vilket en kvalitativ 
utgångspunkt möjliggör (Ahrne & Svensson, 2013). Eftersom utgångspunkten i uppsatsen är 
att ta reda på enskilda upplevelser och uppfattningar genom diskurser gällande internationella 
möten blev det naturligt att använda sig av en kvalitativ metod i insamlingen. Resonemanget 
styrks av Ahrne och Svennson som belyser att en kvantitativ utgångspunkt skildrar en mer 
övergripande bild av något och att när det kommer till att studera något mer djupgående är 
det således gynnsamt att använda sig av en kvalitativ metod, vilket på så vis matchade 
studiens syfte.  
Tillgången till ett intressant och relevant kontaktnät i förhållande till syftet är en annan 
anledning till valet att utgå ifrån en kvalitativ ansats, då studien i huvudsak berör ett ämne 
som inte går att koppla till allt för många studiesubjekt och som dessutom framlyfts bäst 
genom resonemang av kvalitativt slag. Fejes och Thornberg (2009) förklarar att en stor 
anledning till att utföra en kvalitativ studie är för att komma i närkontakt med det som 
undersökningen ska bygga på och att syftet med arbetet är en fördjupning inom området. Till 
skillnad från kvantitativ metod där stor del av syftet är att analysera data på statistisk nivå så 
strävar kvalitativ metod efter att skapa en mening som bygger på olika former av företeelser 
man kan finna i analys av valt studieobjekt (Ibid.).  

Syftet med urvalet är inte att generalisera för en hel population när det kommer till en 
kvalitativ forskning, snarare är utsagor kring egna uppfattningar eller erfarenheter på ett mer 
ingående sätt istället av stor tyngdpunkt då de lägger grunder för den djupare förståelse syftet 
ska uppnå. För att samla in data inom en kvalitativ metod så lämpar sig intervjuer eller 
observationer (Ahrne & Svensson, 2013). 

Valet av att använda intervjuer och analysera intervjudata bygger dels på en stor möjlighet till 
att samla in ett material som har en stark koppling till syftet med studien, då utsagor av 
personer som har stor erfarenhet av området som studeras är något som Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2013) beskriver som en viktig faktor för att erhålla en stark grund till studien. 
Samtidigt beskriver Ahrne och Svensson (2013) att valet av metod ofta har en grund i vilka 
förutsättningar till metodval det finns. Då goda möjligheter för en kvalitativ studie fanns från 
början genom kontaktnät med intressanta intervjupersoner påverkades valet av forskningens 
utgångspunkt ytterligare då motiveringen för intervjuer som tillvägagångssätt blev större. 

En misstanke från början som skulle kunna försvåra intervjuerna var möjligheten för 
eventuella språkbarriärer. Därför valde vi att ha öppna intervjuer som är semistrukturerad då 
ett utrymme för spontanitet och följdfrågor finns med (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). 
Öppna intervjuer ger möjlighet för omformulering och har en mer dialoginriktad karaktär 
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vilket leder till smidigare intervjuer och att eventuella språkskillnader inte blir någon större 
påverkansfaktor för empiriinsamlingen. Då spontanitet och öppenhet kan skapa en bred 
empiri kopplat till egna upplevelser är det ett sätt att få ett personligt och enskilt utfall i 
diskurserna från varje intervjuperson. Det var på så vis något i den här studien att eftersträva.  

Den kvalitativa forskningen hamnar inom ramen av ett induktivt perspektiv då insamling av 
data och sökandet efter samband och mönster ligger i fokus och att teorier är något som 
kopplas till materialet i efterhand och inte i direkt anslutning till insamlandet av empirin. 
Fejes och Thornberg (2009) förklarar att när en studie har som syfte att dra slutsatser ur en 
koppling mellan olika enskilda fall är det en induktiv forskningsansats. Ansatsen stämmer på 
så vis överens med studiens syfte och således är en induktion att föredra i sammanhanget. 
Dessutom har inte studiens infallsvinkel i ämnesområdet en uttalad teori att utgå ifrån vilket 
hade kunnat skapa en deduktiv forskningsansats. 

Något som är viktigt att ha i åtanke gällande kvalitativa studier är att dessa utgår ifrån att 
verkligheten kan uppfattas på många olika sätt. Det finns därför inte en direkt objektiv 
sanning utan snarare ett subjektivt antagande om vad sanningen är. I studien utgörs data 
utifrån utsagor av informanterna, det är deras uppfattningar och konstruktioner av 
verkligheten som utgjorde diskurserna och vidare analyserades och inget övrigt. 

Lindblad (1998) menar att den kvalitativa forskningen till största del handlar om att analysera 
och göra tolkningar utifrån resultaten, vilket på så sätt kan skapa ny kunskap, grundlig 
förståelse samt djupare förståelse som grundar sig i genomtänkta tolkningar. 

5.1.2 Diskurs som utgångspunkt 
Valet att ha studerande av diskurser som utgångspunkt bygger på en av styrkorna inom 
begreppet, vilket är att det ständigt används och manifesterar i den vardagliga praktiken 
mellan människor (Boréus, 2011). Det styrks ytterligare genom att diskurs ständigt kan 
uppbackas av vetenskapliga belägg (ibid.). När begreppet diskurs appliceras på en grupp så 
fyller den en dubbel funktion genom att den förenar individer inom grupper men samtidigt 
utestänger de som inte är inom gruppen ur diskursen. Det är sätt att förtydliga att studiens 
utgångspunkt i vårt fall inte är att generalisera utan snarare att bredda förståelsen av ämnet 
internationella samarbeten genom en djupare analys av en specifik diskurs. 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att det inte finns något neutralt sätt att beskriva 
världen, utan språket används ständigt för att skapa eller återskapa diskurser. 

Diskurserna kan även ses som ett begrepp som har en normskapande effekt, oavsett om denna 
effekt är något som är önskvärt eller inte. Det berör vad som kan sägas eller inte sägas inom 
vissa specifika kontexter (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

I den här uppsatsen talar vi om informanternas diskurser, det är deras diskurser som studeras 
och analyseras för att bredda förståelse kring studiens ämne. Därför ser vi diskurs som ett 
begrepp som används för att inte förklara saker var för sig utan istället vara samlat under 
teman som i studien utgör diskursbegreppen. 

5.1.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Vår metodologiska utgångspunkt och studiens grundsten är en kvalitativ innehållsanalys. 
Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att koda texten i teman och ämnesområden och målet 
är att skapa ett intresse av de kategorier eller företeelser som är av intresse att studera (Fejes 
& Tornberg, 2009). 
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Studien är en kvalitativ innehållsanalys då datainsamlingen bygger på en undersökning och 
kodning av redan samlat material i from av intervjutranskript, då allt i intervjutranskripten 
inte speglar de frågeställningar som studien avsett att svara på. Vidare är en kartläggning och 
analys gjord på den text som bygger på de uttalanden politiskt ledande personer i Somaliland 
gjort. Att skapa en mening genom temabearbetning av en redan formad text är riktlinjer för 
hur en kvalitativ innehållsanalys ska gå tillväga (Fejes & Tornberg, 2009). Redogörelsen 
bygger på uttalanden av informanterna inom ämnesområdet som baseras på deras 
erfarenheter och egna tolkningar som på så vis utgör empiri. Vidare ska därför inga egna 
tolkningar om intervjupersonerna i fråga göras och om förutfattade meningar finns skall de 
belysas i studien (Ibid.). I studien finns inga förutbestämda teorier kring pedagogik med som 
utgångspunkt i intervjuguiden utan allt i den teoretiska referensramen bygger på resultatet, 
och inte tvärtom, vilket bekräftar induktionen i den kvalitativa innehållsanalysen som 
utgångspunkt i studien. 

5.2 Tillvägagångssätt 
I det här kapitlet kommer tillvägagångsättet av intervjuerna och bearbetning av 
intervjumaterialet att redovisas, samt mer specifikt hur resultatet har redovisats. Detta avsnitt 
syftar även till att skapa en större förståelse för under vilka omständigheter och 
förutsättningar materialet har samlats in och vilka argumentationer som ligger till grund för 
specifika val i metoddelen. 

5.2.1. Urval av intervjupersoner 
Det kvalitativa materialet samlades in på plats i Somaliland genom intervjuer i enrum med 
intervjupersonerna. Vistelsen i Somaliland varade i tio dagar och under den perioden 
intervjuades sex personer vars respons ligger till grund för hela resultatet. 

Som tidigare nämnt var en avgörande faktor till att metodvalet blev kvalitativt vår goda 
möjlighet att intervjua högt uppsatta och betydande politiska personer vilket sponsorn till 
studien bistod med. Eftersom vistelsen i Somaliland både var kort och intensiv och landets 
kultur kring möten och planering till stor del bygger på spontanitet så försvårades ett 
strukturerat och spikat schema med exakta personer som vi skulle träffa. Flexibilitet är något 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) belyser för att strukturera upp intervjutillfällena. En 
anpassning till rådande situation är fördelaktigt i planerandet. Genom att bedöma vad som 
krävs för att få till intervjuerna på ett smidigt sätt, baserat på intervjupersonerna, är således ett 
avgörande tillvägagångsätt. På så vis formades urvalsmetoden baserat på en slumpvis 
urvalskaraktär (Ibid.), så flexibilitet och oväntade ändringar i vårt schema skulle finnas med i 
beräkningen, men att ändå rätt individer kopplat till syftet blev intervjusubjekt. Slumpvis 
urvalskaraktär möjliggjordes då vetskapen om att vi ständigt skulle befinna oss i arenor var 
vid personer som potentiellt skulle vara av värde som respondenter fanns, samt att sponsorn 
till studien hade en insatt roll i dessa politiska arenor. Därför skapades i sin tur regler och 
kriterier som enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne kan kopplas till ett strategiskt eller 
målinriktat urval, för vilka som anses vara lämpliga att intervjua i relation till 
frågeställningarna. Ett strategiskt eller målinriktat urval är något som ger styrka till en studies 
kvalitet och kan vara avgörande för att få valida resultat. 

Kriterierna skapades för att säkerställa så intressanta och betydelsefulla diskurser som 
möjligt. Valet att utgå ifrån politiskt aktiva personer som jobbar med landets utveckling 
bygger på att de har avgörande roller i landet, dessutom går många internationella samarbeten 
genom dem. På så vi bygger urvalet på en önskan att studera diskurser baserade på personer 
med stora erfarenheter av internationella samarbeten. Genom att använda kriterier för att 
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säkerställa ett bra urval och minska risken för felvariabler i studier är något Hassmén och 
Hasmmén (2013) belyser för att skapa en valid studie. 

Därför blev våra kriterier följande: 

● Intervjupersonen måste besitta en politisk profession eller roll. 
● Intervjupersonen måste i sitt arbete vara aktiv inom frågor som berör landets utveckling 
● Intervjupersonen måste ha erfarenhet av internationella möten och samarbeten. 

Kriterierna ligger till grund för vårt urval och i takt med att olika situationer som innefattat 
potentiella intervjupersoner uppstått har en kort utvärdering utifrån kriterierna gjorts. 
Utvärderingen var på så vis avgörande för vilka personer som blev intervjusubjekt i studien. 
Eftersom syftet inte är att generalisera utan snarare få större djup och innebörd så blev valet 
att genomföra sex intervjuer på individer som uppfyllde intervjukriterierna. Valet bygger på 
att vid flera intervjuer blir risken att empirin blir svårhanterad vilket kan leda till ett spretigt 
resultat. Samtidigt var inte heller antalet intervjupersoner för få i studien, vilket kan leda till 
en viss intetsägande känsla gällande studiens kvalitet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). 

Kriterierna ledde fram till följande intervjupersoner: 
IP1 - Direktör för planering inom handels- och investeringsministeriet. Har även varit även 
varit assistent till utrikestalesmannen och jobbat i utrikesministeriet 

IP2- Generaldirektör på fiskeministeriet, men har även varit aktiv i andra departement. 
Samarbetar mycket i sitt jobb med FN-organisationer och andra internationella icke-statliga 
organisationer. Har en tydlig internationell prägel och har bland annat en master i 
internationella relationer. 

IP3 Somalilands före detta utrikesminister och FN-sekreterare som fortfarande har ett stort 
inflytande i Somalilands politik och utveckling och är ett välkänt ansikte utåt. Har bland 
annat studerat i London och är nominerad till nobelpriset i fred 2015. 

