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Abstract 
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Title: Dimensonal differences in the cultural plane  
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Language: Swedish  

Number of pages: 43 

Globalization is a phenomenon that is largely affecting the world we live in today, thus 

making constant meetings and communications between different cultures possible and 

necessary in order to exchange valuable information.  

But different cultures have different values and mindsets, which are manifested through 

the members of each culture. My study focuses on how various members from different 

cultures adapt in a foreign cultural environment and how the meetings with members of 

a foreign culture have for role when it comes to affecting their way of communication.  

In my study I have conducted an interview based study on international students that 

have a temporarily stay in Sweden for studies and results show that individuals that 

experiences cultural differences change and adapt their way of communicating, and the 

more cultural differences they experience the heavier the impact on their own adaptation 

and change. 
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Inledning 

 

Globalisering är ett pågående fenomen som idag präglar vår värld, vilket leder till att 

fler länder och kulturer behöver växla information med varandra.  

Byteshandelsmöjligheter öppnas med fria och öppna marknader  (Free trade and 

globalization, 2013). 

Många amerikanska företag har medgett att mycket av deras misslyckande i att 

upprätthålla internationella relationer med utländska samarbetsbolag beror på att 

arbetarna inte har den kompetensen för att arbeta med interkulturella relationer  

(Shirley Daniel and Ben L. Kedia, 2003). 

Det tyder på att det finns behov av en kompetens som kan hantera och arbeta med 

interkulturella kommunikationer, dvs. Interkulturell kompetens.   

Så som världen är idag leder till att många kulturer möts på ett interkulturellt plan och 

in till sfären av interkulturell kommunikation.  

Varje kultur har sina ena uppsättningar av värderingar. Länken mellan värderingar och 

kultur är så starka att det ena inte kan beskrivas utan den andra. Värderingar är riktlinjer 

till gruppens medlemmar om hur de förväntas bete sig (Samovar et al, 2009). 

 

I takt med globaliseringen arbetar många länder med att brygga kulturella förståelser 

och kompetenser genom att ordna utbytesresor för studenter.  

Kort tid efter det kulturella mötet visar många som reser på utbyte i en ny kultur börjar 

få det svårt då de behöver anpassa sig till helt främmande värderingar och en ny kultur  

(A model of culture shock, 2013). 

Det är alltså ett känt fenomen att många har svårt i början av en ny utbytesperiod att 

anpassa sig till den rådande kulturens ramar, då det rör sig om att ”om-lära sig” de olika 

värderingar och kulturella normer som man är uppväxt och präglad med. 

 

När anhängare av olika kulturer möts är kulturkrockar och konflikter näst intill 

oundvikliga, då olika elementen i en kultur skiljer sig från kultur till kultur och kan leda 

till missförstånd och konflikter (Samovar et al. 2009). 

Därför är det viktigt med ökad interkulturell kompetens för att förstå och för att på det 

mest effektfulla sätt dra nytta ifrån det interkulturella mötet.  
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1 Problem 

 

När interkulturella möten sker och individer med olika kulturella värderingar och 

element möts kan det ske kulturkrockar och konflikter (Samovar et al. 2009), att hantera 

och undvika konflikter skulle vara att anpassa sig till den rådande kulturen. 

Kommunikation är påverkan (Triandis, 1999) och kultur handlar om kommunikation 

(Stier, 2009). 

Hur en kultur upplevs kan också påverka den anpassande på många sätt, (A model of 

culture shock, 2013) och det är därför det är av intresse att se hur upplevelsen av en 

kulturell anpassning kan ha för påverkan på ens sätt att kommunicera.  

 

Då vårt samhälle blir mer och mer heterogent och när öppenhet är en del av vår värld 

idag där kulturer möts helt öppet, är det därför av stor vikt att upplysa om relevansen av 

interkulturell kompetens. 

För att många möjligheter till samarbete mellan olika kulturer misslyckas idag pga. 

Bristen på kunskaper att hantera interkulturella relationer (Free trade and globalization, 

2013). Därför finns det ett behov för interkulturell kompetens och att kunna förstå andra 

kulturer, för att kunna brygga broar till en lyckad interkulturell kommunikation.  

 

3 Teori 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka teoretiska ramverk jag har använt för 

min forskning. Jag kommer diskutera teorierna samt tidigare forskning och motivera till 

varför jag har använt mig utav de teorier som jag har valt.  

I min forskning studerar jag interkulturella kommunikationens påverkan av en individs 

sätt att kommunicera, jag använder mig utav Hofstedes Kulturella Dimensioner för att 

kolla på kulturella skillnaders och dess påverkan på hur en individ anpassar sitt 

kommunikativa sätt i ett interkulturellt möte. 

Jag använder mig utav begreppet perception där jag undersöker hur ens varseblivning av 

det svenska beteendemönstret och hur det påverkar besökarnas sätt att kommunicera. 
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3.1 Interkulturell Kommunikation  

Kultur handlar om kommunikation. Det är genom en gemensam kommunikation inom 

en grupp där olika värden, värderingar och språk bildas för att upprätthålla en enhet i 

gruppen.  Man kommunicerar genom de värderingar som man har och har i den stora 

helheten en likasinnat sett att se på världen, det är vad som skiljer en grupp från en 

annan (Stier, 2009). 

 

När det handlar om interkulturella kommunikationer så hamnar man på ett fält där olika 

kulturella grupper och/eller gruppens medlemmar kommunicerar med någon från en 

annan kulturell grupp.  

I stor del kommer påverkan av ens egna kommunikationssätt att ske i ett sådant möte, 

då Triandis (1994) poängterar att kommunikation handlar om att påverka.  

Och det är det som jag i min forskning kommer att studera om, främst påverkan på folks 

anpassningar, av de som är besökare till en ny kultur, dvs. värdkulturen och hur dess 

medlemmars olika kommunikativa sätt påverkar besökarnas sätt att kommunicera. 

 

I studien av den interkulturella kommunikationen i denna forskning kommer jag främst 

att studera det utifrån Hofstedes kulturdimensioner av individualism - kollektivism, 

maskulint – feminint, lågt – högt osäkerhetsundvikande samt maktdistans, och jag 

kommer studera utbytesstudenternas möte med den inhemska befolkningen och hur 

manifesteringen av svensk kultur genom svenskars sätt att kommunicera påverkar deras 

egna sätt att kommunicera och hur de olika kulturella dimensionerna i sverige påverkar 

utbytesstudenterna till att kommunicera. 

 

3.2 Svenskhet  

Hur majoriteten av en kulturell grupp beter sig, är starkt beroende på de kulturella 

värderingar den kulturen har, och detta manifesterar sig genom beteenden, attityder och 

kommunikationssätt hos medlemmarna ur en kultur (Samovar et al, 2009). 

Därför vill jag titta in på hur den Svenska kulturens manifestation påverkar 

utbytesstudenterna som kommer till Sverige för att studera.  

 

En stor del av svenskars sätt att kommunicera och bete sig är baserat på de allmänna 

särdragen som finns inom den så kallade Svenska identiteten (Larsson, 2010).  

Svenskar generaliseras som ett folk som är väldigt plikttrogna när det kommer till deras 
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sätt att arbeta, de beskrivs som individer som söker efter jämlikhet och har i allmänhet 

en ovilja att befinna sig inom Hierarkier. (Larsson, 2010). 

 

Sverige hamnar väldigt lågt när det gäller maktdistans i samhället enligt Hofstede 

Centres (2012) tabell över olika länder. och det kan man se åter här igen, en ovilja till 

hierarki är en kulturell värdering som medlemmarna har kan vara baserad på den låga 

maktdistansen i samhället.  

I samma tabell från Hofstede Centre (2012) ser man att Sverige hamnar i den feminina 

sfären, och som det skrevs om tidigare, så är det en norm inom feminina samhällen att 

man strävar efter jämlikhet (Hofstede, 2010), och jämlikhet mellan kön och sociala 

roller är ett generellt drag i den svenska befolkningen (Larsson, 2010). 

  

Den allmänna svensken är också en individ som söker att komma överrens med den 

andre, man är med andra ord rädd för konflikter (Frykman, 1993). 

Det är en allmän bild av hur det Svenska beteendesättet är, och historiens gång har 

också påverkat och skapat fram detta mönster av svenskar som finns idag. 

Det var under andra världskriget som Nationalsocialismen i Sverige påverkade kraftigt 

debattklimaten i Sverige, och man tog fram teman och diskussioner om vad som ansågs 

som svenskt (Larsson, 2010).  

När andra världskriget kom till sitt slut så ”[...] fick allt fler inse vart en urspårad 

nationalkulturell ideologi kunde leda” (Larsson, 2010).  

Det blev då ett känsligt ämne när det gällde diskussioner och talandet om 

nationalkulturer i Sverige (Larsson, 2010).  

Den svenska identiteten har formats av historien samt att svenskarna har tagit mycket 

lärdom under historiens olika skeenden och låtit dessa historiska händelser vara en stor 

del av formandet av dagens svenska identitet.  

Larsson (2010) nämner att för många grupper som hon föreläst för och fört diskussioner 

med så kommer det ofta fram i diskussionerna att svenskar i allmänhet 

ständigt söker att upphöja faktorer som jämlikhet, en ovilja till starka och tydliga 

hierarkier. 

 

Jag förstår också det att det kan vara ett känsligt ämne för många och det kan finnas 

många som kritiserar detta tankesätt om svenskhet, och att det är ett känsligt ämne att 

generalisera en folkgrupp. 
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Men det är också så att utan generaliseringar kan inte heller några vetenskapliga 

modeller skapas och/eller användas och inte heller kan man studera interkulturella 

kommunikationer utan generaliseringar.  

Så därför ser jag det som att till en viss grad, är generalisering acceptabelt om man 

använder det som en grund att utgå ifrån.  

För mycket i vetenskapen handlar just om att generalisera. 

  

 ”Stereotyper och fördomar är vetenskapligt användbara, 

  eftersom de är konstaterbara, de finns och uttrycker människors intryck 

 och tolkningar”( Larsson, 2010. S.84) . 

 

Det är självklart att människor är unika och man kan aldrig dra alla över en kam. 

Men det har visat sig genom studier att det finns allmänna karaktäristiska drag hos olika 

folkgrupper från olika länder med olika kulturer (Larsson, 2010). 

 

Därför vill jag använda mig utav denna teoriram för att se hur de generella 

kommunikationsmönstren som finns hos det svenska folket påverkar 

utbytesstudenternas kommunikationssätt.  

 

3.3 Hofstede Kulturdimensioner 

Kultur är något som kan ses som en kollektiv programmering av sinnet och vad som 

skiljer en grupp människor ifrån en annan (Hofstede, 1980). 

Inom varje person så finns det inom denne ett mönster av tankar, känslor och potentiella 

handlingar som är upplärda under individens liv (Samovar et al, 2009). 

