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Förord 

Hösten 2013 flyttade jag till Los Angeles för högskolestudier. Efter att ha spenderat lite mer än 

ett år i USA blev jag allt mer nyfiken över hur andra svenska studenter upplever sin studietid i 

Los Angeles. När jag påbörjade min magisteruppsats vid Umeå universitet sökte jag länge i 

databasen efter artiklar om utlandsstudier och upplevde att jag tyckte att det borde finnas mer 

information tillgänglig. Detta behov lade grunden till mitt beslut om att undersöka svenska 

studenters studieupplevelser i Los Angeles för att bidra med kunskap om vilka fördelar och 

nackdelar som utlandsstudier innebär. Jag var också intresserad av att förstå varför studenter 

väljer att studera just i Los Angeles istället för i Sverige och vilka problem, förhoppningar och 

erfarenheter deras resa har inneburit. I denna studie kommer ni få läsa mer om vad jag fann i min 

undersökning. 

 

Jag vill också tacka alla de studenter som ställt upp och öppenhjärtat delat med sig av sina 

tankar, erfarenheter och förhoppningar om framtiden. Utan deras bidrag hade denna studie inte 

kunnat genomföras eftersom det är dessa studenters historier som i sin tur bidragit till ökad 

förståelse för utlandsstudier. Tack så jättemycket för de skratt, djupa diskussioner och tankar era 

delade upplevelser under intervjun har bidragit till. Jag kan inte tacka Er nog för Ert deltagande 

och Ert bidrag är ovärderligt för denna studie. Sist men absolut inte minst vill jag tacka min 

handledare, Kent Löfgren, för ovärderlig feedback och stöd. Jag vet inte hur många frågor och 

utkast jag skickat honom och fortfarande emottagit tips och råd av hög kvalitet tillbaka varje 

gång.  

 

Jag är så tacksam över all den hjälp jag emottagit under denna process, via intervjuer, 

handledning och stöd. 

 

Tack! 

Los Angeles, december 2014 
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Abstrakt 

Studiens syfte var att undersöka svenska studenters upplevelse av att studera i Los Angeles med 

fokus på vad de ansåg prioriterades inom högskoleundervisningen. Studien undersökte också de 

fördelar och nackdelar studenterna ansåg att utlandsstudier innebar samt av vilka skäl de valde 

att studera i USA. I studien ingick 10 kvinnliga studenter från Sverige som studerade eller hade 

studerat i Los Angeles. Alla intervjufrågor besvarades ur den intervjuguide som konstruerades 

för studien och de data som samlades in analyserades utifrån en bourdieuinspirerad ansats med 

fokus på habitus. Resultatet visade att studenter som väljer att studera utomlands har liknande 

kulturell bakgrund. Utlandsstudier är också ett sätt för svenska studenter att efter hemkomsten till 

Sverige förflytta sig i de sociala fälten till nya positioner som tidigare varit svåra för dem att nå. 

Utlandsstudier bidrog även till sociala förmågor och interkulturell förståelse som inte hade varit 

möjligt att lära sig vid studier i Sverige. Undersökningen visade även att studenter i Los Angeles 

lärde sig att lösa problem genom användandet av sociala nätverk, strategiskt planerande, och 

kommunikation. Resultatet stämde överens med tidigare forskning om utlandsstudier. 

 

Nyckelord: Bourdieu, Kultur, Nätverk, Problemlösning, Studieupplevelse, Utlandsstudier 
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1.0 INLEDNING 

Högskoleverket meddelade i sin statistikrapport om utlandsstudier år 2011/12 att antalet svenska 

studenter som väljer att studera utomlands hade ökat med 12 % jämfört med föregående läsår 

(Viberg & Gärdqvist, 2012). Viberg och Gärdqvist (2012) meddelar via 

Universitetskanslersämbetet att ”Under läsåret 2012/13 studerade 28 300 svenskar utomlands, 

antingen via utbytesprogram, som freemover-student eller som deltagare i språkkurser med 

studiemedel från CSN. Jämfört med föregående läsår har utbytesstudenterna ökat med 4 procent 

och freemover-studenterna med 2 procent” (Högskoleverket och SCB, 2011/12, s 2). Fördelar 

med utlandsstudier är bland annat personlig utveckling (Hill & Lyer, 2010). Att studera 

utomlands är en växande trend och USA är ett populärt land att studera i, under 2011/12 var 

USA det land som tog emot flest svenska studenter (Högskoleverket och SCB 2011/12, s 2). 