IP4- Före detta mineralminister och arbetat i utrikesministeriet. Är direktör för en lokal icke-
statlig organisation och driver frågor om internationella samarbeten. Har en akademisk 
historia med fred och konflikthantering och internationella relationer som ämne. 

IP5- Professor i krig och fred. Politiskt engagerad med fokus på jämställdhet. Aktiv i 
samverkan med internationella organisationer. 

IP6- Finansdirektör för hamndistriktets lokalministerie och har mycket kontakt med 
internationella aktörer i sitt arbete och samarbetar i internationella handelsfrågor. 

5.2.2 Genomförande av intervjuer 
Alla intervjuer genomfördes i enrum med intervjupersonerna för att undvika att yttre faktorer 
stör samtalet eller att kollegor eller vänner på något sätt skulle påverka vad intervjupersonen i 
fråga väljer att uttala sig om. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) beskriver att miljön för 
intervjun har en betydande roll för kvaliteten på empirin och menar att när det kommer till 
spontanitet och öppenhet i intervjusubjektets svar är en behaglig miljö att föredra. Då syftet 
var att få spontana och öppna svar gjordes således valet att ha intervjuerna i en behaglig 
miljö. Intervjusituationen strukturerades upp med två intervjuledare, en i aktiv roll och en i 
mer passiv och antecknande roll. Valet baserades på att det var en semistrukturerad intervju, 
vilket kunde skapa svårigheter för en ensam intervjuledare i exempelvis valet av följdfrågor, 
då som tidigare nämnt språkskillnader kunde försvåra intervjuerna. Tillvägagångssättet 
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upplevdes som optimalt då koncentrationen som intervjuare kunde delas upp på två personer 
och därav skedde en viss avlastning samtidigt som följdfrågor och olika tankegångar kring 
informantens svar kunde komma från olika perspektiv. Valet att använda två och exkludera 
den tredje studenten ur intervjusituationen baserades dels på att en ojämn fördelning mellan 
antal intervjuledare och informanten möjligen kunnat skapa ett ojämnt maktperspektiv mellan 
intervjuledare och informant, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne anser är något som kan 
skada kvaliteten på empirin. Samtidigt blev det praktiskt smidigare, då resurserna för 
insamlandet på plats var begränsade. Den tredje studenten blev istället ansvarig för 
transkripten. 

Innan intervjuerna genomfördes pilottestades även intervjuguiden för att se om en analys av 
materialet kunde svara på forskningsproblematiken (Boréus, 2011). Pilotstudien gjordes på en 
biståndsarbetande amerikan som befann sig i Somaliland som hade liknande erfarenheter som 
gick att koppla till huvudintervjuernas kriterier för urvalspersoner. Även om inte pilotstudien 
används i arbetet var det ett effektivt sätt att säkerställa att frågor fungerade bra och vilken 
typ av följdfrågor som kändes lägliga att få vidare resonemang i intervjutillfället. Dessutom 
bildades en uppfattning om vilken tid en intervju kunde tänkas ligga på vilket var av värde då 
vi kunde reglera vårt engagemang av följdfrågor så att tillräcklig mängd empiri för att svara 
på syftet skulle samlas in. Alla huvudintervjuer blev slutligen ca 30 minuter. 

Innan varje intervju påbörjades delades ett så kallat “Interview Clarification”-dokument (se 
bilaga 2) ut där studiens huvudsyfte finns formulerat och information kring var och för vilka 
resultat kan komma att presenteras. Intervjupersonerna var medvetna om att utgångspunkten 
för välbefinnande var centralt för alla frågor och baserades på deras uppfattningar av ordet.  

Det tydliggjordes även att studien bygger på fri vilja samt möjlighet till att kunna presenteras 
anonymt. Dokumentet fungerar delvis som ett informerat samtycke, vilket ger 
intervjupersonen möjlighet att på egen hand bedöma om denne besitter kunskapen för att 
fungera som informant, samt ifall viljan att delta finns (Svensson & Ahrne, 2013). 

Våra förutfattade meningar eller eventuella hypoteser kring pedagogiskt förhållningssätt som 
medtas in i de internationella mötena försöktes hela tiden undvikas att bli uppenbara eller 
påverkande under intervjun. Fokus i frågorna var att ha stora och öppna frågor, med 
följdfrågor om exempel eller beskrivningar för att låta intervjupersonen i så hög grad som 
möjligt själv dela sitt perspektiv och sina tankar kring ämnet och frågorna. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2013) beskriver att intervjuledarens egna hypoteser eller tankar är 
något som i möjlig mån inte ska färga intervjusituationen för att resultatet ska bli så valida 
som möjligt. 

5.2.3 Bearbetning av empiri 
I den första fasen av bearbetningen så transkriberades samtliga intervjuer genom att noggrant 
skriva ner allt som sades ordagrant med hjälp av ett ordbehandlingsprogram Word på datorn. 
Genom att transkribera materialet så blir det lättare att få en klar överblick av materialet, detta 
underlättar den senare analysen av materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013). 
Transkribering kan göras genom flera olika tekniker från att spela upp det via en 
uppspelningsmaskin som lätt kan stoppas och spelas tillbaka eller så går det att använda sig 
av mp3-spelare med liknande funktioner via datorn (Ahrne och Svensson, 2013). För att 
denna studie inte skulle gå miste om någon innebörd eller betydelse i materialet så valde vi 
att behålla intervjuerna på engelska, hade vi istället översatt det till svenska finns risken för 
att vissa meningar eller ord blir felaktigt översatta. Genom att noggrant lyssna igenom 
intervjuerna och använda stopp/pause så kunde innehållet ses på ett överskådligt sätt. 
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Trots att informanterna inte haft något problem med att offentliggöra sin identitet i studien, 
har valet att använda IP som markör gjorts, då namnet i sig är irrelevant för resultatet. 
Bakgrundsfrågan i intervjuguiden (se bilaga 1) är formad så att intervjupersonen själv fick ta 
ställning i hur mycket bakgrundsinformation som skulle förmedlas i studien. 
 

5.3 Etik 

Forskningsetik är uppbyggt med två krav som täcker de forskningsetiska principer som måste 
vägas in i en studie för att den ska godkännas. Dessa är forskningskravet och 
individskyddskravet och ska tillämpas på ett korrekt sätt i studien. 

Forskningskravet innebär ett grundligt krav att forskning eller studier leder till att kunskapen 
inom ett område förbättras och utvecklas. I studier krävs det på så vis att syftet är starkt och 
att det går att påvisa att forskningen kommer leda till något positivt för samhället på något 
vis. Alltså är det viktigt att kunna förmedla ett starkt resonemang till varför studien ska 
utföras för att den ska anses korrekt. (Vetenskapsrådet, 2011). Individskyddskravet är 
uppbyggt i fyra underliggande krav: 

Informationskravet- vikten att vara tydlig i dialogen med intervjupersonen. I kravet läggs en 
stor vikt vid att informera de berörda i studien om vad syftet är samt vad som kommer ske i 
samband med intervjusituationen. Det är viktigt att informera tydligt för vad som krävs för att 
delta i studien och hur upplägget kommer se ut. Det är något som tydligt görs genom 
informationsbrevet (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet- det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att allt är frivilligt och att alla som 
intervjuas känner rätten att inte svara på frågor de eventuellt kan känna sig obekväma med. 
Därför finns ett stort ansvar i att anpassa intervjun så att den anses lämplig ur ett 
somaliländskt perspektiv, vilket motverkar att sådana situationer uppstår, samt att även här 
vara tydlig i informationebrevet. 

Konfidentialitetskravet- när det kommer till studier på människor är det noggrant att det 
finns en tydlighet i konfidentialitetskravet. Med andra ord har forskaren ett ansvar att 
dialogen om behandlingen av empirin är tydlig med de berörda. Det är viktigt att förklarar att 
alla som ingår i studien har möjlighet att vara anonyma såvida det inte finns ett förbestämt 
avtal med deltagarna som gör det möjligt att använda personers identitet. Då studien var 
riktad på ett sätt som försvårar möjligheten till anonymitet var det viktigt att belysa det så att 
de deltagande individerna var med på att fullständig anonymitet var något som inte gick att 
utlova, men att materialet ändå skulle behandlas konfidentiellt. Dessutom fick individen själv 
välja om den ville presentera sig i intervjun (se bilaga 1) och på så vis ta valet om 
personinformation skulle finnas tillgänglig själv. 

Nyttjandekravet- innebär att all empiri som insamlas och behandlas inte på något sätt 
används i ett annat syfte än forskningens. På så vis är det viktigt ur ett etiskt perspektiv att 
alla som deltar får en tydlig bild för hur materialet kommer behandlas. Det var också något 
som tydliggjordes i informationsbrevet. 

När det kommer till den kontextuella intervjusituationen har forskaren ett etiskt ansvar att 
skapa en behaglig miljö för intervjupersonen (Svennson & Ahrne, 2013). Genom ett 
empatiskt förhållningssätt och en individanpassad kommunikation med intervjupersonen 
skapas en etiskt korrekt intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013) belyser att en bra 
miljö mellan intervjuaren och de intervjuade är vitalt när det kommer till alla former av 
kvalitativ intervjuforskning. Några fler förtydligande aspekter för att skapa en etiskt korrekt 
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intervjusituation är att forskaren har ett humant, sensitivt och förstående förhållningssätt. På 
så vis är det viktigt att ha en bred förståelse för vilka som kommer intervjuas och dessutom 
anpassa sitt förhållningssätt efter hur kommunikationssituationen förväntas te sig i den 
kontext intervjun sker. Då forskningen bygger på empiri från personer utanför Sveriges 
gränser räckte det inte att enbart följa vetenskapsrådets etiska principer och på så vis krävdes 
en pålästhet på vad som kan vara signifikant etiskt korrekt i intervjusituationen ur ett 
somaliländskt perspektiv. Det var något som studerades ordentligt i förväg för att veta hur ens 
agerande skulle se ut i intervjusituationen.  

5.4 Litteraturval och källkritik 
Studien har utgått från både primär- och sekundärkällor vid insamling av litteratur. Eftersom 
syftet var att skapa en djupare förståelse hur pedagogiken fungerar i internationella 
samarbeten kopplat till välbefinnande har källor från databaser som EBSCO, ERIC, 
Academic search elite och SAGE sökts. Dessa databaser berör den pedagogiska aspekten i 
uppsatsen och består av vetenskapliga artiklar som blivit peer reviewed och är därmed 
kvalitetssäkrade.  

Genom att utgå från vissa nyckelord i vår sökning så försökte vi finna relevanta artiklar, 
böcker och litteratur: 

Pedagogy, international relations, learning, empowerment, international co-operations, 
international collaboration, communication, well-beeing, development, Africa, international 
meeting, cultural exchange, globalization, efficiency, multi-culturalism, productivity 

Stor vikt lades även på att enbart ha källor som till mestadels var nya och i övrigt anses vara 
trovärdiga. Därför föll vårt litteraturval till största del på böcker och artiklar som var så 
uppdaterade som möjligt, förutom i de fall grundkällor ansågs mest relevanta. Genom att ha 
nya källor kan vi därför se till att vi ha den nyaste forskningen inom vårt område tillhands. 
Som tidigare nämnt var det viktigt att artiklarna var peer reviewed för att veta att de var av 
högsta trovärdighet. Att en artikel är peer reviewed betyder att den har gått igenom en 
granskning av forskare som är sakkunniga inom det utnämnda området, på så sätt vet man att 
artikeln är av hög kvalitet (Rennstam & Wästerfors, 2012). 

5.5 Analys 
Analysen av resultatet gjordes i syfte att organisera materialet utifrån identifierade mönster 
för att sedan kategoriseras. För att kunna analysera materialet användes tre vanliga 
delmoment som är; sortera, reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2012). 