Dessa lärdomar är något som skett sen personen var barn, då inlärningsprocessen är 

mycket enklare då, och för att en person skall lära sig något annorlunda när det kommer 

till kulturella beteendemönster så måste denne först glömma bort det personen har lärt 

sig (Hofstede, 2010). 

 

Tankemönster, känslor och handlingar definierar Hofstede (2010) som mentala 

programmeringar, han menar att vårt sätt att bete oss är till stor del påverkade av hur vi 

har blivit mentalt programmerade.  

Källan till vår mentala programmering är den sociala miljön som vi har blivit uppväxta 

i, och som däri vi har samlat på oss våra livserfarenheter och kunskaper som lär oss vårt 
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tanke- och handlingsmönster. Det hela börjar från familjen som senare leder in till 

grannskapet, sedan skolan, ungdomsgrupper, arbetsplatser och samhället (Hofsede, 

2010). 

 

3.3.1 Individualism – Kollektivism 

Hofstede (2010) nämner att individualism är något som är mer kopplat till en kärnfamilj 

och kollektivism mer kopplat till den förlängda familjen. 

Relationen mellan en individ och en grupp är först upplärd genom ens familj. 

De barn som växer upp i en förlängd familj, med flera äldre och yngre i familjen 

tenderar mer att se de själva som en del av en grupp, och att man är bara en del av det 

hela som är ”vi”, mycket mer så än vad en individ som är uppväxt i en kärnfamilj 

tänker. Med kärnfamilj menas en familj som rör sig mellan föräldrar och barn, medan 

den förlängda familjen ser man familjens storlek mellan föräldrars syskon och föräldrar 

och barn till barnbarn.  

 

I en livssituation där man är befinner sig i en miljö med konstanta och mycket sociala 

kontakter så blir sammanhållningen av harmoni med sin sociala omgivning en mycket 

viktigare dygd som sträcker sig längre än inom ramen av sin egen familj (Hofstede, 

2010). 

I kollektivistiska kulturer är man mer mån om omgivningen och nekar ofta inte någon 

annan öppet, utan mer ger antydningar på det, då det anses oartigt att neka någon.  

Till skillnad från individualistiska kulturer där man är mer rak på sak (Hofstede, 2010). 

 

Det kan man se som att man är en del av en helhet, och man har inga intentioner att 

störa och dra ned någon annan genom att neka någon.  

Man antyder om något istället för att neka det rakt ut, och det förväntas andra 

medlemmar av den kulturen att förstå.  

Det kan man se i länder som exempelvist Japan som anses vara präglat av en väldigt 

kollektivistisk kultur(Samovar et al, 2009). Där folk förväntas förstå antydningar och att 

inte allt sägs ut rakt och konkret.  

Medan folk från individualistiska kulturer kan bli förvirrade när de inte är vana vid 

dessa typer av antydningar och när folk inte talar rakt ut.  

 

Lojaliteten till gruppen som helhet är en nödvändig del för den kollektivistiska familjen, 
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samt att i det kollektivistiska synsättet ser resurser som något som bör fördelas med 

familjen. 

Medan i det individualistiska synsättet och familjen så brukar man se till att barnen 

flyttar ut när det blir dags för högre studier, och de förväntas att kunna lära sig att klara 

sig själva. 

De lär sig att ta hand om sig själva, och det de tjänar in är deras rättighet och de 

förväntas använda de intjänade resurserna som de själva önskar, medan medlemen från 

den kollektivistiska familjen förväntar att den som är högre utbildad och tjänar mer skall 

fördela sina förtjänster till familjen (Hofstede, 2010).  

 

3.3.2 Maskulint – Feminint  

Alla samhällen består av individer av bägge könen, oftast i ett jämnt fördelat antal. Båda 

är biologiskt olika och det är så över hela världen, men denna olikhet har olika 

innebörder när det kommer till vilka roller de får i samhället beroende på vilket 

samhälle de befinner sig i.  

Hofstede delar upp kulturer i kategorierna maskulina och feminina och tillskriver 

egenskaper av de olika kategorierna genom kulturers olika sätt att bete sig (Gallois et al. 

2011). 

Vad som anses maskulint respektive feminint beteende är beroende på vilka samhällen 

det rör sig om och vilka roller män och kvinnor tilldelas (Hofstede, 2010). 

 

När man talar om kulturdimensioner som är maskulina ser man egenskaper som sätter 

mäns fokus på ambitioner när det kommer till yrkeslivet, man värdesätter höga 

inkomster och man är ute efter att bli erkänd för sina insatser (Hofstede, 2010).  

Män är de som försörjer familjen med jobb och inkomst medan kvinnorna är de som tar 

hand om omvårdnaden av familjen samt hushållet (Hofstede, 2010). 

Mycket fokus ligger också på att upphöja sig genom befordran och att klättra sig uppåt i 

arbetslivet.  

Det maskulina samhället är också fullt av utmaningar inom arbetslivet (Hofstede, 2010).  

Samhällen som präglas av en feminin kulturdimension tenderar att lägga fokusen på 

relationer i arbetslivet, exempelvist är det viktigt med goda relationer mellan 

arbetsgivare och anställda.  

Det handlar mycket om samarbete i samhället, man skall komma överens med varandra.  

Målsättningar är mer att man vill ha ett lyckligt liv och vara nöjd över sig själv och inte 
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lika höga ambitioner när det kommer till sociala ranger (Hofstede, 2010). 

När det kommer till könsrollernas betydelse i samhället för den feminina 

kulturdimension, så har båda könen en mycket mer jämlik ställning till skillnad från den 

maskulina dimensionen.  

Könet spelar näst intill ingen roll när det kommer till ens roll i arbetslivet, män och 

kvinnor kan ha likadana roller inom arbetslivet. (Hofstede, 2010)  

Det är också därför det är vanligt med många kvinnor inom professionella yrken i de 

feminina kulturdimensionerna, då könsrollerna är mer jämnställda. (Hofstede, 2010)  

 

När man talar om maskulina kulturer ser man här genom Hofstede att det menas med 

kompetativa samhällen, där arbete och social status har mycket större fokus än andra 

aspekter av livet, det handlar om ambition och uppfyllelse av förväntningar och mycket 

målinriktade individer kan klara sig bra. Till skillnad från feminina kulturer där man 

fokuserar på kvaliteten i livsglädje och att komma överens med varandra.  

Det maskulina samhället präglas mer av kompetativitet och ambitioner medan de 

feminina handlar mer om jämnställdhet och överenskommelse istället för att tävla mot 

varandra.  

 

3.3.3 Maktdistans 

Maktdistansen är en dimension inom en nationalkultur som rör avståndet mellan 

individer av olika sociala status/rang. Det är hur avståndet mellan en underlydande och 

en överordnande manifesterar sig (Hofstede, 2010). 

Det hänvisar till vilken grad kulturer accepterar skillnader av maktfördelningar i ett 

samhälle, där den som har en högre social ställning förväntas stå över de med lägre 

sociala ställningar samt att den som ligger lägre i maktskalan förväntas att vara 

beroende av den med högre rank (Gallois et al. 2011). 

Kulturer med höga maktdistanser har mycket högre skillnader i fördelningen av 

välstånd och makt inom kulturen.  

Inom kulturer med höga maktdistanser tenderar att ha en hierarkisk struktur när det 

kommer till sociala relationer (Gallois et al. 2011). 
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3.3.4 Osäkerhetsundvikande 

Dimensionen av osäkerhetsundvikande handlar om olika kulturers syn på undvikandet 

av det som för de är okänt. Samt om hur olika kulturer tolererar det som är oförutsägbart 

(Hofstede, 2010).  

Olika samhällen har utvecklat metoder för att hantera den ångest som kommer från 

osäkerheter, dessa metoder är bl.a. teknologi, lagar och religion.  

Teknologi i dess olika former hjälper folk att undvika osäkerheter som är orsakade av 

naturen. 

Lagar och regler försöker hindra osäkra beteenden från folk.  

Religion hjälper en följare att acceptera vissa osäkerheter som en inte kan försvara sig 

mot och ibland erbjuda en ultimat säkerhet genom livet efter detta (Hofstede, 2010).  

Med osäkerhet menas att något kan ha flera utfall än ett, och det är det som antingen 

undviks eller accepteras (Hofstede, 2010).  

I samhällen där det är mycket osäkerhetsundvikande så kan minoriteter även bli 

förtryckta och särbehandlade från majoriteten, då dessa människor inte är som den stora 

gruppen och kan anses vara oförutsägbara och okända för dem (Hofstede, 2010). 

 

 

3.4 Interpersonell Kommunikation  

Detta kommunikationssätt handlar om en kommunikation mellan individer, och det är 

genom språket, talet, beteendet och varseblivning som denna kommunikation tar form.  

Det rör sig om hur man uppfattar den andre samt hur man uppfattar sig själv, och hur 

man kommunicerar genom de medlen av perception av det verbala samt ickeverbala 

kommunikationen (Burton & Dimbleby, 1999).  

 

Hur man varseblir och upplever varandra (Perception), samt kroppspråk, 

kroppshållning, handlingssätt (Icke-verbal kommunikation) är också en del av den 

interpersonella kommunikationen.  

Perception och den icke-verbala aspekten av interpersonell kommunikation är det som 

jag i min studie har studerat lite närmare på.  

För att se hur ens perception av den andre samt hur den icke-verbala aspekten av 

kommunikation förmedlar olika kulturella värderingar och hur detta påverkar 

utbytesstudenterna som anpassas till en ny kultur. 
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3.4.1 Perception 

Hur vi varseblir och uppfattar något går hand i hand med kommunikation. Vår 

varseblivning av något påverkas väldigt mycket av hur och vad något förmedlas i 

kommunikationen. Om det så rör sig om hur vi ser och uppfattar oss själva eller andra, 

så bildas ett mönster om hur vi uppfattar vår omvärld.  

Genom vår perception av andra kommer även vår bedömning om dem, vi bedömer de 

genom deras sätt att tala och agera, det är det första vi gör när vi inleder en 

kommunikation.  

Våra tidigare upplevelser och erfarenheter spelar också en stor roll i hur vi uppfattar en 

individ och dennes gelikar.  

Denna uppfattning skapar en åsikt om vilken typ av person vi tror en är (Burton & 

Dimbleby, 1999). 

 

”Perception handlar alltså om att ’läsa’ tecken och söka efter deras betydelse”(Burton 

& Dimbleby, 1999) .  

Ens bedömning av någon eller något baseras på de ”tecknen” som vi har införstått oss i 

och sedan bildas en bild om dessa. Tidigare erfarenheter och kunskaper spelar också roll 

i betydelseskapandet.  