Eftersom många svenska studenter väljer att studera i USA är det viktigt att undersöka deras 

upplevelser av utlandsstudier för att förstå varför de väljer att studera utanför Sverige. 

 

Generellt är det studenter med välbärgade föräldrar och högre social klass än genomsnittet som 

studerar utomlands (King, Findlay Ahrens, Dunne, 2011). En ytterligare påverkande faktor vid 

beslutstagande om utlandsstudier är influenser av familj och vänner som rest mycket och har 

resande normaliserats (Waters & Brooks, 2010). 

 

Svenska utlandsstudenter i jämförelse med franska och tyska utomlandsstudenter tycks vara 

mindre intresserade av att uppleva nya undervisningssätt (Teichler & Steube, 1991). Istället 

lägger svenska studenter stor vikt på att uppleva den amerikanska kulturen och ta chansen att 

resa. Studenter som däremot saknar god undervisning i sitt hemland tenderar att intressera sig för 

nya undervisningsmetoder något mer (Teichler & Steube, 1991). Utomlandsstudier kan upplevas 

som stressfyllda för studenter eftersom undervisningen och kraven kan vara svåra att klara av för 

utlandsstudenter (Hill & Lyer, 2010). Enligt Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit och Vujic 

(2013) upplever utlandsstundeter svårigheter gällande annorlunda undervisningsmetoder och 

varierande lärarstöd vid utbildningen i värdlandet.  

 

Studenters främsta oro inför utlandsstudier är risken att de högskolepoäng de tar utomlands inte 

kan tillgodoräknas i Sverige. Vidare är övriga problem vid utlandsstudier oväntade kostnader 
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såsom försäkring, bankkostnader, brist på passande studentbostäder, bristande språkkunskaper, 

bristande information om förkunskaper vid högskolestudier i värdlandet samt bristande 

information om kultur och levnadskvalitet i värdlandet (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit 

& Vujic, 2013).  Studenter som upplevde att de var goda problemlösare och kände att de hade 

hög kapacitet för att klara av eventuella problem njöt mer av sin utlandsvistelse (Hill & Lyer, 

2010). De upplevde att deras tid som utlandsstudenter hade berikat dem mer än vad studier i 

deras hemland skulle ha gjort (Hill & Lyer, 2010).  

 

I denna studie har jag valt att lyfta fram två olika tankesätt hos studenter. Piagets vision av 

utbildning fokuserade på problemlösning och fritt tänkande snarare än memorering av fakta. 

Undervisning var menat att skapa innovatörer varför ett tvärvetenskapligt synsätt empatiserades i 

Piagets skola (Morssy Berglund, 2012). Vygotsky menade att inlärning sker genom användandet 

av artefakter, det vill säga metoder eller föremål som hjälper individen att ta till sig kunskap 

(Morssy Berglund, 2012). Hibert (2003) menar att undervisning inte kan garantera den kunskap 

undervisningen är avsedd att lära, men att läraren kan ge studenten möjligheter till lärande. Moon 

(1999, 2004) belyser vikten av studenters reflekterande av sitt lärande och betydelsen av 

integreringen av ny kunskap med tidigare erfarenheter. Denna typ av integration är vad som 

Moon (2004) menar leder till ”djupt” lärande (s 84) snarare än ytligt lärande som sker genom 

memorering av fakta. I likhet med Piagets syn på lärande där studenter inte matas med 

information utan uppmuntras till problemlösning så anser Bek (2012) att lärande sker genom 

reflektion som sker i samband med uppmuntran till kritiskt tänkande. Detta är en individuell 

process som till viss del kan påverkas av kultur och historia. Individer med liknande bakgrund 

kan ha liknande tankemönster som bidrar till att dessa individer tolkar samma stoff som 

meningsfullt och tillskriver det samma mening (Moon, 2004).  