För att strukturen i resultatdelen ska bli så bra som möjligt så krävs det att skapa en grundlig 
förståelse och god överblick av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2012). Därför lästes 
materialet i sin helhet igenom flertal gånger för att sedan sorteras. Intressanta delar ur 
materialet plockades ur och delades in på ett sätt där alla som hade gemensamma nämnare 
placerades i samma grupp. Dessa utgjorde grunden för definitionen av diskurserna som 
utlästes. Materialet markerades med en viss färg beroende på vilken intervjuperson som stod 
för citaten eller delarna av transkripten för att få en tydlighet i materialet. När 
empiriplaceringen var färdigställd analyserades empirin vidare för att se så kopplingar till 
syfte och frågeställningar gick att uttyda. Utifrån diskurskategorierna placerades och valdes 
den empiri som ansågs vara relevant och kunna besvara respektive forskningsfråga. 
Tankar och funderingar som uppkommit när materialet blivit insatta skrevs ner i ett 
dokument. Texten lästes igenom återigen och materialet analyserades ytterligare för att hitta 
material som passade in i de olika mönster/kategorierna som vi tidigare funnit under 
analysens gång. 
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Det var även till stor vikt att förhålla sig till forskningsfrågorna för att materialet skall passa 
in i studien och med den utgångspunkten sållades irrelevant material bort, då vår 
utgångspunkt var en kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna, vilket gav utrymme att ta bort 
stora delar av empirin som inte var relevant. 

När det väl var genomfört så har materialet sorterats och reducerats för att det skall vara av 
relevans (Rennstam & Wästerfors, 2012). Som tidigare nämnt så skall texten även 
argumenteras för i syfte att försvara och styrka det insamlade materialet. Det kan till stor del 
styrkas med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt vilket i sin tur formade en 
resultatanalys. Att ha en resultatanalys där den teoretiska referensramen förankras till den 
valda empirin är ett bra sätt för att skapa en direkt och tydlig förståelse för hur resultatet kan 
förklaras och tolkas pedagogiskt. På sätt skapades en tydlig bild över vilken syn på resultatet 
studien förmedlar. 
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6. Resultatanalys 
I den här delen kommer de diskurser som går att utläsa från empirin att redovisas och sättas 
i relation till den teoretiska referensramen. Diskurserna är uppdelade i tre kapitel och är 
status och makt, socialt samspel och kommunikation och interaktion. 
Viktigt att ha med sig för att på bästa möjliga sätt få analyserna förståeliga är att kontexten 
för intervjuerna präglas av välbefinnande och intervjufrågorna som empirin baserar sig på 
är ställda för att spegla den aspekten av internationella samarbeten (Se bilaga 1). 

6.1 Status och Makt 
Ett tydligt mönster i diskursen Status och Makt och ämne som i stort sett är genomgående i 
intervjuerna är Somalilands internationella status som tydligt påverkar hur individerna i 
internationella sammanhang blir bemötta. Det är ett faktum som tydligt berör välbefinnandet 
hos många av intervjupersonerna som bestämt hävdar att ett erkännande skulle ändra 
förutsättningar för internationella samarbeten på ett mycket betydande plan. I en fråga till IP3 
om hur frekvent goda internationella samarbeten för välbefinnandet förekommer baserat på 
dennes erfarenheter blev svaret följande;  

“Not as much as other international important co-operations that other countries 
have, because the international communities do not know about Somaliland and the 
lack of political recognition of Somaliland and that prevents the international 
communities from visiting or knowing about Somaliland and then co-operating with 
Somaliland… 

…I think for a good meeting to happen, for the first of all I’m offered a venue that I’m 
invited to attend but very often the Somaliland don’t accept that I go there because 
they think that I am from Somalia and that is an issue and I refuse to go to a meeting 
if I’m invited as someone from Somalia” (IP3) 

Svaret ger en tydlig indikation på att ens status, i det här fallet baserat på ett internationellt 
plan, ger implikationer i negativ bemärkelse vad gäller lärande och bemötande från 
internationella aktörer. Gibson (1991) menar att egenmakten i sin situation har en stor 
påverkan huruvida man finner motivation och tillfredställelse. Jämförelser med andra länder 
dras i exemplet och landar i att Somaliland inte har den status och respekt som IP3 tycker 
landet förtjänar. Det är ett tecken på att den egenmakt som Gibson talar om påverkas i 
negativ bemärkelse. Empowerment som etablering av motmakt kan ses som den gren av 
empowerment som den här delen av empiri handlar om då samhällets struktur påverkar 
graden av egenmakt (Askheim & Starrin, 2010). 

Även IP1 belyser omvärldens förhållningssätt som problematisk då människor inte riktigt 
förstår skillnaden på Somalia och Somaliland vilket uttryckligen kan leda till samma typ av 
problematik. 

“The other thing was what the thoughts they have on Somalia and Somaliland 
are. We learned what they were thinking of us…. For example many people 
don’t know the difference between Somaliland from Somalia and think we 
were the same. This is some we are used to and I feel that it can be a 
problem.” (IP1) 

Exempel finns även som visar att status kan ge uttryck i obalans i maktförhållanden. IP2 
beskriver en upplevd problematik att länder som på ett eller annat sätt är mäktiga har en 
förmåga att vilja kontrollera och styra under internationella möten på ett oönskat sätt vilket 
kan leda till förödande konsekvenser. Det lyfts upp som en negativ aspekt i internationella 
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möten och samarbeten med stormakter. Resonemanget går att koppla till en form av informell 
roll som i det här fallet bygger på att individer från stormakter tar med sig deras länders 
internationellt höga status in i mötena. Det är något som direkt leder till en högre status i 
mötena som inte grundar sig på förutbestämmelser (Philips, 2011). Askheim och Starrin 
(2010) belyser vidare att socialt förtryck är en faktor som kan begränsa känslan av egenmakt 
för individer och kan uppstå ur yttre samhällsfaktorer. Askheim och Starrin förklarar även att 
upplevelser av en begränsad kontroll är starkt kopplat till en lägre empowerment, vilket 
korrelerar med en lägre mental hälsa. Gustavsson och Tallberg (2014) belyser även att 
realismen har i regel tidigare framförhållit maktpositioner och relationer i internationella 
samarbeten. Något som står klart är att maktförhållanden sätter sina spår i internationella 
samarbeten och detta är något som är starkt knutet till värderingar. 

“some big countries I think want to dictate the world and want everybody to behave 
as they want and controlling the international meetings, that leads to wars in different 
places and leads to terrorist organizations, pirates, money laundering and extremist 
rises, that can be the negatives in big power communities participations in 
international co-operations” (IP2) 

I synen på hur individerna som deltar i det internationella mötet ska bete sig går det att tydligt 
se två begrepp som influerar merparten av intervjuerna. Att få utrymme och att bli 
respekterad är önskvärt för att välbefinnande ska uppstå i mötena. Möten strukturerade ur ett 
demokratiskt perspektiv ska möjliggöra goda förutsättningar för önskvärda möten. Det är 
något som Sandberg (2011) styrker och menar att just jämställdhet, och möjligheter för 
deltagande och engagemang bland alla deltagare i grupper är eftersträvansvärt för att en 
positiv synergi i form av välbefinnande ska uppstå. Även Askheim och Starrin (2010) belyser 
framför allt utrymme som ett begrepp som har anknytning till empowerment och menar 
vidare att med utrymme uppstår känslan av en vis kontroll vilket en bidragande faktor till att 
uppleva motivation och välbefinnande. 

Att det finns en maktfördelning i mötet som bygger på att individer får utrymme att få visa en 
bidragande roll i mötet är alltså viktigt. Den bidragande rollen kan handla om att kompetens 
eller kunskaper ges jämlikt utrymme att förmedlas riktat till de andra aktiva parterna i mötet.   
Utrymme att bidra i mötet på en jämlik nivå i relation till övriga samverkande är således 
önskvärt. Jensen och Ulleberg (2013) förklarar att rolluppfyllande i olika sammanhang har 
med maktpositionen i interaktionen att göra och att det är auktoriteter i mötet som avgör om 
de önskade rollerna hos deltagarna blir uppfyllda. Samtidigt beskriver även Lima (2007) att 
ur ett pedagogiskt perspektiv bör alla individer ha möjlighet att vara aktiva, vilket gå att 
koppla till resultatet kring vikten av utrymme för att upplevt välbefinnande ska uppstå. 

IP2 förklarar att för att kunna må bra och samtidigt bidra till effektiva möten är 
maktfördelning där alla involverade får samma uppmärksamhet en förutsättning. 

“I think a good international meeting should be based on discussion where all the 
involved people are being listened on.” (IP2) 

IP1 fortsätter på samma spår och menar att en bidragande roll i mötet har en signifikant 
betydelse för att mötet generera positiva känslor. 

“You need also to feel that you are part of international community and be part of the 
solution. What is happening internationally is a concern of all. You have to feel that 
you are contributing to the international community like the way we do when fighting 
piracy. Like the way we fight terrorism, this is our contribution” (IP1) 
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Skapandet av en kontext i mötena där alla parter känner att mötet bygger på en respekt är en 
viktig förutsättning för att nå möjligheten till ett lyckat samarbete. Det kan handla om att 
släppa in individer i samtalet och som IP2 beskriver, även fast det finns en part som ska agera 
stöd och en part som är i behov av stöd och på så vis bygga mötet på en jämn fördelning av 
uppmärksamheten. Det är något som enligt Askheim och Starrin (2010) i hög grad påverkar 
deltagarnas känsla av egenmakt och kan vara avgörande för huruvida individerna i mötet 
uppnår mental hälsa och motivation att sträva framåt. 

“An important thing I can see is that when all the participants in the meetings get the 
same level of attention and the same respect even though maybe there is one part that 
need help and one part that are supposed to provide that help. That is something I 
think is important for a good meeting to happen” (IP2) 

Att kunna förmedla en respekt gentemot skillnaderna mellan de olika deltagarna har också 
betydelse för mötets demokrati och att individerna ska känna positiva känslor i 
mötessammanhanget. Skillnaderna kan handla om språk och yttre egenskaper som är 
signifikativa för personer med olika nationella bakgrunder, vilket enligt Säljö (2013) kan 
innebära skillnader i medierande redskap. IP4 och IP5 kommer in i ett gemensamt 
resonemang om att det är viktigt att respektera olikheterna i mötet och att öppna upp sig för 
dem.  

“The respect is important. They should respect each other and respect other people, 
respect their languages, respect people… you have to be a very respectful man in the 
meeting.” (IP5) 

 “An important thing in a good meeting is to respect the diversity and understand that 
it can lead to development.” (IP4) 

Delaktighet är något som har en betydande roll för att status och maktförhållandet som yttrar 
sig i mötena ska uppnå en balans och leda till välbefinnande hos deltagarna. Kan inte känslan 
av delaktighet uppnås är det svårt att få individerna aktiva i mötet och har en stor påverkan på 
den inre motivationen (Rissel, 1994). Delaktighet är också något som är kopplat till 
sociokulturell pedagogik (Säljö, 2013). IP1 förklarar vikten av att känna att man är en del av 
lösningen i det internationella mötet för att skapa möjligheten till ett välbefinnande på ett 
individuellt plan. Resultatet belyser också ett värde i att känna en grupptillhörighet i det 
internationella mötessammanhanget. Fenomenet har sin förankring i om individer ska kunna 
uppnå en roll i den kontext de befinner sig i (Trost & Levin, 1999) och således är känslan av 
grupptillhörighet något som är av stort värde för att uppnå en roll som skapar välbefinnande.   

“You need also to feel that you are part of international community and be part of the 
solution. What is happening internationally is a concern of all. You have to feel that 
you are contributing to the international community.” (IP1) 

Resultatet har alltså tydliga inslag av att demokrati, respekt och jämn delaktighet i 
internationella samarbeten är viktigt för att kunna uppnå goda resultat och en positiv känsla 
hos deltagarna. Det är något även IP2 poängterar som hävdar att samma nivå av 
uppmärksamhet i mötena och en diskussion där alla är involverade är viktiga aspekter i det 
internationella mötet. 

“I think a good international meeting should be based on discussion where all the 
involved people are being listened on.” (IP2) 
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“An important thing I can see is that when all the participants in the meetings get the 
same level of attention and the same respect even though maybe there is one part that 
need help and one part that are supposed to provide that help.” (IP2) 

 
6.2 Socialt samspel  
Resultatet i diskusen Socialt samspel visar att någon form av positiv relation till individerna 
som du träffar i ett internationellt samarbete kan vara till en stor fördel för att ett samarbete 
ska lyckas. Resonemanget kulminerar i en koppling till att det internationella samarbetet med 
fördelaktighet bör bygga på vänskaplighet mellan de samspelande aktörerna. Goda relationer 
är något som enligt Sandberg (2011) kan vara åtråvärt för att skapa en bra dynamik och 
välbefinnande i samarbeten som i sin tur kan generera positiv synergieffekt IP 3, 4 och 6 
belyser alla att det är bättre att ha bra relationer och vänskap till de individer som mötet 
involverar. På så vis skapas förutsättningar för bra internationella samarbeten med ett upplevt 
välbefinnande som följd. 