 

 

3.4.2 Den Ickeverbala Kommunikationen 

När människor möts och kommuniceras, så sker det nästan alltid någon form av 

ickeverbal kommunikation, det är kommunikation som manifesteras genom ens 

beteende, attityd och som inte förmedlas i ord.  

Det kan röra sig om kroppspråk, kroppshållning, gester och allmänt beteende i samband 

till ens sätt att kommunicera.  

Beroende på hur vi uttalar oss så kan det förmedla vilka känslor och eller attityder vi har 

gentemot någon eller något (Burton & Dimbleby, 1999).  

Därför kan olika typer av varseblivningar fås beroende på hur vi upplever den andra 

parten i kommunikationen. Om denne vill sätta ett avstånd eller öppna sig för en, det är 

bl.a. de uppfattningar vi får om en person.  
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3.5 Tidigare forskning och teoridiskussion 

Hofstedes kulturdimensioner är något som är väletablerat och välkänt inom ämnet av 

interkulturella studier (Gallois et al. 2011), och jag känner att det kan ge en bra bild på 

denna studie som rör kulturella anpassningar, då världen blir allt mer globaliserad och 

när kulturer kommer närmare varandra, ökas då kraven för interkulturell kompetens för 

att kunna kommunicera effektivt på den interkulturella planen.  

 

När kulturer kommer närmare varandra är också kulturkrockar som nästan är 

oundvikligt, då kulturella skillnader orsakar missförstånd och konflikter (Samovar et al, 

2009). 

Därför undersöker jag hur kulturella skillnader kan påverka själva anpassningen till en 

ny kultur samt hur ens kommunikationssätt påverkas och anpassas efter mötet med 

värdskulturens medlemmar. 

Hofstede gjorde år 1970 en enkätsundersökning som besvarades av över 50 olika länder, 

och alla som svarade jobbade för olika dotterbolag under IBM.  

Genom denna enkätstudie och data som Hofstede fick, kunde han se skillnaderna av de 

olika kulturella dimensionerna på olika nationalkulturer.  

Han utförde återigen en enkätsundersökning senare år 2010, och resultaten visade 

likheter på den förra studien som utfördes i ett 40 års mellanrum (Hofstede, 2011). 

Därför finner jag att Hofstedes kulturella dimensioner är relevanta än idag att använda 

för att basera min studie på.  

Då de har framställt klara och tydliga skillnader från kultur till kultur, och det är genom 

dessa skillnader jag vill se hur det påverkar anpassningen och ens kommunikationssätt 

till en helt ny kultur, och iså fall vilka kulturella dimensioner spelar mest roll. 

I denna studie studerar jag kulturella anpassningens påverkan på ens 

kommunikationssätt.  

Jag studerar i min forskning hur rollen av interkulturell kommunikation påverkar 

individens sätt att kommunicera. Därför finner jag det är av relevans att undersöka hur 

individernas perception av den andres sätt att kommunicera och hur detta själv har 

påverkat dem. 

 

Samovar et al (2009) nämner att en ordentlig förståelse av undersökande av kulturer och 

interkulturella kommunikationer så måste man använda sig utav Hofstedes 

kulturdimensioner, då denne är den nutida pionjären i användandet av statistiska 
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metoder för att urskilja olika kulturella särdrag hos olika sociala grupper.  

Därför finner jag att Hofstedes kulturdimensioner är relevant för min studie där kulturer 

undersöks. 

Hofstede har använt sig väldigt mycket av kvantitativa studier i sina egna forskningar 

och har kommit fram till mycket som kan ge en generell bild på en kultur.  

Det visar sig i hans studie av de olika dotterbolagen av IBM bl.a. 

Därför gör jag kvalitativa studier till min forskning för att gå in på detaljer och gå in i 

djupet, för ökad förståelse i fenomenet som rör kulturella påverkningar.  

 

Kommunikation handlar i stort sätt om påverkan (Triandis, 1994). Vi kommunicerar för 

att övertala och förmedla vissa bilder av oss själva till någon annan och/eller att utöva 

makt över någon annan (Stier, 2009). 

Kommunikation är också starkt kopplat till kultur, då det är genom en gemensam 

kommunikation som en kultur skapas (Stier, 2009).  

Därför vill jag att av dessa kunskaper som vi har idag om kultur och kommunikation se 

in på ett djupare plan hur kulturella dimensionernas skillnader påverkar sättet att 

kommunicera.  

 

Vi kan få en bild och en uppfattning om en individ genom dennes ickeverbala 

kommunikativa sätt, det kan röra sig om uppfattningen om ens självsäkerhet, 

bestämdhet och/eller osäkerhet. 

Man uppfattar andra genom deras sätt att kommunicera och ens ickeverbala signaler i 

kommunikationen, det påverkar den andras sätt att yttra sig eller tala (Burton & 

Dimbleby, 1999). 

Därför finner jag det av intresse att se hur perceptionen av andras kulturella 

beteendemönster kan ha för påverkan på ens eget kommunikativa beteende i det 

interkulturella mötet. 

 

De allmänna särdragen som finns i svenskarnas sätt att kommunicera beror mycket på 

hur vår historia och bakgrund har format den svenska identiteten.  

Många svenskar visar en ovilja till hierarki i både samhälle och arbetsplats (Larsson, 

2010). Svenskar finner en trygghet i tankar om jämställdhet och likvärdighet, detta är 

något som präglar många svenskars sätt att kommunicera och handla.  

Därför är det av intresse att se hur detta beteendemönster kan påverka besökarna och 
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hur det kan ändra på deras sätt att kommunicera efter mötet med svenskar som är i detta 

fall värdsulturens medlemmar.  

 

Hofstede (1986) har i sin artikel cultural differences in teaching and learning visat hur 

kulturella skillnader påverkar inlärnings- och utlärningsprocessen och hur olika 

studenter samt lärare har för förväntningar och normer i utlärnings- och 

inlärningsprocessen. 

Genom den studien som Hofstede(1986) gjorde, så presenteras: 

 

I kollektivistiska samhällen förväntar man sig att de unga ska lära sig från de äldre, 

därför kan vuxna inte ta en studentroll, medan i individualistiska kulturer ser man att 

ingen är för gammal för att bli lärd, där ålder spelar mindre roll (Hofstede,1986). 

 

I feminina kulturer brukar lärare inte öppet berömma studenter för deras goda insatser, 

till skillnad från maskulina kulturer där man ofta berömmer studenter helt öppet för 

deras verk, samt att man sätter bilden av en toppstudent som normen för andra studenter 

att följa efter.  

Samt att misslyckanden i skolan i feminina samhällen är sedd som ett medelmåttigt 

misslyckande så kan misslyckanden i skolan i många fall leda till självmord för 

studenter då de ser sig själva som ett misslyckat fall i livet och fått deras självbild 

förstörd (Hofstede,1986). 

 

 I ett samhälle där osäkerhetsundvikandet är lågt så kan lärare ta idéer från studenternas 

föräldrar för studentens skull, i samhällen där man har hög faktor på 

osäkerhetsundvikande skriver Hofstede att lärare inte vill lita på något annat än sin egen 

expertis och därför undviker lekmännens idéer, och föräldrarna håller med om detta  

(Hofstede,1986). 

 

I kulturer med höga maktdistanser förväntar man att lärarna ska måla fram en bild på 

vart man skall gå i livet, medan i låga maktdistanser förväntar sig studenterna att forma 

sin egen väg och välja sin egen karriär i livet (Hofstede, 1986). 

 

I Hofstedes (1986) artikel tas det upp om kulturdimensionernas skillnaders påverkan på 

olika förväntningar samt inlärnings- och utlärningsprocesser i skolor.  
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Vad som därför skulle också vara intressant är att titta på hur skillnader i de olika 

kulturella dimensionerna påverkar studenters sätt att kommunicera.  

Därför kommer min studie vara baserad på utländska utbytesstudenter och se hur 

skillnaderna från den dimension de kommer ifrån, och hur det påverkar deras sätt att 

kommunicera när de går in i en helt ny kulturdimension som finns här i Sverige. 

 

I artikel som skrevs av en Bulgarisk forskare vid namn Michael Minkov tillsammans 

med Hofstede Geert, så utfördes en kvantitativ forskning som baserades på Hofstedes 

kulturdimension av osäkerhetsundvikande 

Det visar sig att 25 europeiska länder och Israel hade skillnader i graden av hur mycket 

olika länder undviker osäkerhet.  

Sverige är ett land som visar sig vara bland de mest icke undvikande när det kommer till 

osäkerhetsundvikande dimensionen (Minkov & Hofstede, 2014).  

Det är då intressant att se hur man påverkas om man studerar i Sverige om man kommer 

från ett land med en annorlunda typ och/eller närliggande typ av osäkerhetsundvikande.  

Beroende på vilka dimensioner som en individ växer upp i kommer att påverka dennes 

sätt att agera i livet (Samovar et al, 2009.  Hofstede, 2010).  

 

Hofstede som är en av världens mest kända och största forskare inom ämnet av 

Interkulturell kommunikation har också självklart fått kritik på sina forskningssätt.  

En brittisk forskare vid namn Brendan McSweeney ifrågasätter och kritiserar Hofstedes 

tillvägagångssätt och nämner bl.a. att; 

Surveyundersökningar är inget passande sätt att mäta kulturella skillnader,  

nationer är inte den bästa enheten att studera kulturer på,  

IBM datan är väldigt gammal och därför obruklig (McSweeney, 2002) 

 

Surveyundersökningar inte är det enda tillvägagångssättet och det behövs fler olika 

metoder att använda sig utav (Hofstede, 2002). 

Och det är därför jag utför en kvalitativ forskning med Hofstedes teorier som bas för 

min forskning.  

Det är också sant att nationer inte är det bästa man skall gå efter när man studerar 

kulturer men det är det enda som är tillgängliga för jämförelser och då får man använda 

sig med det än att inte använda något jämförelsebart alls (Hofstede, 2002). 
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Enligt Hofstede (2002), så uttrycker han sig om att IBMs data må vara gammal, men att 

de kulturella dimensionerna som funnits antas ha rötter i flera århundraden.  

Samt att den datan förblev stabilt även efter två subsekventa surveyundersökningar. Det 

visar på att den datan är valid och trovärdig 

 

Hofstede svarar på kritik och i sina svar argumenterade för varför hans sätt är fullt valid 

att använda sig utav, och jag ser att hans sätt att se på kulturer kan hjälpa min studie och 

forskning.    

 

Prue Holmes (2004) från University of Waikato i Nya Zeeland har gjort en studie som 

undersöker hur kulturella skillnader kan påverka utbytesstudenter från Kina som 

kommer till Nya Zeeland för att studera.  

Holmes utförde en etnografisk undersökning där han studera det första året av 

utbytesstudenternas studieperiod. Han samlade in material genom intervjuer och 

informella möten och genom observationer.  