 

I Amerikansk utbildning ställs betygsresultat i centrum vilket bidrar till att amerikanska elever 

fokuserar på memorerande av kunskap. Inom utbildningen ligger mycket fokus på att studenter 

skall avsluta kursen med ett A. I Sanders (2007) citeras en student som intervjuades för Sanders 

(2007) studie, 

I think that we are culturally taught to think that grades equal your effort, 

intelligence, everything, and I don’t agree with that. But it’s really hard to get 

over that because you can work really hard in a class and really understand 
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like a large part of the material, you can overcome fears, and if you don’t get 

that A you automatically feel that you didn’t do as well, or your not as smart; 

you’re not as good. So it’s just this thing that we have implanted in our brains. 

Just like in high school it was your SAT score. It shouldn’t be that way, but it 

is. (Sanders, 2007, s 10). 

 

 På senare år har kursbetyget A inte alltid reflekterat den kunskap A-studenter borde inneha. 

Detta har i sin tur försvårat vidarestudier för högskolestudenter i USA (Sanders, 2007).  

 

1.2 Syfte 

Denna studie handlar om hur svenska studenter upplever att studera vid en amerikansk högskola. 

Syftet med studien är även att undersöka varför svenska studenter väljer att studera i USA samt 

fördelar och nackdelar med utlandsstudierna. Studien undersöker också sociala aspekter vid 

sidan av studentlivet. Studien syftar även att bidra med kunskap som inspiration för framtida 

undersökningar om utlandsstudier i Amerika. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur är svenska studenters upplevelse av högskoleundervisning i Los Angeles samt vad 

prioriteras inom högskoleundervisningen? 

Vilka fördelar och nackdelar har studenterna upplevt att deras utlandsstudier i Los Angeles 

inneburit? 

Varför valde svenska studenter att studera i Los Angeles? 

 

Hur kan dessa upplevelser analyseras och förklaras utifrån Bourdieus teori om habitus? 

 

2.0 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Utlandsstudier 

Enligt Teichler och Steube (1991) studie baserad på utomlandsstudenter valde över 40 procent av 

de svenska studenterna utlandsstudier för att berika sin kulturella såväl som akademiska 

bakgrund. Som tidigare nämnts intresserar sig svenska studenter för att resa och tenderar enligt 
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Teichler och Steube (1991) i högre grad resa runt i värdlandet jämfört med engelska, franska och 

tyska studenter.  

 

Som tidigare nämnt påverkas studenter av sociala faktorer såsom familj och vänner vid 

beslutstagande om att studera utomlands (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Ett 

sätt att påverkas är att individen frågar sin omgivning om råd och ber familj och vänner berätta 

om sina upplevelser utomlands för att förstå vad individen kan vänta sig som utlandsstudent 

(Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Studenters sätt att resonera vid besluttagande 

om att studera utomlands eller inte påverkas också av vilken typ av examen de planerar att ta 

(Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit & Vujic, 2013). Kursinriktning kan spela roll för hur 

studenten resonerar, till exempel ekonomistudenter har visat sig fokusera på kostnader samt 

framtida karriärmöjligheter vid beslutstagandet om att studera utomlands.  (Payan, Svensson & 

Högvold, 2012). 

 

2.2 Undervisningsmetoder 

Förändringar i samhälle och kultur påverkar i sin tur individens intellektuella utveckling. 

Människans förmåga för nyskapande och innovation är knutet till den omgivande miljön. 

Samhälle och kultur har med andra ord ett samband med människans kreativa tänkande (Morssy 

Berglund, 2012).  

 

Pedagogiken som vetenskap behandlar olika sidor av den s.k. 

edukationsprocessen (”the process of education”). Denna innebär att 

det i varje samhälle och i varje kultur föreligger en ständig påverkan 

på människorna i avsikt att dessa genom inlärning skall på bästa 

möjliga sätt formas i överensstämmelse med vad man inom 

innevarande samhälle och kultur önskar göra dem till (Sjöstrand, 1969, s 22). 

 

Tidigare i denna studie nämndes Piagets vision om elever som uppmuntras att tänka innovativt 

och kritiskt. Eleverna uppmuntras till ett ifrågasättande tänkande vilket innebär att elever 

antingen accepterar eller förkastar sanningar snarare än att få sanningar förmedlade till sig. 