“Its better also when you're having a relation with the one you are meeting, that 
makes the meeting even better.” (IP6) 

“Meetings when you feel that you learn to know each other make the information 
sharing more easy and it’s easier to plan different things when you have a good 
relation with the people you interact with”(IP4) 

“ ...the good feelings I got in that meeting was because that all the woman had similar 
experiences and it felt like we all became friends” (IP3) 

För att goda relationer ska uppstå krävs att flera bitar hamnar på plats. Resultatet visar till 
exempel en röd tråd vad gäller sociokulturella skillnader med betoning på acceptabelt 
bemötande i relationen till varandra. Enligt Säljö (2013) har vi människor olika sätt att se 
världen och vi yttrar oss på ett sätt baserat på den kontext vi har växt upp i. Säljö fortsätter ett 
resonemang om att det är viktigt att använda en mediering för lärande som är lämplig i den 
kulturella kontext interaktionen ska ske, vilket tydligt går att koppla till resultatet kring 
acceptabelt bemötande för välbefinnandet. När människor från olika länder förs samman kan 
skillnaderna vara extra påtagliga och det är därför viktigt att ha en viss förståelse och respekt 
för att människor från andra kulturer agerar och tänker annorlunda för att lärande och 
utveckling ska kunna uppstå. Resonemanget har också en stark koppling till välbefinnande, 
då samarbeten som bygger på dessa faktorer har en positiv synergieffekt (Sandberg, 2011) 
vilket i sin tur påverkar individers upplevda välbefinnande i samarbeten. 

IP6 och IP2beskriver:  

“For example when we're having meeting with different nationalities it's important to 
know how to behave in an acceptable behavior and respect each other. ...We have to 
respect other ideas. We have to make code of conduct so both sides are heard.” (IP6) 

 Behave in a way thatthe same level of attention and the same respect is there even 
though there is one part that need help and one part provides that help.” 

IP6 fortsätter med ett tydligt exempel på vilken problematik som kan uppstå om inte just 
förförståelse finns med i internationella samarbeten och förankrar det på ett tydligt sätt till 
respekt. Exemplet landar i att kulturella skillnader kan vara större än man tror och allvaret i 
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att göra misstag eller råka trampa någon på tårna kan vara förödande. Med andra ord är det 
viktigt att kommunicera på det sätt som lämpar sig baserat på kulturella skillnader för att 
relationer mellan parter ska kunna byggas på ett positivt sätt och förebygga konflikter samt 
undvika inre negativa känslor hos varandra. Det kräver i ett visst mått förståelse över de 
sociokulturella skillnaderna Säljö (2013) talar om. Önnevik (2010) förklarar också att 
sociokulturella skillnader kan yttra en vis prestige när individer ska samverka vilket ofta leder 
till en brygga i kommunikation, vilket i sin tur kan påverka det sociala samspelet med en 
negativ känsloeffekt som följd. 

IP6 exeplifierar:  

“I was in Uganda I was in a class, we were different nationalities in the same class, 
so we had another Somali in same class with me, so we could make like that (Click 
sound), so when wanted to answer on equations at class and did like that at that time.. 
Then the lecturer became so angry, cause in that country when doing like that, they 
are communication with animals. It's important how you're interacting with other 
nationalities. The lecture became very angry, we are are different cultures and           
believe in different ways. This can be a problematic situation when there is different 
views in the same lecture.” (IP6) 

Även IP3 och IP4 lyfter det positiva i konsten att hantera sociokulturella skillnader och om 
varför kunskap om andras kulturer kan vara bra att ha. Det möjliggör ett gott bemötande och 
en god relation som bygger på respekt och samtidigt gör riskerna att agera på ett felaktigt sätt 
mindre då en viss känslighet för kulturella skillnader skapas. Att kunna hantera dessa 
skillnader och nå en samverkande kontext går hand i hand med Wertsch (1991) beskrivning, 
att relationen mellan kulturella redskap och lärande är något som är avgörande för att lärande 
ska uppstå, samt vidare hur Säljö (2013) förklara att kulturella redskap är något som kan leda 
till utveckling och att det avgörande är att skapa en kontext där dessa redskap kan förmedlas 
för att nå dit.  

“Whenever you visit a place you know what they value, what they respect and the 
differences between you and their culture. And then whenever I receive an Egyptian in 
Hargeysa I know how to do it based on which community he is from. In that way 
maybe you become more sensitive to cultural differences.” (IP3) 

“I think it’s important to have knowledge in the other culture for a good meeting to 
happen and I think it is important to show a clear picture of where you are in your 
development and what you want to reach so that it is a good language in the 
meetings”(IP4) 

Resultatet visar också exempel på hur olika roller i mötessituationer kan skapas och i sin tur 
påverka utfallet. IP1 nämner att det ibland är rotation som styr vilka som ska delta i 
internationella samarbeten och representera respektive samarbetspart. Det är något som ses 
som problematiskt då mötena riskerar att bli av sämre kvalitet och kan leda till dåliga känslor 
och en form av meningslöshet om man själv eller andra är felplacerade. Enligt Berg (2007) så 
avgörs individens syn på sig själv beroende på vilka handlingar som utförs och hur andra 
individer uppfattar dessa handlingar. Det går att koppla till resonemanget av IP1.  

Kim och Moen (2001) belyser att ens roller kan ha en påverkan på välbefinnande samtidigt 
som Trost och Levin (1996/2004) och även Goffman (2009) menar att när man blir antagen 
en roll skapas automatiskt förväntningar om vem man är hos andra. I den kontexten så är det 
viktigt att se till att skicka rätt personer till mötena för att skapa goda förutsättningar för en 
vidare utveckling. 
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“Also important that the right people are those who attend. Which is not the case for 
all the meetings we go to. Sometimes it's based on rotation. ...So for good learning to 
happen it has to be the right people and not based on rotation, that doesn’t add any 
value. So if you got the right people, then they know what they are talking about. They 
are better to learn, they will see things clearer and the meeting will feel better.” (IP1) 

“In a situation where, the only time you're uncomfortable is when the lesson learned 
are irrelevant to the work field, then there is nothing to show nothing to contribute. In 
that way you feel ashamed” (IP1) 

IP4 styrker också det resultatet och hävdar att det är viktigt att individers sociala samspel bör 
kopplas till mötet i fråga. IP4 nämner att det är viktigt att folk är anpassade till de roller de 
har i ett möte och att alla skall ha en god förståelse för vad mötets syfte är och ha kunskap att 
bidra med för att det ska kunna leda till upplevt välbefinnande. Det är något som går att 
koppla till Zone of promixal development, då interaktionen som uppstår när rätt individer får 
samverka och ge varandra möjlighet till ökad kunskap har en tydlig effekt på utvecklingen 
och lärandet (Säljö, 2013) och dessutom det upplevda välbefinnandet av resultatet att döma. 

IP2 är inne på samma linje om att en god förståelse för vad syftet är med mötet är en viktig 
grundsten för att skapa goda förutsättningar för ett meningsfullt möte. Att alla är medvetna 
vad som skall ske under mötet är en viktig aspekt för att folk ska ta lärdom och ta med sig 
något positiv från mötet. IP2 nämner även att frustration kan uppstå om alla individer inte 
förstår syftet med mötet och känner att det inte finns en mening i det. Det går direkt att 
koppla till ett inre välbefinnande hos deltagarna i mötet, vilket också Sandberg (2011) styrker 
som en av de avgörande faktorerna för att nå samarbetshälsa.  

“I think it is important that everyone that is involved have clear role in that meeting 
and that everyone feel that all the persons are suited to be a part of the meeting.” 
(IP4) 

 “I also believe that a good meeting should have a clear meaning so that all parts now 
why they are there because if the meeting feel meaningless and one of the parts 
doesn’t know why they have the meeting or in what purpose they can gain from the 
meeting it will create frustration that will damage the development purpose of the 
international meeting” (IP2) 

6.3 Kommunikation och interaktion 
I den kommunikativa delen av internationella möten hamnar fokus på interaktion och 
förståelse. Enligt resultatet är det viktigt att deltagarna i mötet bör ha en möjlighet att få 
kommunicera genom interaktiv kommunikation för att deltagran ska känna ett välbefinnande 
i mötet. Att försäkra sig om att alla som deltar får möjligheten att förstå det som yttras i mötet 
är dessutom något som är av stor vikt enligt informanterna, vilket även poängteras av Säljö 
(2013) som förklarar att olika kulturella redskap kan ge utrymme för feltolkning och 
problematik i den sociala dynamiken. 

Språklig förståelse är något som framstår självklar för att kunna nå lärande i ett internationellt 
möte men att försäkra sig om att förståelse yttrar sig är något som alltså är viktigt att ha i 
åtanke för att nå dit. 

IP1 och IP6 beskriver just vikten av att det finns en klarhet i att kommunikationen i mötena 
förstås av de aktiva och på så vis kan det handla om en anpassning av språket i någon form 
för att nå dit. IP6 beskriver och förtydligar genom exemplet också hur olikheter i 
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kroppsspråket eller symboler som kan vara signifikativa för en vis nationalitet kan uppstå i ett 
internationellt sammanhang. Problematik i kommunikationen mellan olika kulturer kan ha 
med både verbala men också icke-verbala skillnader, såsom exempelvis symboler och 
kroppsspråk. Det är något som kan leda till förvirring och rent av negativa känslor (Philips, 
2011). Exemplet visar att brist på kulturell förståelse i samspel med val av kommunikation 
kan leda till negativa känslor. 

Resultatet redogör vikten att se till så att den språkliga biten i mötet inte utesluter någon av de 
som deltar, i form av att förståelsenivån på något sätt inte uppnås när olika uttalanden och 
beskrivningar görs är på så vis en viktig faktor. Vygotsky (1981) förklarar att när det kommer 
till lärande som bygger på ett sociokulturellt perspektiv krävs att individer kan skapa en inre 
mening för vad som yttrar sig i interaktionen och således visar resultatet att det är känslan av 
välbefinnande som förståelsen bidrar med kopplat till vikten av ett inre meningsskapandet för 
lärandet. Säljö (2014) beskriver i sin tur att tonläge, kroppsfunktioner och beteenden i 
kommunikationen är något som påverkar om individerna ska få ett intresse för det som sägs. 
Denna faktor har en tydlig koppling till skapandet av positiva känslor hos de som deltar i 
mötet. Kommunikativa skillnader mellan kulturer kan skapa förvirring och rent av negativa 
känslor mellan deltagare med olika nationella bakgrunder (Philips, 2011) och för att nå 
interaktiva samtal är det något som måste behandlas på ett bra sätt.   

 “I think the communication part must be very clear, like for example the use of pure 
English, otherwise the communication being translated well. That will make it 
easier…”  (IP1) 

“It must be a good understanding. When we're communicating in the same language 
we understands each other better and it feels better. Its better also when you're 
having a relation with the one you are meeting, that makes the meeting even better.” 
(IP6) 

“I was in Uganda I was in a class, we were different nationalities in the same class, 
so we had another Somali in same class with me, so we could make like that (Click 
sound), so when wanted to answer on equations at class and did like that at that time.. 
Then the lecturer became so angry, because in that country when doing like that, they 
are communication with animals. It's important how you're interacting with other 
nationalities. The lecture became very angry, we are are different cultures and believe 
in different ways. This can be a problematic situation when there is different views in 
the same lecture.” (IP6) 

Vidare visar resultatet en tydlig gemensam nämnare i hur kommunikationen ska se ut för att 
nå den önskade effekten av det internationella mötet. Diskussioner med fokus på interaktion 
är något som genomsyrar resultatet och leder till att välbefinnande sprider sig hos deltagarna. 
IP1 förklarar att kombination av utsagor med möjlighet för diskussioner är ett bra 
kommunikationssätt i mötet och lägger således vikt vid öppenhet och interaktion vilket 
Jensen och Ulleberg (2013) menar går hand i hand med en lärande interaktion.  