I sina resultat visade det sig att majoriteten av utbytesstudenterna var ovana vid 

undervisningssättet, att föra aktiv kommunikation i klassrummet var något som utfördes 

regelbundet i Nya Zeeland, men för de kinesiska utbytesstudenterna var detta något som 

var väldigt ovanligt.  

Det visade sig även att kritiska analyser var något som var svårt för de kinesiska 

utbytesstudenterna att ta åt sig.   

 

I denna studie som utfördes av Holmes (2004) finner jag det intressant hur den aktiva 

kommunikationen mellan föreläsare och student försvårar inlärandet för de kinesiska 

utbytesstudenterna.  

Då Nya Zeeland enligt Hofstede Centre (2012) har väldigt låg maktdistans i jämförelse 

med Kina som enligt Hofstede Centre (2012) har väldigt hög maktdistans.    

I länder med höga maktdistanser är det enligt normen att kommunikation mellan 

föreläsare och student sker väldigt ensidigt (Hofstede, 2010). 

Jag ser det därför som intressant i att gå in djupare i min forskning för att se hur en 

djupdykning i de kulturella dimensionernas skillnader har för påverkan på den 

anpassandes sätt att kommunicera.  
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Malcolm Lewthwaite (1996) från International Pacific College i Nya Zeeland har gjort 

en studie som är baserat på kulturkrockar och gått in på hur studenter går igenom stress, 

frustration och utanförskap i sin forskning; 

A study of international students perspectives on cross-cultural adaptation.  

Lewthwaite nämner att det som gör det mest svårt för utbytesstudenterna att anpassa sig 

in till den nya kulturen var bl.a. brist på kunskap av interkulturell kommunikativ 

kompetens.  

 

Det visar sig här i Lewthwaites studie att utbytesstudenter går igenom väldigt mycket 

förändringar och för att kunna anpassa sig behöver de anpassa sig till värdskulturens 

ramar.  

Det är då av intresse för mig att i min studie se vilka faktorer i den interkulturella 

kommunikationen som påverkar utbytesstudenternas kommunikationssätt.  

 

Det finns väldigt många forskningar som rör utbytesstudenter och hur de påverkas av 

det interkulturella mötet, men väldigt få studier där det studeras i en kvalitativ forskning 

genom Hofstedes kulturella dimensioner.  

Därför utför jag en studie som är väldigt tungt baserad på Hofstedes kulturella 

dimensioner, då jag vill studera en kvalitativ forskning över hur den interkulturella 

kommunikationen påverkas när medlemmar av olika kulturella dimensioner möts.  

 

 

4 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att se mönster i den kulturella anpassningen hos individer 

som anländer till en helt ny och främmande kultur.  

Mönster som rör kommunikativa aspekter, hur det påverkas genom upplevelsen av en 

ny kultur.  

 

En interkulturell kommunikation sker när medlemmar av olika kulturer möts (Samovar 

et al, 2009). 

Därför vill jag i min studie studera hur den Interkulturella kommunikationen påverkar 

den anpassandes (dvs. utbytesstudenterna) sätt att kommunicera. 

 

Jag vill då här genom Hofstedes (2010) kulturdimensioner se hur skillnaderna i de olika 
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dimensionerna av nationalkulturer upplevs och hur denna upplevelse av skillnader i 

kulturdimensionerna kan påverka besökarnas sätt att kommunicera i Sverige.  

 

Jag vill genom teorin om Perception inom planet av den interpersonella 

kommunikationen analysera vilken grad varseblivningen av värdskulturens 

medlemmars kommunikativa sätt påverkar den besökandes sätt att anpassa sitt sätt att 

kommunicera. 

Med detta i fokus kommer jag i denna studie att undersöka detta fenomen genom att ta 

kontakt och intervjua utbytesstudenter till Linnéuniversitetet.  

 

 

Frågeställning  

 

-Hur upplever utbytesstudenter från olika länder mötet och den kulturella anpassningen 

till studier i Sverige?  

 

-Hur påverkar perceptionen av det svenska kommunikationssätt och mönster 

utbytesstudenternas sätt att kommunicera? 

 

 

5 Metod  

I detta kapitel kommer jag att gå igenom vilken typ av metod jag har valt att nyttja mig 

utav för min forskning, samt varför jag har valt de utgångspunkterna som är kvalitativ 

studie och gå igenom strukturen för metoden vilket är kvalitativa intervjustudier, jag 

kommer att gå igenom urvalstypen och motivera för samtliga delar varför just de 

används.  

 

5.1 Semi-strukturerad intervju  

För att komma in djupare i förståelse så krävs det ibland att man gräver djupt i något.  

Det kan man göra med hjälp av en semi-strukturerad intervju med både öppna och 

slutna frågor, för att kunna få en bild av en helhet för att sedan gräva sig djupare i de 

delar som behöver utvecklas mer (Alvesson 2011).  

I och med att studien gräver sig djupt i ett förändringsmönster, och de aspekter av 

kulturella anpassningar som är väldigt unika beroende på vilken kultur de härstammar 
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ifrån, så känner jag att jag måste gå in på djupet i min forskningsmetod.  

Jag behöver därför göra en semi-strukturerad intervju för att kunna ställa öppna frågor 

och således gräva mig in i ämnet för att få en förståelse i det hela.  

 

5.2 Urval 

Till min studie har jag valt att använda mig utav att välja ut mina intervjupersoner 

genom ett typurval. 

Denna urvalsätt handlar om att söka upp de typer som är passande och representerar en 

del av det fenomen som man försöker studera om (Ekström et al, 2011).  

  

Då jag studerar hur det interkulturella mötet påverkar en värdskulturs besökares sätt att 

kommunicera. Så har jag i typurvalet vänt mig till internationella studenter som kommer 

från utlandet och som studerar som utbytesstudenter på Linnéuniversitetet.  

Fokusen av urvalets typer blev just internationella studenter för att de är besökare i 

Sverige och anpassar sig till det Svenska samhället och kulturen, då finner jag det 

relevant att se hur deras uppfattning om de svenskars sätt att kommunicera samt 

skillnaderna i de kulturella dimensionerna påverkar de internationella studenternas sätt 

att kommunicera.  

Jag intervjuade till min forskning totalt sju utbytesstudenter. Utbytesstudenterna kom 

från Japan, Kina, Turkiet och Storbritannien. 

 

 

5.3 Forskningsetiska principer 

Till min forskning och studie har jag följt de fyra grundkraven som sattes upp av 

Vetenskapsrådet, för forskningsetiska principer.  

De fyra grundkraven för forskningsetiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa grundkrav agerade självfallet som grund för den forskningsmetod jag använde. 

 

5.3.1 Informationskravet  

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Här handlar det om att jag tar ansvaret och låter intervjupersonerna veta om syftet med 
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forskningen, intervjupersonerna har alla fått en genomgående förklaring till 

forskningens syfte som är att studera hur interkulturella möten och anpassandet till en 

ny kultur påverkar ens sätt att kommunicera.  

Intervjupersonerna blev förklarade syftet med intervjuerna och varför de behöver 

intervjuas och hur det bidrar till min forskning.  

 

5.3.2 Samtyckeskravet  

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Här handlar det om att intervjupersonerna får full kontroll över sin egna medverkan i 

min studie, det sker på deras villkor och de kan välja att inte svara på vissa frågor 

och/eller att delta i intervjun om de inte har en vilja för det.  

Varje intervjuperson fick förklarat för sig att det är på deras villkor som detta görs och 

inget är ett måste och att de när som helst kan avbryta och om de så önskar att jag inte 

tar med deras svar till min studie.  

 

5.3.3 Konfidentialitetskravet  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Här handlar det om att skydda personuppgifterna om intervjupersonerna, jag har därför 

informerat intervjupersonerna att deras identiteter kommer att förbli anonyma och att 

deras namn och personuppgifter inte kommer att komma fram i min studie, utan det är 

enbart den information som ges till mig under intervjuerna som kommer att komma 

fram i studien.  

Jag har därför inte heller sparat transkriberingarna med några namn, utan namngett dem 

efter det land som intervjupersonen kommer ifrån samt numrerat dokumenten.  
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5.3.4 Nyttjandekravet  

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Här handlar det om att inte låta den insamlade datan hamna utanför forskningen, som 

exempelvist kommersiella ändamål.  

De data som jag har samlat in genom mina studier används enbart i samband med min 

forskning och uppgifterna är förvarade i säkert förvar. 

 

5.4 Procedur  

Jag utförde intervjuerna via muntlig interpersonell kommunikation med 

intervjupersonerna, jag intervjuade utbytesstudenter från Japan, Storbritannien, Kina 

och Turkiet.  

Intervjuerna utfördes både på fysiska möten samt över Skype för vissa som inte kunde 

träffas fysiskt. De som kunde träffas upp mötte jag dem på campus i Linnéuniversitetet i 

Växjö.  

Jag bestämde träff tillsammans med de japanska studenterna då jag fick hjälp av en 

Japanskalärare som jobbar i Linnéuniversitetet i Växjö att anordna mötet.  

Studenterna som kom från Storbritannien och Turkiet fick jag ta det via Skype på grund 

av att vi inte kunde styra upp ett möte av praktiska skäl.  

De kinesiska studenterna presenterades för mig via en bekant och vi planerade en tid då 

jag kunde möta upp dem för intervju i Växjö. 

 

Samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefoner, som sedan avlyssnades och 

transkriberades därefter. De svar och återkommande faktorer som gavs av 

intervjupersonerna blev utsorterade för att detta skall ge mig en bättre överblick över 

transkriptionerna och underlätta analyserna av materialen. 

Det transkriberade materialet analyserades till denna studie som jag presenterar i 

studien.  

Resultat analyseras via de teoretiska ramarna som jag valt som underlag för min 

forskning. Resultaten samt analysen kommer att presenteras i Resultat och analysdelen. 

 

Intervjupersonerna var som sagt beskyddade med anonymitet så i min studie har jag valt 

att ge ut pseudonymer till namn så att de lättare kan struktureras upp och kännas igen 
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istället för att numrera dem. 

 

5.4.1 Tematisering 

Jag valde att tematisera mina intervjufrågor, huvudfrågorna var tematiserade efter delar 

kopplade till teorierna, så som Hofstedes kulturdimensioner, och frågor som rör deras 

perception och påverkan på sfären av den interpersonella kommunikationen.  

Efter varje temafråga var det öppet att ställa följdfrågor för att mer gå in på djupet på 

det hela.  

Alvesson (2011) menar att genom att tematisera frågorna så målar man upp 

helhetsbilden och med hjälp av följdfrågorna som kommer efteråt, fyller i detaljbitarna i 

helheten. Därför tematiserade jag mina huvudfrågor, och valde att ha resterande öppet 

för mig att ställa följdfrågor som gräver djupare i de svar jag fått från huvudfrågorna, då 

jag behöver måla upp detaljerna. 