Studenterna lär sig helt enkelt att tänka självständigt (Morssy Berglund, 2012). Enligt Piaget sker 
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lärandet i klassrummet genom interaktion med läraren. Andra relevanta influenser inom 

pedagogik lyfter även de fram vikten av interaktion mellan aktörer men också användandet av 

ytterligare resurser vid kunskapsbildande.  

 

Vygotsky ansåg att användandet av redskap genererade kunskap. Redskapen kan även nämnas 

vid termen ”artefakter” vilket kan vara något uttryckt i tal och beteende såväl som representeras 

fysiskt i form av materiella ting. Den yttre påverkan i form av den fysiska världen som 

klassrummet representerar påverkar i sin tur hur studenten kommer att skapa och använda 

artefakter i sitt lärande. Artefakter sker i interaktion mellan användare och den fysiska världen, 

ett sätt att interagera är genom en dialektisk process (Jakobsson, 2012). Människans tänkande 

påverkar artefakten likväl som artefakten påverkar människors tänkande och beteende, det är ett 

samspel mellan tänkande och erfarenheter. Redskap enligt Vygotsky kunde avses vara: ”allt de 

psykologiska eller begreppsmässiga artefakter som exempelvis språk, räknesystem, 

positionssystem, memoreringstekniker, algebraiska symboler, konst, texter, diagram, kartor eller 

andra typer av representativa system” (Jakobsson, 2012, s 155). 

 

Wertschs (1998) begrepp ”medierande resurser” är det försvenskade uttrycket av ”mediational 

means”. Medierande resurser som begrepp menas med alla varierande termer som kan liknas 

med artefakter kombinerat. Medierande resurser kan ses som räknesystem, 

memoreringsprocedurer samt tankesätt (Wertsch, 1998). Denna studie kommer att fokusera på 

svenska studenters upplevelse av att studera i Los Angeles. Av den anledningen kommer 

medierande resurser vara ett begrepp för att beskriva verktyg studenter använt sig av vid sina 

utlandsstudier.  

 

Skolan spelar en nyckelroll i hur elever formas och ” Fostran i skolans regi, liksom i andra 

former, bygger på ett mer eller mindre starkt inslag av normalisering, där vissa förmågor eller 

karakteristika lyfts fram som goda, önskvärda och eftersträvansvärda, i relation till andra, som 

framställs som ofullbordade, problematiska och i behov av »omskolning»” (Dahlstedt & 

Hertzberg, 2011, s 182). Kunskapen bildar likt byggstenar en grund för individens förståelse vid 

memorerande av information (Bek, 2012). Förutsatt att studenten tillgodogjort sig presenterad 

kunskap ur läroböcker och material som läraren erbjudit, skall studenten i efterhand kunna 

återkalla tidigare inlärd kunskap. Förutsättningar för lärande sker genom undervisning och vad 
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studenten lär sig är inte nödvändigtvis vad läraren avsett utan beror på de möjligheter till lärande 

som undervisningen erbjuder (Bek, 2012). Lärandemiljön påverkas av såväl elever som sociala 

aktörer (Hammerness, 2004). Individuellt tänkande och självständighet är något 

eftersträvansvärt. Dessa två kvaliteter tenderar att värderas mindre i en teststandardiserad skola 

eftersom eleverna memorerar in kursmaterial för att få ett högt provresultat snarare än att 

utmanas genom projektliknande arbeten som lämnar utrymme för kreativt tänkande och 

långvarig kunskap (Hammerness, 2004). 

 

Betyg är en central del av amerikansk utbildning. Studenter strävar efter betyget A i USA. I 

dagsläget innehar många studenter A i betyg. Detta orsakar problematik vid vidarestudier i USA 

(Sanders, 2007). Även om betyget mäter huruvida en elev klarat av utbildningen eller inte så 

reflekterar betyget A inte alltid vad studenten faktiskt har lärt sig (Sanders, 2007). Studenter som 

upplever att deras slutbetyg inte korrekt reflekterar deras lärande kan uppleva att det är svårt att 

hantera besvikelsen. Betyg är något som synliggörs och behandlas publikt. Detta sätter press på 

eleven att inte ”skämma ut sig” inför andra genom att få ett lågt betyg (Sanders, 2007). Studenter 

blir kulturellt påverkade av den allmänna uppfattningen att A är det enda betyget att sträva efter. 