 “...in additional, the storys should be combined with discussions....also important 
that you can ask questions. Very open and interacting meetings are good” (IP1) 

Likaså fortsätter IP5 in på samma spår och talar om en öppen kommunikation med både 
utrymme i samtalet och ett lyssnade från åhörarna för att möjliggöra ett välbefinnande hos de 
aktiva i mötet. Lyssnande och öppen kommunikation är något som är förankrat i 
sociokulturell teori kring lärandet genom interaktiv kommunikation och har med 
intresseskapande hos individer att göra (Säljö, 2013). Dessutom visar resultatet att det finns 
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en önskan om att skapa dialoger i det internationella mötet som bygger sin grund på att alla 
deltagare agerar talare men också åhörare. Att skapa dialoger till skillnad från monologer är 
ett sätt att få individer att reflektera kring det som sägs, vilket är en grundpelare för att 
lärande ska kunna uppstå (Jensen & Ulleberg, 2013) 

 “Listening, understanding each other.. Because I give you space, I give you chance to 
explain for me your opinion, maybe I can change my opinion. They give you 
opportunity to explain for me and listen to me that is interaction you get it?” (IP5) 

IP2 styrker i sin tur resonemanget och belyser med exempel att vikten av att få interagera och 
vara delaktig i kommunikationen är något som är eftersträvat och positivt på ett inre plan och 
menar vidare att det är en kommunikationsform som speglar ett bra internationellt möte. Det 
är något som i sin tur hänger ihop med den interaktiva kommunikationen (Lima, 2007). 

 “A good international meeting when i felt I learned a lot was in Djibouti. Because we 
exposed our problems and the international community members were listening when 
we were expressing our problems. It were interactive discussions. Mutual discussions 
and it felt good.” (IP2) 

Omständigheterna under vilka kommunikationen ska ske i är något det finns olika perspektiv 
och en aning splittrade åsikter om. Det finns vida erfarenheter av både mer och mindre 
strukturerade möten med olika typer av upplägg av kommunikation. Något som ofta 
resonemangen kring mötesstrukturer landar i är dock att en viss mångfald och variation är 
gynnsamt och idéer och exempel på bra möten finns i olika typer av mötesstrukturer. 

IP2 förklarar på ett tydligt sätt mångfalden av kommunikationsomständigheter och att alla 
mötestyper kan behövas. Dessutom poängteras det att det som är av störst vikt i slutändan 
ändå är sakfrågan och variant av möte ses som av mindre vikt. 

 “Sometimes the meetings are formal and sometimes informal, sometimes its official 
meetings and sometimes we meet in hotels and have conversations or they visiting our 
offices. We need both types but the most important thing is to have an actual 
discussion on important issues concerning by lateral congression” (IP2) 

IP4 påvisar också att olika typer av möten och kommunikation är av värde men väljer att 
belysa en form av långvarigt lärande och kulturutbyte som gynnsamt för välbefinnande. Det 
innebär en form av lärande och samarbete som är av ett mer informellt slag som dessutom är 
väldigt tidskrävande och därmed lämnar den typ av kommunikation i möten som frågan 
inledningsvis handlade om. Istället påminner det om vad Säljö (2013) menar är lärande 
genom den proximala utvecklingszonen som går ut på att genom inträde i en kontext man inte 
är van vid kommer man efter lång vistelse förändra sin egen förståelse och på vis lära sig nya 
saker., det är något även IP5 lyfter i ett exempel. 

“I think it’s good to have different kinds of meetings. I think a good thing for 
international learning to happen is to send people from country here so that they can 
live here with their knowledge so that we can see their knowledge and implement it 
here. That would make people learn different language and different cultures and 
then they can bring it back” (IP4) 

“Interchange and culturate exchange, like students, physically going there.. People 
that are come from Sweden to here… There can be a lot of exchange.. Like exchange 
students and exchange other people and also the politicians, they can visit their (?), 
now day there are local consults that are visiting Sweden, have you heard that?” 
(IP5) 
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7. Diskussion 
I det här kapitlet kommer resultatdelarna att sättas i relation till varandra och diskuteras och 
problematiseras djupgående för att synliggöra vad resultatet faktiskt kan vara användbart till 
och samtidigt kopplas till tidigare forskning för att hålla resonemangen på en vetenskaplig 
nivå. Tankar och funderingar som studien har väckt kommer belysas och samtidigt som 
studiens bidrag till forskningen kommer att presenteras. Slutligen kommer förslag på 
framtida studier att redogöras som i sammanhanget anses vara relevanta och av värde för 
framtida forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
När studien väl är genomförd och all data är inhämtad så kan det vara en god idé att gå 
tillbaka för att se hur resultatet förhåller sig till den valda metoden. Mycket av den tidigare 
forskningen som tagits upp i studien bygger på kvantitativa metoder. Studien utgår istället 
från en kvalitativ utgångspunkt där individers subjektiva tolkningar och åsikter utgör 
diskurser som sedan studeras. 

Eftersom att studien utgår från en kvalitativ metod så gör det att resultatet inte kan 
generaliserar i så stor utsträckning som det möjligtvis hade kunnat göras ifall en kvantitativ 
studie hade gjorts. Ahrne och Svensson (2013) förklarar att anledningen till att det är svårt att 
generalisera en kvalitativ studie, i synnerhet baserat på diskurser, beror på att kvalitativa 
studier oftast omfattar en mindre mängd personer. Eftersom utgångspunkten är att höra 
enskilda individers utsagor om deras subjektiva tankar och åsikter så har metoden fyllt sitt 
syfte. Den kvalitativa innehållsanalysen har fungerat som ett hjälpmedel för att på så sätt 
kunna kategorisera och tematisera den data som insamlats. Genom att koda texten bidrar till 
större förståelse för resultatet och därmed diskurserna. 

Det hade möjligtvis varit intressant att göra en kvantitativ studie om resurserna fanns, dock 
hade subjektiva tankar och åsikter förbisetts, något som ligger till stor vikt i den här studien. 
Kvantitativ metod hade kunnat generalisera resultatet till en större grad, men frågan är vilken 
nytta det hade gjort utifrån det valda syftet då syftet var skapa en fördjupning och bredare 
bild. På grund av mycket begränsad tid så fanns det ingen tid att göra fler intervjuer än de 
som gjordes. Det hade kunnat vara av intresse att få in fler intervjuer för att styrka resultatet 
ytterligare men de intervjuerna som genomfördes har ändå lyckats uppfylla syftet med 
studien genom väl valda intervjufrågor samt kriterier för intervjupersoner. Under arbetets 
gång så har forskningsfrågorna justerats utifrån resultatet, det beror till största del på att 
resultatet varit djupare och bättre än tidigare var tänkt. Varför då ha kvar ett syfte på ett 
simplare plan när resultatet ändå är hållbart för djupare frågor? Ahrne och Svensson (2013) 
belyser även dem att den kvalitativa metoden skapar ett mer djupgående resultat, som i detta 
fall matchar studiens syfte. 

Hade studien inte utgått från en kvalitativ metod hade chansen att kunna ställa följdfrågor 
eller förklara bättre för intervjupersonerna inte funnits och därmed hade viktig empiri gått 
förlorad. Om en person misstolkar en fråga i en enkät så finns det ingen möjlighet att ställa en 
följdfråga eller förklara bättre utan istället lämnas frågan fritt att tolkas för individen. Med 
hjälp av kvalitativ metod, speciellt en semistrukturerad sådan, skapas istället en form av 
dialog med intervjupersonen vilket kan skapa en förståelse sinsemellan. 
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I studien fanns även risk för en språkbarriär som försökte lösas genom att använda en öppen 
intervju där chansen för omformulering med en dialoginriktad karaktär skapades som således 
gör att intervjun blir smidigare och eventuella språkbarriärer förminskas (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2013). Hade det funnits mer tid så hade fokusgrupper kunnat vara ett 
intressant tillvägagångssätt för att få igång en intressant diskussion på så sätt att det kunnat 
skapa ytterligare infallsvinklar på resultatet. Det hade även kunnat vara av intresse att ha 
andra typer av grupper i urvalet än just politiker som är aktiva inom internationella 
samarbeten. Eventuellt skulle sådana diskurser bidra till andra upptäckter. Däremot, som 
tidigare förklarat, går de flesta internationella samarbeten genom politikerna och därför blir 
det dels mer intressant men också säkrare att rätt personer studeras. 

Observationer hade även kunnat vara ett komplement till intervjuerna. På så sätt hade man 
kunnat följa intervjupersonerna utifrån dess utsagor. Dock är observationer tidskrävande och 
det fanns varken tid eller några planer på att genomföra några observationer. Lalander (2013) 
styrker tesen att observationer är tidskrävande och att observatören kan ha en effekt på 
omgivningen om individen inte smälter in. Det hade även varit svårt att urskilja 
välbefinnande i observationer då det är svårt att identifiera känslor genom det yttre. Hade 
studien istället haft ett mer funktionellt perspektiv på syftet hade kanske observationer lämpas 
sig bättre och gett ett bättre djup i analyserna. 

Något som är av stor vikt att tänka på är de förkunskaper som vi som intervjuar besitter kan 
påverka de tolkningar som görs. Det är något som funnits i åtanke under analysen av 
materialet. På så sätt skapas en viss distans i analysarbetet som underlättar bearbetningen av 
data. Eftersom att det är en kulturell skillnad mellan intervjuledare och dem som blir 
intervjuade så måste egna värderingar försöka åsidosättas för att inte påverka att några 
omedvetna tolkningar görs i resultatet. Att försöka vara så neutral som möjligt har varit 
utgångspunkten för att på så sätt kunna reflektera i efterhand hur resultatet i slutändan blev. 
På så sätt underlättar det tolkningar i efterhand eftersom det tidigare inte gjorts tolkningar 
under processens tillvägagång. Att kunna reflektera och vara kreativ i sin kvalitativa analys är 
något som Rennstam och Wästerfors (2013) belyser, det handlar även om att kunna 
presentera sin analys i dialog med både det empiriska materialet och de befintliga teorier som 
är belysta. Resultatet som formades utifrån den valda metoden gav en subjektiv bild som 
gjorde det möjligt att svara på syftet. 

Funderingar kan rika sig mot valet att ha välbefinnande enbart som ett ramverk i metoden och 
genom det överlämnar ansvar att definiera exakt vad det betyder till informanterna. En tydlig 
initial definition saknades. Det här är egentligen inget problem som berör svårigheter i att 
svara på syftet då det handlar om vad som krävs för att nå upplevt välbefinnande, vad det än 
må betyda för informanterna. Dessutom är ordet välbefinnande av en väldigt subjektiv 
karaktär i sin natur. Det man dock ska ha i åtanke i studien är att välbefinnande är något som 
kan betyda olika för respektive individer. 

Eftersom engelska språket är av varierande kvalitet bland invånarna i Somaliland och så även 
bland intervjupersonerna blev resultatinsamlingen en utmaning för genomförandet av studien. 
Under vissa intervjuer fanns tydliga tecken på en viss språkbarriär. Det uppenbarade sig bl.a. 
genom att grundfrågor från intervjuguiden ibland missuppfattades och Intervjupersonerna 
istället pratade om andra ämnen samtidigt som mängden följdfrågor ibland blev fler än tänkt. 
Det har lett till att intervjuerna kan ha sett olika ut och innehålla olika mängd relevant resultat 
Trots den vetenskapen innehåller i princip alla intervjuer resultat av högt värde och på så viss 
finns ändå en jämn fördelning 
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Kvaliteten på språket försvårade även analysen av resultatet då det i vissa fall är en aning 
förvirrande citat. Det är inte ett helt och håller svårtolkat resultat men det är värt att som 
läsare ha med sig den språkliga problematiken i resultatdelen och att en viss frimodighet i 
analys och tolkning har funnits. Språkbarriären gör sig tydlig i ett flertal citat men valet att 
lämna de oredigerade har gjort för att inte påverka eventuell annan tolkning av innebörden 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013) 
 

7.2 Huvuddiskussion 
För att uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna kommer huvuddiskussionen att baseras 
på delmoment för att få en tydlighet i studien. Det skapar en god bild över resultat som svarar 
på de båda forskningsfrågorna och hur man kan tänka kring resultatet i förhållande till dem. 
Ur resultatanalysen kunde vi utläsa tre diskurser som uppstod som var Status och makt, 
Socialt samspel och Kommunikation och interaktion, vilka svarar på första forskningsfrågan. 
Dessa sätts nu i relation till de övriga forskningsfrågorna och ska även skapa en klarhet över 
tankegångar kring resultaten genom diskussion. 
 