Huvudfrågorna var väldigt öppna och det lades även in enkla frågor, som i sin tur kunde 

agera som en kanalöppnare och leda till mer djupare svar. 

 

6 Resultat och Analys 

I denna del kommer jag att ta fram resultat som presenterar hur de olika 

intervjupersonernas perception av skillnaderna i de kulturella dimensionerna, för att 

sedan i slutdel av analysen på respektive intervjupersonens citatdelar analysera själva 

påverkandet av kommunikationssättet. 

 

Intervjupersoner 

Namn(Pseudonymer) Land Kön 

Thomas Chou Kina Man 

David Ho Kina Man 

Saito Itamaru Japan Man 

Minako Suzuha Japan Kvinna 

Fuuko Kochiya Japan Kvinna 

Sena Yildiz Turkiet Kvinna 

Maria Young England Kvinna 
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6.1 Kulturdimensioner - Individualism och kollektivism 

De japanska utbytesstudenterna upplever en stark skillnad när det kommer till 

kulturdimensionerna av individualism/kollektivism i jämförelse till hur dimensionen ser 

ut i landet de kommer ifrån.  

De berättar alla om att folk i Sverige är mycket mer är mer för sig själva och inte 

bundna till någon grupptänk, de tänker i termer av ”jag” och har inga speciella oron om 

hur omgivningen uppfattar dem, till skillnad från Japan där man skall försöka passa in 

och behålla harmonin och inte sticka ut för mycket. 

En av de japanska utbytesstudenterna Saito Itamaru som studerar internationella 

relationer beskriver det som att I japan är kollektivismen väldigt stark, man har en tyst 

överenskommelse om hur man bör bete sig, även om ingen direkt talar till dig och 

berättar hur en skall bete sig, så är man väldigt mån om vilka förväntningar man har på 

sig från den stora omgivningen.  

Saito beskriver den individualistiske dimensionen I Sverige; 

"but here in sweden people are more individualistic, instead of following teacher, 

parents, they just follow themselves and do whatever they want. " (Saito Itamaru, 2015). 

 

I kollektivistiska kulturer tänker man oftast i termer av ”vi” / ”oss”, man är en del av en 

grupp, man talar i skolan om det är godkänt av gruppen medan det är raka motsatsen i 

individualistiska kulturer, där man tänker i ”jag” termer och är mer för sig själv än för 

någon grupp. Dessa tankesätt lär man sig redan från tidig barndom (Hofstede, 2010). 

Både Saito och en kvinnlig utbytesstudent från Japan, Minako Suzuha upplever stora 

skillnader här i Sverige och Japan, de menar att i Japan så är man mer som en grupp, 

med andra ord ett ”vi”, man är en del av en stor enhet och söker sig till harmoni med 

den sociala omgivningen, medan här i Sverige följer man inte direkt någon på samma 

sätt, utan man följer sig själv och behöver inte oroa sig för vad andra tycker om en.  

I kollektivistiska kulturer är det väldigt vanligt att man som vuxen ofta bor kvar med 

sina föräldrar och lägger stor vikt på gruppenheten, och man lyder de äldre då de antas 

vara mer vis (Hofstde, 2010). 

Medan i Sverige menar Saito och Minako att man är mer fri till att följa sig själv att 

man inte är bunden till en grupp på samma sätt.   
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De två känner att de i Sverige inte behöver hänga efter gruppbeteenden och att man är 

mer fri till att vara sig själv så har det varit väldigt skönt för dem.  

De beskriver det som att mötet med den individualistiska kulturdimensionen i Sverige 

har gjort att de kan bli mer fria till att uttrycka sig själv mycket mer fritt och inte behöva 

oroa sig över vad andra tycker. De känner att deras sätt att kommunicera har blivit 

mycket mer fri och "rakt fram", en av dem nämner till och med att när han är i Japan så 

bär han en falsk mask och är en så kallad "a fake me, while in Sweden I can be the real 

me".  

En egenskap av individualistiska kulturer är talandet av ens egna tankar, man talar mer 

ofta rakt ut vad man känner och är ärlig med sig själv i jämförelse till kollektivistiska 

kulturer där man undviker att skapa konflikter och söker istället att hålla samman med 

den stora gruppen för att upprätthålla en harmoni med gruppen (Hofstede, 2010). 

Detta kan då medföra till att de japanska studenterna känner och uttrycker det så att de 

inte kan uttrycka sig lika fritt och bara vara sig själva i Japan, vilket de kan vara när de 

befinner sig i Sverige.  

 

Denna skillnad i den kulturella dimensionen har bidragit till att de japanska 

utbytesstudenterna inte behöver oroa sig över om vad omgivningen tycker, då de 

upplever Sverige som ett väldigt individualistiskt land, där man är fri till att vara hur 

man vill vara och inte ha så många förväntningar från andra att ta hänsyn till.  

 

Maria märker ingen större skillnad i dimensionen av individualism/kollektivism, hon 

tycker att det till stor del är likadant som England och därav är det inte påverkan i 

hennes sätt att föra kommunikation från denna kulturella dimension.  

 

Men speciellt japanerna som kommer från en kollektivistisk kulturdimension har 

påverkats som mest när det kommer till denna skillnad av kulturdimensioner, de känner 

att de har fått en ny frihet i deras sätt att föra kommunikation, de upplever 

individualismen här som något som gör det möjligt för dem att vara unika i sina sätt, de 

känner att genom att komma ur en kollektivistisk gruppmentalitet har gjort det möjligt 

för dem att känna en frihet från alla förväntningar som de är vana vid hemma i Japan att 

de här kan tala fritt och även neka folk rakt ut.  

Mer ärlighet har anammats i deras sätt att kommunicera, då det har underlättat att till 

exempel neka någon rakt ut här i Sverige, vilket inte är acceptabelt att göra i Japan.  
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Saito nämner till exempel att han i Sverige har lärt sig att vara rak på sak och att han 

öppet säger nej till någon om han känner för att neka någon, medan detta aldrig är något 

han skulle göra i Japan, då där förväntas man ge subtila antydningar på att man nekar 

någon, för att man inte nekar någon öppet i Japan.  

Att tala vad man tänker och att vara ärlig är vad som är vanligt i en individualistisk 

kultur, medan i kollektivistiska kulturer skall man inte öppet gå emot någon, utan det är 

av stor vikt att hålla en harmoni med gruppen (Hofstede, 2010).  

Vilket är något som också båda kinesiska utbytesstudenterna har märkt av, de beskriver 

svenskar som väldigt ärliga i det de säger i de flesta fallen. De kinesiska 

utbytesstudenterna känner att svenskar tar oftast inte lika stor hänsyn till den andres 

känslor på samma sätt som de är vana vid i Kina. Då de menar att i Kina är det sällan att 

man säger något rakt ut om det rör sig om något negativt svar. Detta är något som de 

känner att svenskar inte tar hänsyn till på samma sätt.  

Detta har inneburit en stor anpassning för Thomas och David, men båda hävdar att detta 

har påverkat dem till att anamma ett mycket mer rak-på-sak tillvägagångssätt i deras sätt 

att kommunicera med svenskar. David uppfattar inte svenskars direkta sätt att 

kommunicera på är på något sätt förolämpande, han var ovan vid det först men kände 

sedan att det är bara en kulturell betingad handling hos svenskarna. 

Dock känner han att det tillvägagångssätt som svenskar har i sina sätt att föra 

kommunikation var en nödvändighet för honom att anamma, då många annars inte 

förstår honom när han ska antyda något subtilt. Han menar att många svenskar sällan 

uppfattar hans subtila antydningar och det var en anledning till varför han anpassade sig 

till en mycket mer direkt och rak-på-sak attityd när det gäller att kommunicera, det kan 

röra sig om att direkt neka någon något till att avböja en inbjudning till något.  

Detta knyter ihop mycket med hur Hofstede (2010) menar att individualistiska kulturer 

för sin kommunikation, att medlemmar av individualistiska kulturer kommunicerar 

oftast på ett väldigt rakt sätt där man inte använder sig så mycket av subtila antydningar. 

Thomas finner också att svenskars olika målsättningar handlar först och främst om sig 

själva att göra. Det rör sig om personliga mål istället för målsättningar som påverkar 

exempelvist familjer. Han utrycker det som att svenskar är så fria till skillnad från 

honom, han känner sig så fri under i Sverige, utan att ständigt behöver bry sig om vad 

andra förväntar sig från honom, vilket är något som han nämner att i Kina så ”formar” 

föräldrarna mer eller mindre sina barn till att bli så som föräldrarna vill, han fann 

charmen att det var raka motsatsen här i Sverige, där alla är mer fri till att söka sig själv.  
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Thomas efter sin vistelse i har känt att detta synsätt har påverkat honom till att förändras 

väldigt mycket, detta förtydligar Thomas senare att han tänker mycket mer fritt och ser 

det positiva med att tänka på sig själv och sina egna målsättningar istället för mål som 

familjen sätter upp för honom. Han känner en känsla av frihet och detta är något som 

påverkat honom till att ta ett mer självständigt synsätt.  

Detta är vad Hofstede (2010) menar med att individualistiska kulturers medlemmar 

arbetar mot självförverkligande, då man som person vill äga sina egna saker, ha egna 

mål och målsättningar istället för att uppnå ett gruppmål.  

 

 

6.2 Kulturdimensioner – Maskulint/feminint 

I maskulina samhällen så är det klart och tydliga skillnader på könsrollerna och där 

handlar det om att män skall vara utmanande och ambitiösa och kvinnor har en helt 

annan roll och är mer för omsorg och vårdnad.  

Detta skiljer sig från en feminin kultur där båda könen är på samma plan och kan vara 

närmre varandra (Hofstede, 2010). 

De två kvinnliga studenterna från Japan som intervjuades har blivit mycket närmre i 

sina ickeverbala kommunikationssätt med det motsatta könet efter deras upplevelse av 

hur könsrollerna är i Sverige.  

De nämner båda två att kroppskontakt är något som de aldrig skulle haft med någon i 

hälsningssituationer, men genom deras upplevelse av hur svenskar brukar krama 

varandra så har de själva vant sig vid den normen och säger att de har blivit mycket 

närmre det motsatta könet på det viset.  

De nämner att i Japan skulle de aldrig någonsin kunna få för sig att krama någon från 

det motsatta könet, då det är mer förbehållsam i sitt beteende. Minako överraskades 

först av det när hon kom till Sverige, men hon har blivit van men säger att hon aldrig 

kan krama en japansk man i Japan, men med svenskar är det okej för henne då hon 

uppfattar det som en kulturell aspekt av kommunikation här i Sverige.  