Men de tillgodogör sig inte alltid kunskap som de kan använda i framtiden eftersom de glömmer 

bort informationen trots att de fått högsta betyg i klassen. Sanders (2007) ger ett exempel på 

detta: 

One student explained that she had taken a class that was an “easy A.” She 

said she felt happy with the A because it helped her grade point average and 

she had to do a lot of work. At the same time, she said with some 

disappointment that she cannot remember anything from that class and has 

never used that knowledge anywhere. Even with an A, she did not feel entirely 

successful with the course. (Sanders, 2007, s 12). 

 

Den andra typen av inlärning som lyfts fram i denna studie sker genom reflekterande lärande. 

Studenten skapar kunskap genom ”nätverk” av känslor och idéer som länkas samman. 

Sammanlänkningen av tankar sker i olika ”grupper” i kunskapsnätverket. Genom denna typ av 

inlärning förändras kunskap då den integreras i ”kunskapsnätverket”. Antingen influerar den nya 

kunskapen den redan befintliga kunskapen (ackommodation) eller så påverkar eller potentiellt 

förändrar redan existerande kunskap den nyintagna kunskapen (assimilation) (Moon, 2004). Den 



11 
 

sistnämnda lärandestilen påverkas av studentens kognitiva mönster. Beroende på studentens 

tankar limiteras intaget av kunskap av filter som styr vad studenten lägger märke till (Moon, 

2004).  

 

2.3 Fördelar och nackdelar vid utlandsstudier 

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och förståelse för andra kulturer och språk är något 

som uppmuntras (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Utlandsstudier är en god 

förberedelse inför arbetskarriären eftersom utlandsstudenter har ett globalt tankesätt. De har även 

större förståelse för andra kulturer jämfört med studenter som inte studerar utomlands (Payan, 

Svensson & Högevold, 2012). En ytterligare anledning till uppmuntrandet av utlandsstudier är 

fredsskapande mellan värdlandet och hemlandet (West & Barham, 2009). 

 

Det är en allmän uppfattning att internationella studenter har mycket att tjäna på utlandsstudier. 

Dels prestigen som medföljer studenter som väljer att studera vid högskolor utomlands men 

också fördelar som kompetens att konkurrera på en global arbetsmarknad (Souto-Otero, 

Huisman, Beerkens, de Wit & Vujic 2013). Att söka sig utomlands för högskolestudier blir allt 

vanligare (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit & Vujic, 2013). 

 

I dagsläget är antalet studier gjorda på svenska utlandsstudenter få varav informationen om 

studenters förhållande vid utlandsstudier bristande (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit & 

Vujic, 2013). Studenter i USA uppgav i Sanchez, Fornerino, och Zang’s (2006) enkätstudie att 

upplevda problem innefattade osäkerheter att leva i ett annat land och saknad av familj och 

vänner. Studenterna uppgav även att de erfor ekonomiska problem. I samband med 

utomlandsstudierna tillkommer risker till följd av mycket frihet inom studierna. Riskerna 

innefattar bland annat alkoholmissbruk, riskfyllt beteende såsom att gå ut ensam sent om kvällen, 

involveras i grupper med dåligt inflytande och otillräcklig studieinsats. En tidigare nämnd 

stressfaktor är emotionell sårbarhet eftersom avståndet till familj och vänner kan påverka 

studentens psykiska välmående. Dessa faktorer kan leda till upplevt missnöje av utlandsstudier 

för studenten i slutet av sin utbildning (Hill & Lyer, 2010). En nackdel med utlandsstudierna vid 

hemkomsten till Sverige var problem med tillgodoräknandet av studieresultaten från utlandet 

(Teichler & Steube, 1991). 
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3. METOD 

Avsikten med denna studie var att undersöka svenska studenters upplevelse av att vara 

utlandsstudent i Los Angeles. Idén om att intervjua studenter som studerade i Los Angeles 

uppstod efter att ha läst ett antal artiklar om utlandsstudenters upplevelser att studera i ett 

främmande land. Artiklarna undersökte fördelar samt nackdelar med utlandsstudier. För att 

möjliggöra en djupare förståelse av de svenska elevernas upplevelser av att studera i USA valdes 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