 
De övriga Forskningsfrågorna var följande: 
- Vilka faktorer, tolkat utifrån diskurserna, bör internationella möten bygga på för att 
välbefinnande hos mötesdeltagarna ska uppstå? 
- Utifrån diskurserna, hur bör deltagarna i internationella möten agera utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv för att välbefinnande inom mötesgruppen ska uppstå? 
 
 
Något som blev tydligt i resultatet genom de studerade diskurserna är hur stor del känsla av 
egenmakt och att faktiskt få vara bidragande är för att uppnå välbefinnande. Det var något 
som var återkommande i uttalanden och yttrade sig, dels genom upplevelser att andra länders 
förmåga att inte riktigt ta Somaliland och politikerna där på allvar eller genom att företrädare 
från vissa nationer tar för stort utrymme i internationella samarbeten. Alltså är 
empowermentstrategier och rollbildning i samarbetsgruppen en stor och viktig bit för att 
förstå länken mellan pedagogik och välbefinnande i internationella samarbeten. Att kunna 
agera pedagogiskt på ett sätt som leder till att individer som ingår i det internationella 
samarbetet når en känsla av egenmakt och demokrati i rollbildningen i samarbetet är på så vis 
pedagogiska aspekter att ha i åtanke för att nå välbefinnande. Resultatet visar en tydlig 
positiv inverkan av att få bidra på den internationella arenan och många informanter talar om 
respekt och öppen kommunikation som vägen till ett demokratiskt och jämnt fördelande i 
mötena. I Somalilands fall tycks det faktum att landet inte är nationellt erkänt ha en tydlig 
inverkan på upplevelser av andras förhållningssätt som då kan leda till en känsla av underläge 
då Somaliland officiellt inte är ett land. Positionen kan ligga till grund för en eventuell svag 
position i samarbeten som inte bygger på mötet i sig utan snarare samhällsmässiga faktorer 
vilket kan vara svårt att göra något åt. Den typen av problematik kan vara svår att lösa genom 
att agera på ett visst sätt. Det är en problematik på en mycket komplex nivå. Däremot går det 
ur diskurserna att uttyda olika pedagogiska sätt att agera i internationella samarbeten för att 
trots den internationella positionen, som i det här fallet yttrar sig negativt, lyckas höja känslan 
av egenmakt, respektfullhet och likvärdighet. Att vara öppen, ta åt sig av andras idéer och ge 
utrymme för diskussion baserat på en dialog är sätt som kopplas till dels det sociokulturella 
perspektivet på lärande med fokus på interaktion i pedagogiken men också det terapeutiska 
perspektivet på empowerment. Det är dessa pedagogiska delar som bygger på agerande som 
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kan leda till större känsla av egenmakt och i förlängningen ett upplevt välbefinnande som 
synliggjorts. 
Resonemangen kan tolkas som att lägre makt i vissa avseende, som i det här fallet 
samhällsstrukturen utgör, kanske kan vägas upp mer eller mindre genom att tillåtas få mer 
makt i andra. 
 
En annan riktlinje för hur individer i det internationella mötet bör agera kan vara genom 
prestigelöshet. Tydligt visar resultatet att informella roller i gruppen baserat på högre eller 
lägre status påverkar välbefinnandet, vilket är en komplex företeelse men kan individerna 
agera prestigelöst i sin kommunikation kan det eventuellt vara en lösning för att ur ett 
pedagogiskt perspektiv motverka informella roller som lätt uppstår i samarbete. 
Att få individer att agera prestigelöst, med stor öppenhet och respekt inför andra samt att få 
individer att nedmontera roller som kan sätta andras välbefinnande på spel är något som kan 
verka väldigt svårt att uppnå på ett formellt sätt. Kanske den bästa chansen för att dessa 
faktorer ska kunna förändras är om varje individ själv erhåller kunskapen om att sådant 
beteende faktiskt kan leda till effektivare möten genom att det kan skapa bättre välbefinnande 
hos de övriga i gruppen som kan ge utdelning i ett helhetsperspektiv. Det gör det hela i så fall 
till en ren informationsfråga. 
Diskurserna visade även att skapandet av goda relationer mellan deltagare i internationella 
samarbeten kan leda till vänskap vilket är något som informanterna vill uppnå och som i sin 
tur kan leda till välbefinnande. Det är ett intressant fynd då just vänskap och goda relationer 
ur ett sådant perspektiv är något nytt men som samtidigt går att problematisera då det kan ses 
som svårt att uppnå. Eftersom struktur på möten enligt resultatet inte är av så stor vikt kanske 
man kan sikta på mer informella strukturer som ger utrymme för en mer personlig karaktär i 
mötena där saklig kommunikation kan kombineras med vardagliga samtal. Kanske kan man 
också tolka resultatet om vänskap som att en interaktionsmiljö baserar sig som bäst på 
långsiktighet där samma människor hela tiden återkommer. Diskurserna vittnar även om att 
rotation i samarbetssammanhang är något negativt samt att längre interaktioner för lärande 
förespråkas och är också något som tyder på, och ger förutsättningar för att sådana 
vänskapliga relationer ska kunna uppstå och leda till välbefinnande. Relationer och vänskap 
tycks alltså, enligt diskurserna vara eftersträvansvärt för att nå ett gott välbefinnande. Det här 
kan vidare problematiseras då Fuglestad (1997) menar att konflikter i många fall kan vara 
gynnsamt för en läroprocess då det sätter igång tankeverksamheter och olika 
argumentationsskapanden. Samtidigt betyder inte vänskap per automatik att det inte 
förekommer meningskonflikter dock kan det med begreppet vänskap uppstå en inställning till 
att relationen enbart ska bygga på positiva känslor, vilket inte i det här fallet eventuellt är 
optimalt. Utifrån det här resonemanget går det att uttyda en viss dynamik mellan 
välbefinnande och lärande som nödvändigt. Ibland kanske konflikter, som kan leda till 
besvärliga känslor för stunden är nödvändiga för utvecklingen av lärandet. Alltså kanske 
ibland ett ständigt välbefinnande inte är optimalt för att lärande ska uppstå vilket genast 
bidrar till ett nytt mycket intressant perspektiv. Meningen med internationella samarbeten är 
att skapa utveckling och då är meningskonflikter ur ett sociokulturellt perspektiv bra, dock 
går det att tolka att konflikter i ett sådant fall går inom ramen för vänskap, då vänskap också 
infattar konflikter ibland. Med en vänskaplighet i mötet kanske individerna inte får ett 
konstant sämre välbefinnande av meningskonflikter utan istället en svacka som vara bara för 
stunden. 
Något som logiskt kan skapa problematik vad gäller välbefinnande i just internationella 
samarbeten är kulturella skillnader vilket tydligt framgår ur diskurserna. Resultatet visar 
tydligt hur fel det kan gå om man inte förstår och visar respekt för andras syn på världen. Det 
är exemplet i Uganda ett tecken på, där en lärare tydligt tog illa vid sig av en 
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kommunikationsmetod som i dennes värld betyder något helt annat. Många andra informanter 
belyser vikten av agera rätt och möta internationella främlingar på ett respektfullt sätt som 
enbart kan skapas om en viss kunskap om kulturella skillnader finns. Samtidigt som det är 
tydligt att en viss kunskap om andras kulturer är förmånligt för att undvika att negativa möten 
ska uppstå kan man fråga sig hur det går att lösa. Det kan vara orealistiskt att hela tiden som 
internationellt verksam behöva studera och läsa på om andra kulturers sociala koder och 
liknande. Istället kanske en lösning kan vara att istället vara påläst om fenomenet kulturella 
skillnader i sig på så vis skapa en viss kulturell känslighet. Dessutom beskriver resultatet hur 
viktigt lyssnande och lyhördhet är som har att göra med det sociokulturella perspektivet på 
lärande. Den lyhördheten kanske kan vara en väg för att skapa kulturell förståelse genom en 
form av observation och reflektion i det direkta mötet som skapar förutsättningar för att inte 
agera på ett sätt som skapar negativa känslor hos andra. 
 
Diskurserna får mycket av resultatet och de olika faktorer som påverkar välbefinnandet att 
flyta ihop. T.ex. påminner resultaten kring öppen kommunikation och dialog om både en 
struktur för uppkomsten av empowerment och förutsättningar för en god relation och vänskap 
på samma sätt som respekt går att finna i de flesta resonemang som informanterna berättar 
om. 
 
7.3 Resultat i relation till tidigare forskning 
En intressant insikt som bearbetningen och analysen av resultatet bidrog till var att en hel del 
av intervjupersonernas diskurser känns igen i, och går att koppla till tidigare forskning kring 
internationella relationer. Skillnaden är i de fallen att den tidigare forskningen inte har haft 
välbefinnande eller någon annan form av hälsa i åtanke eller som utgångspunkt vilket 
resultatet från den här studien har haft. Dessutom skapas en förståelse för den pedagogiska 
biten i internationella relationer som på ett tydligare och mer konkret sätt framgår i den här 
studien. 
Det betyder att delar av det här resultatet inte bara verifierar tidigare forskning utan även 
lägger in ytterligare en dimension i den vetskapen, som är just att välbefinnandet hos de 
individer som deltar i internationella samarbeten går att förstå ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Enbart den kopplingen kan i sig ses som ett bidrag till forskningen då det breddar förståelsen 
för internationella relationer men det finns även resultat som på ett heltäckande sätt fyller 
luckor i forskningen. 

Status och Makt 
Gustavsson och Tallberg (2014) pekar på att tidigare forskning inom internationella relationer 
visar att maktpositioner, ibland ofrånkomligt, uppstår i internationella samarbeten. Det 
grundar sig på realismens perspektiv som beskriver att nationers internationella status inte 
kan förbises och att mäktiga länder tenderar att få sin vilja igenom. Det är en faktor som går 
att dra paralleller till och urskilja i studiens resultat. 
Resultatet visar hur den typen av maktförhållanden ger en tydlig inverkan på 
intervjupersonernas välbefinnande. I diskursdelen Status och makt talar IP2 om hur mäktiga 
stormakter ofta vill styra i internationella möten och hur det leder till negativa konsekvenser. 
Det är något som i sammanhanget är förankrat till en känsla av att samarbeten dels förlorar 
värde i effektivitet men också påverkar välbefinnandet i negativ bemärkelse. Samtidigt utgår 
Gustavsson och Tallberg ur ett mer politisk perspektiv och förklarar varken hur 
maktförhållanden påverkar någon i något avseende och inte heller hur det yttrar sig i 
ageranden. Hur det påverkar välbefinnande och hur det yttrar sig pedagogiskt skapar en 
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djupare förståelse till Gustavssons och Tallbergs forskning och kan eventuellt lägga in fler 
variabler i upprättande av internationella samarbeten. Finns en vetskap om varför och hur 
individer påverkas negativt av vissa typer av samarbeten, samtidigt som samarbeten som 
bygger på välbefinnande leder till effektivitet och lärande (Zullig et. al, 2011), kanske de i 
större utsträckning undviks. 

IP3 påvisar i samma avsnitt hur andra länders intolerans till Somaliland leder till negativa 
känslor som är baserade på upplevelser av bristande respekt från andra. 
Det visar att dessa maktförhållanden, som i Somalilands fall blir extra påtagliga i och med 
landets låga status som icke erkänt land, direkt genererar negativa konsekvenser för deltagare 
i internationella samarbetens välbefinnande. Resultatet går att koppla till Salerno et. al (2015) 
som poängterar respekt och övervägande av andras idéer som faktorer för ett lyckat 
samarbete på internationell nivå. Med andra ord kan exemplet som baserar sig på 
Somalilands internationella status demonstrera hur stor brist på respekt och makt leder till 
dåligt fungerande samarbeten som leder till sämre välbefinnande. Salerno et. al (2015) har ett 
mer funktionellt perspektiv på internationella samarbeten vilket visar sig går att dra 
paralleller till hur välbefinnande i samarbetena uppstår. Med andra ord går det att tolka det 
som att funktionalitet och välbefinnande tydligt går hand i hand vad gäller maktförhållande. 
 
Socialt samspel 
För att börja med vad som i resultatet känns igen från tidigare forskning när det kommer till 
socialt samspel, är Hendersons (2002) tes om vikten av att förstå andras kulturer för att skapa 
en positiv utveckling ett exempel. Det är tillsammans med Sus (2011) och Preeces, (2013) 
klargörande att en viss förståelse för andra kulturer är bra inom internationella samarbeten för 
att undvika förvirring och oförståelse något resultat i den här studien ganska starkt speglar.   