Denna skillnad har påverkat henne till att vara mer närmre det motsatta könet än vad 

hon skulle vara i Japan. 

I maskulina samhällen har man tydliga och skilda roller för både män och kvinnor, det 

sätter män och kvinnor på helt olika planer i samhället, båda har olika förväntningar 

från sig och det är förväntat att kvinnor är objekt medan männen är subjekt.  
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Kvinnor umgås och associerar med andra för att vara tillsammans, medan män gör det 

för att vara kompetativa och tävla med varandra.  

Men i feminina kulturer förväntas män och kvinnor att umgås eller att associera sig med 

varandra för samma orsaker (Hofstede, 2010). 

 

Samtliga intervjupersoner finner att Sverige är ett land som är väldigt jämställt när det 

kommer till de olika könsrollerna, en manlig japansk student säger att han ser många 

som jobbar på kontor som är kvinnor, vilket inte är så vanligt i Japan.  

Detta är något som den turkiska kvinnliga studenten Sena och manliga kinesiska 

studenten Thomas också samtycker.  

I länder där den maskulina kulturen präglar ett samhälle är det ovanligt med kvinnor 

som har professionella yrken i jämförelse med män, då man i maskulina kulturer ser att 

männen är de som skall vara ambitiösa när det kommer till yrkeslivet och karriär, medan 

kvinnorna har en roll som husfruar och tar han om familjen (Hofstede, 2010).  

Även den engelska studenten Maria finner att Sverige är väldigt jämställt när det 

kommer till könsrollernas betydelse i samhället. Hon tycker sig se mycket mer fäder 

som är ute och går med barnvagnar och tar hand om barnen, vilket inte är lika vanligt i 

England. Detta är även något som Minako samtycker. 

Minako nämner att fäder aldrig skulle ta en omvårdnadsroll i Japan, och är även hon 

också överraskad över hur många fäder hon ser som går ut med barnen i barnvagnar och 

dylikt. 

För att det är enbart ett drag i den feminina kulturdimensionen att det är vanligt med 

fäder och mödrar som delar på omvårdnadsrollen, medan i maskulina kulturer har fäder 

oftast ingen roll i omvårdnaden, utan är enbart den som försörjer familjen (Hofstede, 

2010).  

Till en stor del tycker samtliga utbytesstudenterna att det har varit väldigt uppmuntrande 

och trevligt då de upplever en jämställdhet mellan könsrollerna när de befinner sig i 

Sverige, och har funnit det väldigt lätt att passa in i samhället, speciellt Minako från 

Japan då hon uttrycker det som att jämställdheten inom könsrollerna i Sverige är hennes 

ideal och finner omständigheterna här mycket bättre än i Japan när det kommer till 

jämställdhet mellan könen. 

Sena beskriver att hon upplever en jämställdhet i könen här som inte finns i Turkiet, hon 

menar att ingen bryr sig om hennes kön så mycket och att hon inte behöver vara rädd 
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för ”stalkers” och dylikt när hon går ut på nätterna, hon känner sig trygg och säker i den 

feminina kulturdimensionen. Då hon beskriver det som att i Turkiet är det just nu 

mycket våldtäktsfall och hon uttrycker det som; 

“In turkey they act like 'you should not go out, I am a guy so I am in a higher position 

than you so I can be a stalker' " (Sena Yildiz, 2015). 

”turkish males act like they are in a higher position.” (Sena Yildiz, 2015). 

I maskulina kulturer är det en norm för män att se kvinnor som objekt och det är inte 

lika stor tabu med att visa kvinnors nakenhet som det är i feminina kulturer (Hofstede, 

2010).  

Denna syn som ser kvinnor som objekt kan då medföra till att män känner sig högre i 

sin ställning och kan därför som Sena menar att de känner sig högre än henne och kan 

därför vara en så kallad ”stalker”.  

 

Män är de som förväntas alltid ta initiativet när det kommer till att inleda 

kommunikation med kvinnor i Maskulina kulturer (Hofstede, 2010).Vilket Sena tycker i 

intervjun att svenska män inte är lika initiativtagande när det gäller 

kommunikationsaspekterna.  

Denna del och den jämlika balansen mellan könen i Sverige berättar Sena har gjort att 

hon känner sig mer trygg och har själv blivit mer initiativtagande när det kommer till att 

inleda kommunikation med personer av motsatt kön i Sverige, vilket hon i vanliga fall 

inte var när hon var i Turkiet.  

 

Thomas säger att han märker att svenska par oftast delar på ansvaret i hushållet, han tar 

ett exempel om matlagning där han såg sin svenska vän laga mat tillsammans med sin 

respektive. Detta är något som Thomas menar är extremt sällsynt i Kina, där förväntas 

kvinnorna göra hushållsarbeten och matlagning, sedan är det också väldigt ovanligt att 

man säger tack eller visar en uppskattning på det då det förväntas av det kvinnliga könet 

att agera på det sättet i Kina.  

Thomas understryker dock att han är annorlunda i sitt sätt att bete sig och tackar folk 

oavsett kön, men att det är väldigt ovanligt i Kina med just tacksägning till kvinnor som 

lagar mat åt männen i hushållet.  

Han upptäckte först denna skillnad efter när hans svenska vän tackade sin flickvän för 

maten som hon hade lagade åt honom och hans vän, och att Thomas ibland ser de även 
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laga mat tillsammans.  

Thomas tycker inte att han har ändrats på sitt sätt att kommunicera när det kommer till 

denna front då han menar att han är en person som skulle tacka vem som helst oavsett 

kön. Men han ser en positiv sida av hur mycket fördelas och att man inte tar vissa 

händelser för givet från kvinnorna här i Sverige. 

 

 

6.3 Kulturdimensioner – Låg respektive Hög Maktdistans 

Samtliga av Intervjupersonerna tycker att Sverige är ett land där maktdistansen är 

väldigt låg, detta har påverkat dem till att anamma ett mycket mer informellt 

kommunikationssätt när de för kommunikation med andra, oavsett vem den andre 

parten är.  

Intervjupersonerna tycker att distansen mellan föreläsare, professorer och studenter är 

obefintlig, de nämner att föreläsare och professorer i Sverige gärna vill bli kallade för 

sitt tilltalsnamn, vilket kom som en överraskning för flera av intervjupersonerna.  

I ett land där maktdistansen är hög är det av hög vikt att adressera proffessorer och 

andra med högre sociala ställningar än sig själv med formella tilltal. (Hofstede, 2010)  

 

En lärare är ofta den som inleder kommunikationen och inte tvärtom i kulturer med 

höga maktdistanser (Hofstede, 2010).  

Detta kan man se i bl.a. hur Saito beskriver hur det är med japanska föreläsare, han 

säger att man som student inte ber om att få tala under en föreläsning, dvs. som att räcka 

upp handen för att be om talan. Utan lärare är den som ger talet till någon. 

Lärare undviker oftast gärna övrig kontakt med studenterna utanför undervisningar i 

kulturer med höga maktdistanser då lärare står mycket högre upp i den sociala hierarkin, 

samt att det anses vara (Hofstede,1986). 

Maria tycker att lärarna här är mer öppna för kallprat under raster mellan 

föreläsningarna, vilket inte är vanligt i England. Detta är också något som Sena 

samtycker.  

Sena anser att lärarna här kan vara ens vän medan något sådant inte skulle hända i 

Turkiet.  
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Samtliga studenter tycker att detta har till en viss del varit lite överraskande då de 

kommer alla ifrån kulturer där man håller en viss grad av maktdistans, vissa mer än 

andra.  

Men samtliga studenter finner att den maktdistansen här är väldigt låg och förutom att 

det var överraskande så har det gett dem en väldigt positiv bild av Sverige, och de trivs 

med denna låga maktdistans och kände att det gjorde det lätt för dem att anpassa sig till 

Sverige.  

Dock poängterar Minako att det finns brister med denna låga maktdistans, hon tycker 

sig se många studenter som visar stor respektlöshet för lärarna under undervisningstid, 

som att exempelvist ta fram mobiltelefonerna under föreläsningar.  

Minako själv tycker att det är väldigt skönt med låg maktdistans, men säger att hon 

aldrig skulle vilja vara lärare i Sverige på grund av att maktdistansen är så låg.  

Här ser man att hon värdesätter vidbehållandet av maktdistanser, men i och med att hon 

har en så kallad lägre social ställning, så fann hon det positivt när Sverige är 

ohierarkiskt.  

 

Den låga maktdistansen har påverkat samtliga till att kunna ha en mycket närmre 

relation med föreläsare här, vilket har gjort att de i sin tur har anammat ett mycket mer 

informellt sätt att kommunicera med folk oavsett social ställning. 

  

6.4 Kulturdimensioner – Lågt respektive högt osäkerhetsundvikande 

I länder med en lågt osäkerhetsundvikande kulturdimension, är det oftast väldigt vanligt 

med att det är rätt öppet när det kommer till invandring samt en hög tolerans mot 

minoriteter (Hofstede, 2010).  

Minoriteter behandlas på samma sätt som majoritetsbefolkningen och ingen större fokus 

läggs på skillnaden mellan folkgrupper. Man talar om integration istället för 

assimilation (Hofstede, 2010).  

Detta har uppmärksammats av Minako, då hon jämför Japan som enligt hennes 

beskrivning praktiserar ett högt osäkerhetsundvikande, hon nämner att invandraring är 

näst intill obefintlig i Japan och var lite överraskad över hur heterogent Sverige var. Det 

har lett till att hon inte känner sig utanför, vilket Saito också håller med om. Saito 

berättar om en vit vän som en gång studerade i Japan, denne man fick alltid konstanta 

blickar på sig vart han än gick och han kände sig alltid så iakttagen att han kände sig lite 
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olustig ibland. Saito berättar också att Japaner i allmänhet undviker att inleda 

kommunikation med utländska individer.  

Vilket är motsatsen till hur de upplever Sverige, och detta har lett till att de inte känner 

sig utanför och känner att folk inte gör en så stor sak av att de inte är svenskar, utan den 

pressen kunde de känna sig trygga och hade väldigt lätt med att anpassa sig till Sverige.  

Maria är från Storbritannien men har utseendet av någon med annat etniskt ursprung, 

men hon säger att ingen här ”is being weird about it” när det kommer till att hon är 

utländsk. Det har också gjort att hon känner sig trygg när hon kommunicerar med 

svenskar, då hon beskriver att hon känner sig precis som om hon är välkommen och inte 

behandlad som en utomstående.  

David tycker att han ibland ser folk som ser ut som honom, dvs. medborgare med öst-

asiatiskt ursprung i sverige. Detta gör att ingen kan egentligen veta om han är 

utbytesstudent eller inhemsk student, han känner också att majoriteten av folk visar en 

vänlighet mot honom och han känner en trygghet likt Maria här i sverige. 