Det här är något IP3 lyfter som viktigt i diskursdelen socialt samspel där även IP6 tydliggör 
vad som annars kan bli problematiskt i exemplet där han gjorde en lärare upprörd genom att 
knäppa med fingrarna vilket i hans egna land betyder något helt annat. Det är för övrigt ett 
lysande exempel på hur förståelse och respekt för andras kulturer direkt kan kopplas till 
välbefinnande då läraren tydligt tog illa vid sig, kände sig förolämpad och kanske till och 
med nedvärderad. Vora (2014) belyser öppenhet för kulturella skillnader som viktigt för att 
uppnå lärande och utveckling i korskulturella sammanhang och det är också något som 
flertalet intervjupersoner är inne på i sitt resonemang kring hur välbefinnande i det 
internationella mötet ska uppstå. Bland annat talar flertalet av intervjupersonerna om att 
respektera de andra deltagarna med annan kulturell bakgrund och att respektera skillnader, 
vilket kan ses som en form av öppenhet till olikheter som kan yttra sig. 

Rosenfield (2014) beskriver i sin studie att en avgörande faktor för om ett internationellt 
samarbete ska bli lyckat ligger hos den konsultativa sidan för att skapa en bra miljö och goda 
relationer i samarbetet. Det går till viss del att dra en parallell till intervjupersonernas utsagor 
i vår studie, då ett stort fokus ligger på respekt och gemensamma mål. Samtidigt går det att 
uttyda en önskan om att nå en vänskap mellan aktörerna som ska samarbeta och således 
utvecklas resonemanget kring vad en god miljö innebär. Informanterna sätter dessutom 
eventuellt fingret på vad goda relationer betyder, som Rosenfield beskriver mer ytligt. Genom 
att benämna något som enbart goda relationer blir begreppet fallbaserat. Med andra ord är det 
den subjektiva värderingen av begreppet som avgör hur individer eventuellt beter sig i dessa 
internationella mötessammanhang. Det är ingen självklarhet att vänskaplighet är det samma 
som god relation. Problematiseras begreppets innebörd skulle en god relation för någon 
kunna innebära något annat en vänskap. På så vis sätts ett stort ansvar på individen i fråga att 
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bedöma korrekt vad “goda relationer” innebär. Då det förmodligen finns många olika 
argument kring vad som kan vara en god relation skulle det möjligtvis kunna vara svårt att 
veta vad som ska eftersträvas. Således kan en utveckling av Rosenfields beskrivningar kring 
hur den konsultativa sidan bör uppnå en bra miljö och goda relationer kan eventuellt vara en 
positiv utveckling i studieområdet. Det är det här studien bidrar med genom en förlängning 
som belyser begreppet “vänskap” mellan aktörerna som ett mål att sträva efter för att nå god 
miljö och goda relationer. 

Salerno et. al (2015) beskriver vidare fyra grundfaktorer för att nå fungerande internationella 
samarbeten. “Tillit”, “förtroende”, “respekt” och “övervägande av olika idéer från de 
respektive perspektiven som har en samverkande roll i samarbetet utgör dessa begrepp. Dessa 
bör yttras för att nå en positiv gruppdynamik som kan leda till ett bra internationellt 
samarbete. Även här finns riktlinjer som går i parallell med studiens resultat. Till exempel är 
IP6 inne i ett sådant resonemang: “...respect each other. ...We have to respect other ideas. We 
have to make code of conduct so both sides are heard.” (IP6). 

Samtidigt är dessa riktlinjer också något som beskriver hur individer ska agera, eller vad 
mötet bör bygga på utan någon konkret målbild i det hela. Kan målbilden på så vis vara att nå 
en vänskaplighet i mötena sätts således dessa grundbegrepp i ett mer bestämt sammanhang 
och det skulle på så vis kunna bli tydligare för vad som krävs för att kunna uppnå dessa 
riktlinjer. 

Dessutom är denna målbild något som beskriver resultatet för att uppnå välbefinnande i 
internationella samarbeten medan både Rosenfield (2014) och Salerno et. al (2015) beskriver 
ett resultat som bygger på funktionalitet. Skillnaden i de olika utgångspunkterna kan ha en 
betydande del i att skapa en djupare förståelse för det sociala samspelets betydelse i 
internationella samarbeten. Begreppet “vänskap” går in på en personlig värdering av vad den 
goda relationen innebär som till stor del handlar om en önskan som bygger på personligt 
välbefinnande i mötet. Studeras bara funktionaliteten i mötet är det lätt att se en mer ytlig 
resultatbild över det sociala samspelets betydelse och då Zullig et. al (2011), Sockoll et. al 
(2009) och Shulman et. al (2015) är inne på hur välbefinnande har en stor effekt på lärande, 
produktivitet och utveckling. På så vis kan begreppet “vänskap” som faktor för välbefinnande 
i det internationella samarbetet ha en nytänkande roll för vad den tidigare forskningen berört 
inom ämnet.  

Rosenfield (2014) beskriver ett stort ansvar från den konsultativa sidan i det sociala 
samspelet när det kommer till internationella samarbeten. Överlag är känslan att den tidigare 
forskningen kring internationella samarbeten är inriktat på vad som krävs från den 
konsultativa sidan, som eventuellt kommer in i en ny kontext för att samspela med en annan 
kulturell part (Salerno et. al, 2015). Det går att till viss del se kopplingar till resultatet som 
IP2 belyser i diskursdelen socialt samspel, vilket tyder på att det finns ett stort ansvar hos den 
konsultativa parten i samarbeten för att uppnå ett bra socialt samspel, som i sin tur ska leda 
till välbefinnande. Samtidigt är det stora skildringar i intervjupersonernas utsagor som sätter 
ansvaret i ett tvåvägsperspektiv. Det handlar inte bara om att en respekt och ett acceptabelt 
bemötande ska komma från den konsultativa parten i samarbetet utan ett stort ansvar läggs på 
alla som deltar i samarbetet. Visserligen är stora delar av tidigare forskning starkt inriktad på 
att belysa problematiken ur ett konsultativt perspektiv och det kan framstå självklart att det 
krävs respekt från båda håll. Samtidigt är det något som kan vara intressant att ha i åtanke när 
det kommer till att nå ett bra internationellt samarbete som leder till välbefinnande, att det är 
ett ansvar som finns hos alla parter.  
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När det kommer till resultatet kring roller i internationella samarbeten är det något som skiljer 
sig från den tidigare forskningen som inte inriktar sig något speciellt kring de olika rollerna 
som intas av respektive individ i det internationella samarbetet. Dock går det att dra en vis 
parallell mellan resultatet och hur Salerno et. al. (2015) belyser vikten av att ha en solid 
kunskap om den rådande problematik som det internationella samarbetet ska behandla. 
Kopplingen bygger på relationen mellan Salerno et. al resonemang och det faktum att 
intervjupersonerna beskriver vikten av att alla deltagare i mötet uppfyller en roll som går i 
relation med det internationella samarbetets syfte för att välbefinnande ska uppstå. 
Resonemangen skiljer sig dock åt när det kommer till att syftet som Salerno et. al beskriver 
bygger på funktionalitet och är individuellt skildrat, med ena parten i fokus, samtidigt som 
resultatet snarare lägger fokus på att alla i mötet ska uppnå en roll som bygger på en känsla 
av att man har kunskapen som krävs för att vara med i mötet. Dessutom beskrivs i resultatet 
hur förståelse för samarbetets syfte hos alla deltagarna är något som är mycket viktigt för att 
ett välbefinnande och en meningsfullhet i mötet ska kunna uppstå och har även här en annan 
infallsvinkel än vad den tidigare forskningen har. 

Kommunikation och interaktion 
Su (2011) beskriver att svårigheter i kommunikationen mellan aktörer med olika kulturella 
bakgrunder är något som kan vara problematiskt men går att motarbeta genom att ha en 
kulturell förståelse. Kommunikativa skillnader är något som flera intervjupersoner beskriver 
som en viktig faktor att arbeta med för att alla ska ha en möjlighet att förstå och delta i 
samtalen. Det går således att dra en parallell mellan resultatet och det argument Su belyser. 
Att kulturella skillnader som yttrar sig i språket är något som kan skilja markant och 
tydliggörs i resultatet. Det finns likaså en koppling mellan att språk kan få problematiska 
effekter för välbefinnandet. Det är något som kan uppstå när förståelsen och förkunskapen för 
andra kulturer inte finns där. Argumentet är något som även Preece (2013) belyser i sin studie 
om stödarbeten i Afrika. Preece menar att kulturella skillnader ofta kan yttra sig i det 
språkliga, då många i västvärlden har ett mer individualistiskt tänkande medan de i Afrika ett 
mer kollektivistiskt, vilket även kan yttra sig i språket. Resultatet I diskurdelen 
kommunikation och interaction där IP6 beskriver exempelt om hur klickljudet som användes 
i kommunikationen med läraren med en annan nationalitet skapade negative känslor visar en 
tydlig parallel mellan resultat och tidigare forskning i det avseendet  

När det kommer till övrigt resultat kring kommunikation och interaktion är mycket sådant 
som tidigare forskning berört men inte haft något större fokus på när det kommer till att nå 
lyckade internationella samarbeten. Både Salerno et. al (2015) och Gustavsson och Tallberg 
(2014) är inne i resonemang som går att koppla till kommunikation och interaktion. Salerno 
et. al (2015) beskriver vikten av tillit och att överväga andras idéer i internationella 
samarbeten. Det är något som i viss mån går att koppla till resultatet kring kommunikation 
och interaktion. Det då flertalet av intervjupersonerna efterfrågar och belyser vikten av att 
samarbetspartners i ett internationellt samarbete ska ge utrymme för interaktiva samtal och att 
det finns en tydlighet i att de som deltar i mötet lyssnar till vad varje individ har att säga. På 
så sätt skall individerna kunna känna ett inre välbefinnande i samarbetet. Gustavsson och 
Tallberg (2014) går också in i resonemang hur liberala perspektiv i möten är något som 
inkluderar deltagarna, vilket också delvis går att koppla till resultatet som till stor del handlar 
om att få alla i samarbetet så aktiva som möjligt för att välbefinnande ska kunna uppstå. 
Kommunikation och interaktion är något som resultatet visar vara stora faktorer när det 
kommer till att skapa välbefinnande i det internationella mötet, vilket den tidigare 
forskningen inte belyst i samma utsträckning. På så vis är det en intressant infallsvinkel för 
hur internationella möten ska uppnå utveckling och lärande, då dels intervjupersonerna haft 
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ett stort fokus på dessa faktorer i relation till välbefinnande samt att teorier kring 
sociokulturellt perspektiv belyser interaktion för lärandeprocesser. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Preece (2013) belyser att nationers kontextuella olikheter kan avgöra huruvida internationella 
samarbeten blir mer eller mindre effektiva. Västvärldens stödarbete i Afrikanska länder tas 
upp som exempel som problematiskt då kulturella olikheter ofta blir mycket större än vid 
samarbeten där alla parter är från Europa. Det skapar möjlighet och belägg för en hypotes om 
att förutsättningar för internationella samarbetens lyckosamma utfall eller eventuell 
problematik kan bero på hur olika länderna i fråga är. 
Det är en aspekt som inte har behandlats i den här studien och vore intressant att ha med i 
åtanke i fortsatt forskning. Klarhet i hur länders olikheter spelar in i sammanhanget och 
kanske någon form av kartläggning över vilka delar av världen som klaffar mer eller mindre 
bra vore information som kan skapa relevant mervärde till vad den här studien bidrar med. 

Ett annat förslag till vidare forskning är baserat på tankar som väckts av studiens metodval 
och definition av välbefinnande. I den här studien har faktorer som leder till välbefinnande 
hos deltagare i internationella möten varit i fokus och en strikt riktlinje för vad välbefinnande 
betyder har inte funnits i intervjuguiden. På så sätt kan välbefinnande finnas i olika uttryck i 
den här studien vilket leder till att olika typer av känslor som påverkar det har framkommit 
och behandlats. Det har lett till ett resultat som svarar på välbefinnande i generella termer 
vilket skapar en nyfikenhet att gräva djupare i specifika delar eller känslor som finns inom 
begreppet välbefinnande. Man kanske rent av kan använda sig av något annat hälsoperspektiv 
som utgångspunkt. Den här studien berör exempelvis maktförhållanden och sociala faktorer, 
det är något som skulle kunna grävas djupare i och utgöra grund för en helt egen studie. Extra 
intressant kanske det hade varit att gräva djupare i studiens mer unika fynd som till exempel 
goda relationer som definieras som vänskap. I en sådan studie kan man försöka avgöra hur 
pass viktig del det är i internationella samarbeten och inte bara ur ett hälsoperspektiv. 