Det är vanlig praxis att i länder med en högt osäkerhetsundvikande kulturdimension har 

olika sätt att behandla folkgrupper, de som tillhör en minoritet behandlas oftast 

annorlunda än majoritetsbefolkningen och det är också väldigt vanligt att toleransen för 

minoriteter är låga i jämförelse med länder som har en låg osäkerhetsundvikande 

kulturdimension (Hofstede, 2010).  

  

6.5 Interpersonell kommunikation – Perception av svenskhet och dess påverkan på 

besökarna 

Hur en individ för en kommunikation, så sänder denna individ signaler om sig själv. Det 

kan vara beteende, attityd etc. som mottagaren kan ta emot i sin perception om hur en 

person är (Burton & Dimbleby, 1999). 

En återkommande egenskap som utbytesstudenterna varseblir av många svenskars sätt 

att kommunicera är att de är inledningsvis väldigt blyga och tystlåtna.  

De japanska utbytesstudenterna finner en likhet i hos den allmänna svensken med den 

allmänna japanen, att man oftast är blyg och inleder sällan en kommunikation med 

främlingar.  

Men nämner att när man börjar bli familjära så öppnar de sig mycket mer. 

 

Både Maria och Fuuko tycker att svenskar i allmänhet är ett folk som behöver lite arbete 
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för att öppna upp dem, annars kommer de att förbli tystlåtna. 

Saito håller med, men säger också att svenskar öppnar oftast sig själva när dem dricker, 

annars inte. 

 

 

Hur man kommunicerar och hur man väljer att utrycka sig kommer att påverka den 

andres sätt att kommunicera (Burton et al, 1999).  

Ett allmänt drag av den svenska mentaliteten är bl.a. ärligheten i sitt sätt att 

kommunicera (Larsson, 2010) 

Detta är något som även Saito upplever, deras varseblivning av svenskars sätt att 

kommunicera är väldigt ärligt i jämförelse med hur man vanligtvis kommunicerar i 

Japan. I Japan handlar det mycket om att antyda om saker och ting, då det upplevs som 

väldigt oacceptabelt att vara rak på sak i vissa delar av kommunikationen, som 

exempelvist att neka någon, eller att inte hålla med någon om något, man får ta det på 

ett halvdant sätt så att man antyder om det, och att om man inte håller med någon om 

något så bör man i många fall inte säga det rakt ut, detta beror också såklart på vad det 

handlar om, om det är triviala saker eller inte, men vilket fall så finner han inga sådana 

aspekter i kommunikationen när det kommer till hur de svenskar som han mött 

kommunicerar. 

Detta har påverkat honom till att bli minst lika ärlig tillbaka, och han kan helt ärligt 

neka samt att säga att han inte håller med om något/någon. Detta kommunikationssätt 

känner han är väldigt befriande för honom.  

Han beskriver det som att han har genom sin vistelse och kommunikation med svenskar 

blivit mycket mer öppen, ärlig och rak av sig, hans sätt att kommunicera är raka 

motsatsen till hur det var hemma i Japan. 

 

Både David, Thomas och Saito tycker att att svenskar är väldigt rak på sak i deras sätt 

att kommunicera. David tycker att svenskar saknar lite av en hänsyn till andras känslor i 

deras sätt att kommunicera till skillnad från hur det är i Kina. Då han menar att svenskar 

är ofta så rak på sak att de säger rakt ut på direkta sätt vad det är de egentligen tycker.  

 

En forskare vid namn Åke Daun har gjort en forskning som är baserad på nationella 

karaktärsdrag hos olika individer från olika länder, och resultatet som presenterades om 

de allmänna svenska personlighetsdragen var bl.a. tystlåtenhet, blyghet och 
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konfliktsundvikande (Larsson, 2010).   

 

Maria finner också svenskar som allmänt blygsamma och berättar skillnaden mellan hur 

svenskar är blyga när det kommer till inledandet av kommunikation i jämförelse med 

där hon kommer ifrån, hon menar att i England är det vanligt att börja helt från 

ingenstans tala med någon främling i en busshållplats om vädret och det är helt vanligt, 

medan här i Sverige skulle detta vara något konstigt, för att svenskar är väldigt tystlåtna 

och inleder väldigt sällan en kommunikation med en främling. Hon uppfattar svenskar 

som allmänt trevliga, välvilliga och hjälpsamma, men det är det med blygheten som gör 

att det känns som att det sätter en litet hinder för henne att kommunicera med svenskar. 

Detta påverkar henne till att hon har blivit mer av den som tar den mer initiativa rollen 

när det kommer till inledandet av kommunikation. 

 

Maria upplever att svenskar mer än ofta måste tala svenska i gruppen ibland, hon 

uppfattar inte det som något ovänligt eller exkluderande då hennes erfarenhet med 

svenskar är väldigt positiva, men hon känner ibland det lite obekvämt och vill bara 

vänta ut tills de börjar översätta det till engelska för henne vad de sade till gruppen.  

Även om de svenskar hon umgås med har flytande kunskaper när det kommer till att 

tala språket engelska så menar hon att de känner sig lite för otrygga om de talar ett 

främmande språk för länge, och måste gå tillbaka till svenska även fast hon är med i 

gruppen. 

Hon säger också att om folk helt plötsligt börjar tala något annat språk i gruppen så är 

det för att utesluta den som inte förstår språket ur gruppen, men hon känner att det är 

inte så svenskarna menar här, utan att det är mer som en social aspekt av det svenska 

kommunikationssättet och det accepterar hon.  

Detta gör dock att hon blir lite tyst och osäker på vad det är som händer och vad som 

planeras men hon har inga problem med det då hon får reda på det eventuellt när dem 

översätter till henne. 

Här kan man då se at hon upplever en osäkerhet från svenskarnas sida, även fast de är 

väldigt kunniga och flytande i det engelska språket, så känner de sig till och från osäkra 

och byter tillbaka till svenska, då som Maria upplever det som ett socialt behov de har.  

Men de är också konsensussökande (Larsson, 2010),  så de låter alltid Maria veta vad 

som sker och översätter väsentliga delar till henne. 

Detta liknar något som Saito har varseblivit om svenskars sätt att kommunicera också, 
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Saito beskriver svenskar som lite osäkra;   

  

" even though maybe if they have a high skill in a foreign language they feel 

uncomfortable to speak with others that are native to that language because they do not 

know if their language skill is enough”. (Saito Itamaru, 2015) 

 

Detta kan ses här som att de är osäkra att tala med någon som är mer kunnig än dem 

själva i det utländska språket. 

Svenskar i allmänhet är konsensussökande och söker alltid en överenskommelse och 

bekräftelsen (Frykman et al, 1993). 

Här ser man då att deras undvikande och osäkerhet till att de är osäker på om deras 

kunskaper blir bekräftade. 

 

Men denna osäkerhet har påverkat Maria till att själv bli tillbakadragen och tystlåten då 

hon inte känner att hon vill störa och “tränga sig på” den privata sfär som de har skapat 

genom att byta språket till svenska när de umgås i stora grupper, men hon känner att de 

gör så enbart för att uppfylla ett socialt behov så hon är helt okej med det och väntar 

tålmodigt tills de börjar byta tillbaka till engelska. Men pga. Hennes varseblivning om 

att svenskar är väldigt vänliga i allmänhet och välkomnande, så känner hon inte att det 

är för att utesluta henne, utan det är enbart en social aspekt av svensk kultur.   

 

Det har visat i studier att svenskar är i allmänhet osäkra i sociala situationer, där de inte 

har kontroll över situationen (Larsson, 2010). 

 

Vad en person signalerar genom, tystnad, kroppsställning och ton, med andra ord. Ens 

sätt att kommunicera, så kan det påverka den andres sätt att kommunicera med 

avsändaren av dessa signaler(Burton & Dimbleby, 1999). 

 

Detta är något som har påverkat Sena som beskriver sig själv som väldigt pratglad 

person när hon precis kommit hit, att efter en tid där hon upplevde Svenskar som väldigt 

tystlåtna att hon inte längre är lika pratglad och aktiv i sitt inledande av kommunikation 

med svenskar, då hon oroar sig för att hon stör dem. Pga. Tystnaden och blygheten så 

har med andra ord Sena som oftast är väldigt pratglad väldigt tillbakadragen ett tag. 

Senare beskriver hon att hon lärde sig att de bara var blyga och behöver öppnas upp av 
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henne själv, då blev hon mer initiativtagande när det gällde att kommunicera med 

svenskar. 

En tydlig hierarki är något som saknas hos det svenska samhället då svenskar i sig är i 

allmänhet väldigt ovillig till att ha en tydlig hierarki, svenskar i allmänhet föredrar att ha 

allt på jämlika plan istället, och därför syns inte hierarkin så tydligt i Sverige(Larsson, 

2010). 

 

Minako från Japan upplever Svensken som väldigt fri i att tala, det finns inga specifika 

regler i hur man talar, detta har påverkat henne till att bli mycket mer informell i sitt sätt 

att kommunicera.  

Hon beskriver att i Japan, så måste man tänka på att använda olika tilltal beroende på 

vem man talar med, det kan röra sig om någon som är äldre, ens senior eller chef, här 

märker hon en tydlig avsaknad av social hierarki, vilket gör henne till väldigt informell i 

sitt sätt att prata.  

De andra Japanska studenterna instämmer även med detta. 

 

Frykman(1993) beskriver i en allmän beskrivning om svensken som väldigt 

konflikträdd samt som ständigt sökande efter konsensus.  

Detta uppmärksammas speciellt tydligt hos den turkiske utbytesstudenten Sena, som 

menar att svenskar är oftast väldigt rädda för att hamna i konflikt med någon, hon tycker 

att de är ärliga i allmänhet, men är samtidigt väldigt försiktig med deras handlingar för 

att undvika att hamna i obekväma situationer. 

 

 

7 Diskussion och Sammanfattning 

Genom min studie har jag fått mycket nya lärdomar om den svenska kulturen som jag är 

uppväxt i och vissa aspekter av den svenska kulturen som jag förut inte tänkte så 

mycket på och/eller helt ovetande om.  

Jag har aldrig uppfattat själv att vi är en tystlåten eller blyg befolkning, men det är vad 

många av utbytesstudenterna som tycker det.  

 

Genom att studera hur individer som kommer från helt andra kulturer upplever Sveriges 

kulturdimensioner samt hur de upplever vårt sätt att kommunicera så har jag fått se en 

hel annan bild på Svenskars kommunikationssätt.  
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Jag kommer nedan att gå igenom frågorna från min frågeformulering och föra en 

sammanfattande diskussion om resultatet från studien i detta kapitel.  

 

 

Forskningsfråga 1: 

-Hur upplever utbytesstudenter från olika länder mötet och den kulturella anpassningen 

till studier i Sverige?  