Ett alternativ om man istället vill fokusera på välbefinnande i den bemärkelse den här studien 
syftar till finns möjligheter att ytterligare vidga förståelsen. Den här studien har utgått ifrån 
en ganska unik källa för empiri med ett urval som befinner sig i en intressant internationell 
position just för att komma åt ett perspektiv som inte är belyst. Det är ett sätt att komma åt 
svårtillgängligt resultat. Det finns säkert, utan tvekan fler intressanta diskurser att studera som 
bygger på individer som har en annan position eller ett annat perspektiv. En internationell 
kartläggning för att finna alternativ till intressanta diskurser att studera med den 
utgångspunkten kan göras för att sedan göra nya urval som kan bidra till förståelsen på det 
sättet. 

Då det finns stora delar i diskurserna som påminner om vad tidigare forskning kring 
internationella samarbeten belyser som viktiga faktorer för att nå lyckade utfall, men det 
samtidigt finns brister i dessa samarbeten, kan det var intressant att studera vidare i en annan 
riktning. Eventuellt skulle forskning kring vad individer som ingår i olika internationella 
samarbetsprojekt kan kunskapsmässigt i dessa sammanhang vara en intressant infallsvinkel i 
den rådande problematiken. Att studera huruvida individer har lämpad kunskap pedagogiskt 
för att kunna ingå i olika internationella samarbeten med lyckade effekter som följd kan vara 
något som leder till nya insikter om hur arbetssätt kring internationella relationer eventuellt 
bör utvecklas. Vygotsky (1981) och Säljö (2013) beskriver att i kontakten mellan människor 
och kulturer öppnas stora möjligheter för lärande, såvida det kan uppstå situationer som 
tillåter den interaktionen att gå rätt till. På så vis kan eventuellt studier som bygger på att 
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värdera kunskaper om förhållningsätt, pedagogiska kunskaper och grundsyner för 
internationella samarbeten vara en väg att gå för att nå möjligheten till att vidare studera och 
bearbeta problematiken i internationella relationer.  
 
7.5 Reflektion och övrig problematisering 

Något som är intressant är att tidigare forskning är väldigt tydlig med att hälsa och 
välbefinnande i många olika sammanhang leder till goda resultat och effektivitet. Ändå är 
hälsa ett hittills väldigt outforskat inslag i internationella relationer och i andra verksamheter 
känns det som att hälsoaspekter först prioriteras när det exempelvis är högkonjuktur och goda 
ekonomiska förutsättningar finns. Kortfattat känns det som hälsa som motor i 
effektiviseringsarbete inte tas riktigt på alvar och det är något vi funderar över och tycker är 
märkligt. Hur kommer det här sig? Vad grundar sig fenomenet på? Kan det vara så att det är 
ett så pass nytt perspektiv och tänk att äldre generationer stirrar sig blint på funktionella 
åtgärder och vill se vinsterna av dessa snabbt. Hälsosatsningar som effektiviserande åtgärd 
kanske genererar vinster som inte riktigt är tydliga på samma sätt utan visar sig i ett mer 
långsiktigt perspektiv och bidrar med en mer indirekt vinst. Det kanske är något som kräver 
tålamod och full tilltro på hälsa som metod för effektivisering vilket kanske inte är något alla 
idag har.  
Sedan är frågan om andra effektiviserande satsningar helt enkelt väger tyngre och på så vis 
leder till att den ekonomiska vinsten som sker snabbt värderas högre än långsiktiga vinster. 
Samtidigt finns det inget som säger att det inte går att jobba på två saker samtidigt och utifrån 
vad vi har sett går det justera internationella åtgärder på ett väldigt smidigt och icke krävande 
sätt som inte kräver så mycket resurser. Vi tror verkligen att hälsa är något värt att satsa på 
och den blinda fläcken hälsa i dag utgör i effektiviseringsarbete av internationella samarbeten 
bör suddas ut.  
Samtidigt är tidigare diskussion kring att totalt välbefinnande inte alltid är en nödvändighet, 
utan även konflikter är bra för att en läroprocess ska vara optimal väldigt intressant i 
sammanhanget. Just att välbefinnande och lärande ur det perspektivet kan ses som dynamisk 
lämnar utrymme för att inte alltid känna press och sikta mot att alla hela tiden måste må så 
bra som möjligt utan någon som helst svacka. Däremot råder ingen tvivel om att ett generellt 
välbefinnande ändå är fördelaktigt och värt att jobba för. 
 
Om man jämför vår studie med tidigare forskning i ämnet kan vi se att det finns en del saker 
som är liknande men ändå inte har samma perspektiv vilket gör att vi djupdyker i befintliga 
begrepp på ett annat sätt som gör att det eventuellt skapas en bättre förståelse för vad som 
krävs för att nå lyckade internationella samarbeten. Exempelvis beskriver tidigare forskning 
goda relationer medan vår studie går in djupare och synliggör vänskap som begrepp samt ett 
antal mer pedagogiska förhållningssätt och idéer som integreras i vad tidigare forskning visar 
vara faktorer för lyckade samarbeten. Genom att gå in djupare i ett resonemang kan det 
eventuellt leda till att det blir mer tydlig för vad som krävs och hur man ska nå dit. Det är inte 
med säkerhet de djupare kunskaperna kring till exempel att bygga vänskap i de 
internationella samarbetena är en möjlig lösning då det kräver förutsättningar. Vi tror ändå att 
ur ett långsiktigt perspektiv är värt att jobba vidare med inom internationella samarbeten med 
det faktum att vår värld blir allt mer globaliserad som utgångspunkt. 
 
Vår studie har synliggjort  hur pedagogiken bör tillämpas i internationella samarbeten för att 
skapa välbefinnande utifrån specifika diskurser. De fynd som framkommit genom den här 
studien och de resonemang som de har byggts vidare på är inte bara ett nytt perspektiv på 
internationella samarbeten utan kan även tillämpas och vara användbar information för att 
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skapa goda möten även i andra sammanhang.  Som sagt är globaliseringen idag större än 
någonsin och människor förflyttar sig i större utsträckning idag än förr. Det leder till att olika 
kulturer allt oftare leds samman och är en del av vardagen för många. Idag finns stora 
problem i många samhällen vad gäller integration av nya nationaliteter med kulturella 
skillnader. Därför tror vi det är viktigt att ha en insikt i hur vi kan och ska förhålla oss till 
varandra utifrån samma perspektiv som den här studien fördjupar sig i. Alltså kan resultatet 
av studien vara av värde även på andra nivåer än just det studien avser att undersöka. 
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8. Konklusion   
Slutsatsen av studien mynnar ut i att ur samtal med informanterna om hur upplevt 
välbefinnande ska skapas i internationella samarbeten blir diskurserna Status och Makt, 
Socialt samspel och Kommunikation och Interaktion som är tydliga ämnen som utsagorna 
bygger på. Vidare när dessa diskurser analyseras djupare för att synliggöra faktorer framgick 
det att strukturer som leder till känsla av egenmakt, goda relationer och vänskap, 
Sociokulturell förståelse, interaktion och varierande mötesform är av stor vikt och de faktorer 
som utifrån diskurserna skapar ett upplevt välbefinnande hos deltagarna i internationella 
samarbeten. 
Vad som är centralt för att alla dessa faktorer ska kunna fungera bra baserat på teoretiska 
kopplingar och utsagor från diskurserna går det att konstatera att öppenhet, respekt, dialog, 
prestigelös agerande, tydlighet, demokrati och mottaglighet av andras perspektiv är de 
ageranden ur ett pedagogiskt perspektiv som samarbetet och utbytet mellan de olika 
internationella aktörerna i internationella samarbeten bör bygga på för att skapa ett upplevt 
välbefinnande i sammanhanget, utifrån de studerade diskurserna att döma.  
 
 
Nedan följder korta sammandrag och förslag på tillvägagångssätt och faktorer som 
internationella samarbeten bör bygga på för att skapa välbefinnande och i sin tur konstruktiv 
och gynnsam utveckling.   
 
 
* Skapa mötesformer som bygger på demokrati och jämn delaktighet för att se till att alla 
känner sig behövda och på så sätt få ut mest av samarbetet. 
* Sikta på långsiktiga relationer så att vänskap och en viss personlig prägel kan genomsyra 
samarbetena som i sin tur leder till fruktbara samarbeten. 
* Försöka skapa förståelse för samarbetspartners kultur eller åtminstone förståelse för 
kulturella skillnader i stort för att minimera risken för misstolkningar samtidigt som respekt 
och gott bemötande lättare kan uppstå. 
* Skapa variation av mötesformer som kan baseras på både informell och såväl mer formell 
karaktär för att få ut mest av samarbetena så länge flervägskommunikation och lyhördhet 
alltid är centralt 
 
 
Dessa faktorer och pedagogiska strukturer är de som framkommit med en tydlighet i 
diskurserna som upplevs skapa ett upplevt välbefinnande hos deltagare och är således dessa 
som bör anammas, fokuseras på och arbetas med i internationella samarbeten, baserat på 
informanternas utsagor.  Genom att dra slutsatser utifrån diskurserna blir det tydligt att en 
efterfrågan finns som handlar om att individer agerar med en öppenhet och respekt för olika 
perspektiv i det internationella samarbetssammanhanget. Vidare går det även tillägga att 
förmedla en prestigelöshet i sitt agerande, vara tydlig i kommunikationen, samt agera på ett 
sätt som öppnar upp för dialoger är alla dessa tillsammans fördelaktiga ageranden ur ett 
pedagogiskt perspektiv som går att hitta en koppling i ett interaktivt perspektiv på 
pedagogiken inom den sociokulturella teorin. Det är något som går att uttyda som 
eftersträvansvärt i en analys av resultatet i diskurserna för att upplevt välbefinnande i 
internationella samarbeten ska kunna skapas. 
Konklusionen blir avslutningsvis att om det går att skapa goda förutsättningar som är 
gynnsamt för dessa faktorer och samtidigt pedagogiskt agera på det sätt som resultatet visar 
fördelaktigt är det av diskurserna att döma det som leder till skapandet av ett upplevt 
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välbefinnande hos de som deltar i internationella samarbeten. Det i sin tur, av diskurserna att 
döma, vara en väg till att uppnå internationella samarbeten som blir lyckade och leder till 
utveckling för de samverkande parterna. 
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10. Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Profile 
-What’s your profession and can you describe your role in it? 
-Briefly describe your background in terms of education and working life? 
-How often are you part of international meetings? 
 
 
Learning 
-Can you describe a common layup and structure of international co-operations and meetings 

 
-Can you describe a good international meeting (when you really feel you’ve learned a lot) 
 
-Can you describe the feelings you achieve after a good meeting 
 
-Can you describe any difficulties or problematic situations that have occurred in 
international meetings you’ve been part of. 
 
-Can you describe how international co-operations affect your sense of meaningfulness in 
your work? 
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11. Bilaga 2 
 
    Interview Clarifications 
 
 

 
The purpose of the study 
the aim of this study is to visualize the process of learning and it’s outcomes in terms of 
health and wellbeing within international co-operations. We want to identify pedagogical 
matters and tools in the context of cultural exchange, this in order to clarify what the optimal 
circumstances and behavior for learning are. As mentioned we also have a health aspect in 
this study and we want to see if the learning process in international co-operation has, in any 
way any effect on it. 

 

Regulations and participate information 
the study is in form of a bachelor thesis which degree will be in pedagogies. The results will 
be public in the context of the university and can be used to demonstrate useful information 
for other interest if wanted. 
 
All the results taken from the interview will be handled in a confidential manner and your 
name will not be published in any way if not wanted your profession or degree of 
responsibility would be of great value to acknowledge though. This is of course based on 
your free will. 
 
All the results from the interview will be used only for the purpose of the study and nothing 
else. Your participation and level of exposure is again on your free will.  
 
If you have questions or want to make anything more clearly, please don’t hesitate to ask us!  
 
Gustav Blom   Anton R Manglaris 
Gustavblom5@gmail.com  Mareh1990@gmail.com 

 

_____________________  ____________________ 
 
 
Thank you for participating! 
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