 

Samtliga av utbytesstudenterna har upplevt en förändring i deras egna sätt att 

kommunicera efter deras anpassning till de kulturdimensioner som finns här i Sverige.  

 

De som kommer från kulturer med större kulturella skillnader i kulturdimensionerna har 

ändrats mest i sina kommunikationssätt.  

Dock önskar jag att jag hade fler intervjupersoner som kom från länder som präglas av 

kulturella dimensioner som är mer lika Sveriges, för att kunna se på en mer större bild 

hur det egentligen är när det är medlemmar från en kultur som är snarlikt Sveriges. 

Men genom resultatanalyserna, så visar det sig att de som upplever större skillnader i 

kulturdimensioner har haft mest påverkan på deras sätt att kommunicera. 

Många känner sig att genom sin studie i Sverige har utvecklat ett sätt som de tycker är 

väldigt fritt när det kommer till kommunikationen.  

De Japanska utbytesstudenterna känner att de i den individualistiska miljön inte behöver 

ha många förväntningar på hur de ska bete sig, de kan helt enkelt vara sig själva och 

uttrycka sig själva som de önskar. Även den kinesiska studenten Thomas känner av 

detta och uttrycker det som att han känner en frihet till att vara sig själv utan att behöva 

tänka på andras förväntningar om en. 

Genom den feminina kulturdimension som de upplever, så har de kvinnliga japanska 

studenterna och den turkiske studenten påverkats till att bli mer initiativtagande på deras 

sätt att kommunicera med det motsatta könet.  

Samtliga utbytesstudenter känner en ovilja till hierarki i Linnéuniversitetet, de upplever 

professorer och föreläsare som väldigt informella, och att studiemiljön också är väldigt 

informell, detta har påverkat samtliga till att bli mycket mer informella i sina sätt att 

kommunicera och kunnat komma på en vänligare plan med sina lärare, istället för att 

känna en konstant vägg mellan de olika sociala ranger.   
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Genom toleransen för minoritetsgrupper i den låga osäkerhetsundvikande 

kulturdimensionen som de upplever så har en del av utbytesstudenterna känt sig väldigt 

trygga och snabbt kunna anpassa till det svenska samhället då de känner sig välkomna.  

 

 

Forskningsfråga 2: 

-Hur påverkar perceptionen av det svenska kommunikationssätt och mönster den 

anpassandes sätt att kommunicera? 

 

När det kommer till hur utbytesstudenterna upplever svenskars sätt att kommunicera, 

har min egen bild av svenskar ifrågasatts, då jag fick se en helt ny bild på hur jag själv 

uppfattade svenskar i allmänhet då jag som är uppväxt och bott i Sverige hela mitt liv 

inte har upplevt det som utbytesstudenterna själva har upplevt om oss.  

Samtliga utbytesstudenter upplever den allmänna svensken som väldigt tystlåten och 

tillbakadragen, svenskar är oftast inte de som inleder kommunikation pga. Att de 

upplevs som väldigt tillbakadragande, blyga och tystlåtna.   

Detta har gjort att vissa själva blir lika tillbakadragna och mer tyst av sig, då vissa 

uppfattade det först som att svenskar inte var lika pratglada individer.  

Flera upplever också att det behövs lite arbete i kommunikationen för att öppna upp 

svenskar, annars kommer man sannolikt inte att kunna kommunicera med dem, när de 

väl har öppnat/bekantat sig med en, så upplevs svenskarna mer framåtgående och inte 

lika tillbakadragna. 

Pga. Detta har flera av utbytesstudenterna blivit mycket mer initiativtagande i sitt sätt 

att kommunicera.  

 

Det upplevs också av de flesta intervjupersonerna att svenskar är väldigt ärliga i sitt sätt 

att kommunicera, de talar väldigt rakt på, och ger sina synpunkter på ärliga sätt.  

Detta upplevs speciellt mycket av de japanska och kinesiska studenterna, detta har 

påverkat dem till att själva bli mer ärliga och rak på sak när det kommer till 

kommunikationssätt, vilket är motsatsen till hur de kommunicerar i sina egna hemland.  

Detta tyder på att Sverige är ett land som har en individualistisk kulturdimension, då det 

menas av Hofstede (2010) att anhängare av den individualistiska kulturdimensionen är 

mindre subtil och mer ärlig i kommunikationen. Samt Larssons (2010) påstående om att 

den allmänna svensken är väldigt ärlig i sitt sätt att kommunicera. 
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Det upplevs av samtliga att kommunikationssättet här är väldigt icke-hierarkiskt, detta 

pga. Att de upplever professorer som väldigt vänliga och ovilliga till att bli tillkallade på 

formella sätt, detta har påverkat utbytesstudenterna till att anpassa sig till ett mycket mer 

informellt sätt att kommunicera.  

Detta stärker Påståendet från Hofstede centre (2012) om att Sverige är ett land som har 

en väldigt låg maktdistans. 

 

 

Samtliga har fått sina kommunikationssätt påverkade av hur de upplever 

kommunikationssättet av svenskar, samt av skillnader i kulturdimensioner.  

Samtliga studenter har fått sina ursprungliga kommunikationssätt förändrade, och 

samtliga kulturdimensioner har visat sig påverka utbytesstudenterna till olika delar, men 

de dimensioner som hade starkaste påverkningarna var Individualismen och den låga 

maktdistansen.  

Sen har de som upplevt större skillnader i kulturdimensionerna från det land de själva 

kom ifrån påverkats starkast. Så slutsatsen är att kulturella skillnader påverkar, men ser 

ut att påverka mest på dem som kommer från kulturer som är väldigt olikt 

värdskulturen.  

 

 

Denna studie har visat att kulturella möten kan ha en stor påverkan på den som har en 

anpassande roll, dvs. Utbytesstudenterna. Studien har visat att den individualistiska 

kulturdimensionen, kan vara en stor påverkningsfaktor hos individer som kommer från 

en kollektivistisk kulturdimension. 

Samtliga intervjupersoner finner att Sverige är ett land med väldigt låg hierarkiskt 

struktur, och att könsrollerna är på en väldigt jämlik nivå.  

De finner att hierarkin är näst intill obefintlig i universitetsnivå, där föreläsare och 

professorer exempelvist tilltalas vid sitt förnamn, samt att flera intervjupersoner tycker 

att föreläsarna har ett mer informellt sätt att kommunicera med studenterna utanför 

undervisningstid. 

Detta stärker de tidigare kunskaperna som Hofstede Centre (2012) har bidragit om att 

Sverige är ett land med väldigt låg maktdistans, samt Larsson (2010) som menar att den 

allmänna svensken har en ovilja till hierarki.  
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Att studenterna har påverkas av de skillnader som de upplevt stärker påståendet om 

kommunikation som en påverkningsfaktor, då Triandis (1994) menar att 

kommunikation handlar om påverkan. Och Stier (2009) menar att kultur skapar 

kommunikationssätt.  

Därför kan man komma fram till att dessa utbytesstudenter har blivit påverkade och 

förändrade i deras egna kommunikationssätt pga. skillnader i vissa kulturella 

dimensioner.  

Studien stärker även Lewthwaites (1996) resultat som visar på att utbytesstudenter går 

igenom många förändringar i en utbytesperiod och blir utsatta för omgivningen av en ny 

kultur med nya kulturella ramar.  

 

 

De kunskaper som denna studie har bidragit med kan appliceras på praktiska nivåer när 

det kommer till exempelvis arbete med utbytesstudenter, man kan upplysa om kulturers 

olikheter och att skillnader i kommunikationssätt finns, för att förbereda eventuella 

utresande/inresande utbytesstudenter för deras kommande interkulturella möte.  

Om exempelvis en inhemsk svensk student skall resa till ett land som exempelvist Kina 

eller Japan, så kan man informera om hur man bör kommunicera för att underlätta 

studentens anpassning till dessa länder.  

Då det visade sig att exempelvis de kinesiska studenterna menar att man antyder på 

väldigt subtila sätt i deras sätt att kommunicera, då det är oartigt att direkt neka någon i 

Kina, precis som Saito (2015) menar att man inte öppet nekar någon i Japan.   

Detta visar också tydligt på hur Hofstede (2010) beskriver kollektivistiska kulturers 

medlemmar som ger mer subtila antydningar i deras sätt att kommunicera än de som 

kommer från en individualistisk kulturdimension.  

 

 

7.1 Vidare forskning  

Det som skulle vara väldigt intressant är att studera en liknande studie med utländska 

människor som kommer till Sverige i syfte att arbeta istället för att studera. Det kanske 

ger möjlighet till att uppleva en annan aspekt av svensk kultur?  

 

En annan idé som denna studie gav var också att kanske göra en liknande studie med 

folk som invandrar till Sverige istället för att enbart vistas här en kort period. Och se hur 



  
 

42 

de påverkas av kulturella skillnader och anpassning till det svenska samhället.  

 

Det som visat sig här i studien är att människor från kulturer som är väldigt olikt 

Sveriges har påverkats på ett mycket mer djupare plan, och det kan då vara av intresse 

att studera hur människor från liknande kulturer upplever Sverige, eller att utföra en 

studie som är helt fokuserat på att studera liknande studie fast enbart med människor 

som kommer från kulturer som är väldigt olikt Sveriges.  

Då jag i min studie har tagit fritt folk från olika kulturer, kanske man kan i vidare 

forskning fokusera på enskilda kulturer och studera dess medlemmars påverkan av 

studier och/eller arbete i Sverige.  
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I 
 

Bilagor 

 

Bilaga A Intervjuguide 

 

(generellt för att öppna upp och eventuellt leda till diskussion) 

General about adaptation  

what do you like most about sweden ?  

what do you think about: 

 -people in general 

 -customs 

 -society 

 

Have you now gotten used to living in sweden ?  

 

(Hofstede – individualism – kollektivism) 

How do you feel about the difference in the group mentality in Sweden in comparison 

to where you come from ? 

 

 

 

(Hofstede – maskulinitet/feminitet) 

What do you think about the gender roles  in sweden ?  

 

 -is it different from where you came from ?  

 

(Hofstede – maktdistans)  

How do you experience the hierarchical systems in sweden, are people more equal here 

(when it comes to school, work and mundane life) 

is that something that is different from where you come from?  

 

(Hofstede – osäkerhetsundvikane) 

Do you feel a difference in the level of which swedish people avoids or do not avoid 

uncertainty in comparison to where you come from?  



  
 

II 

 

   

 

(Anpassning efter skillnader) 

Did your stay in Sweden change your way of communicating with people?  

 -of same gender / opposite gender  

 -with professors/lecturers during class  

   

 

(Svenskhet) 

what is your impression on how Swedish people communicate ?  

 

 -does it differ from the way it is where you are from ?  

  -Has it affected your own way of communication ?  

 

_____ 

 

 

 

 