3.1 Studiens teoretiska ram 

Data analyserades genom Bourdieus teori om habitus. Habitus innebär kultur som en särskild 

grupp- eller klasstillhörighet innehar som i sin tur påverkar individens syn av vad som är 

lämpligt beteende (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Enligt Bourdieu avgör 

strukturen av samhället och de ”fält” och grupper som innefattas av osynliga regler som inte 

agenten, i detta fall studenten, kan styra över (Bourdieu, 1989). Det sociala utrymmet vilket är 

det fält en agent kan agera inom är ofta påminnande om andra närliggande fält och grupper som i 

sin tur bildar sociala klasser. Det är dessa relaterade grupper som tillsammans bygger det sociala 

utrymmet där en särskild klasskategori tenderar att socialisera med andra agenter av samma 

klassbakgrund (Bourdieu, 1989).  

 

Habitus ingår i social struktur och påverkar även hur individen kan röra sig mellan sociala 

grupper. Habitus styr förväntningarna och uppfattningen om hur individen bör bete sig i en 

särskild miljö eftersom begreppet både innefattar skapandet av praktiker samt tankemönster hos 

agenter (Bourdieu, 1989). Bourdieu (1989) understryker hur social struktur influerar agentens 

kognitiva mönster. Med andra ord ser agenten verkligheten på ett visst sätt beroende på vilken 

grupp denne hen tillhör. 

 

Studenter som kommer från familjer med akademisk bakgrund och sociala kontakter med 

erfarenhet av utlandsstudier är till exempel en typ av habitus som påverkar huruvida studenter 

anser det vara möjligt att resa utomlands för att studera (Green, Gannaway, Sheppard & 

Jamarani, 2014). Tidigare studier inom Bourdieus habitusteori visar samband mellan 

utlandsstudier och studenter med familj och vänner som rest internationellt till den grad att 
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utlandsresande normaliserats (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Skolan i sig är 

också bidragande till skapandet av socialt och kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron, 1977). 

Tillsammans med föräldrarna agerar lärare men också skolkamrater som agenter inom olika 

sociala kategorier som skapas och omskapas i skolmiljön (Bourdieu & Passeron, 1977). Skolan 

antingen inkluderar eller exkluderar agenter inom vissa sociala fält beroende på hur hög rörlighet 

agenten har inom habitus. Detta avgörs som sagt beroende på agentens sociala samt kulturella 

kapital (Bourdieu & Passeron, 1977). 

 

Social samverkan har också samband med lust att lära. Enligt Mayes & Crossan (2007) studerar 

individen sin grupp och anammar därefter deras lärande för att passa in i det sociala fältet. Ett 

exempel på detta kan ses som svenska studenter som reser utomlands för att studera för att de vill 

tillhöra en särskild grupp av studenter alternativt väljer att studera vid en högskola eftersom 

deras syskon och föräldrar har akademisk bakgrund (Mayes & Crossan, 2007). Att vidareutbilda 

sig kan också vara agentens chans att nå ut till grupper som tidigare inte varit möjliga att tillhöra 

utan akademisk bakgrund (Mayes & Crossan, 2007). Men för att vilja lära sig behöver individen 

känna tillhörighet, därmed kan grupptillhörighet ses som en drivkraft (Mayes & Crossan, 2007). 

 

Social tillhörighet innebär att habitus inverkar på individens förmåga att lösa problem vid studier 

utomlands. Handlingsutrymmet baseras på individens sociala position eftersom interaktionen är 

begränsad till en särskild grupp eller område (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). 

Känslan av agentens plats i samhället påverkar umgängesgruppen agenten omger sig med. Denna 

grupp i sin tur har varierande makt beroende på vilken klasskategori de tillhör. Agentens 

problemlösningsförmåga är sammanlänkad med grupptillhörigheten genom den möjlighet till 

stöd och råd som gruppmedlemmarna kan erbjuda varandra (Green, Gannaway, Sheppard & 

Jamarani, 2014). Tidigare forskning visar att problemlösningsförmåga sammankopplas med 

studenters upplevda tillfredsställelse av att studera i USA och hur deras sociala umgänge och 

familj influerar deras upplevelse. Individens räckvidd att interagera med andra grupper påverkar 

de sociala kontakter studenten har att rådfråga vid funderingar eller eventuella problem (Green, 

Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014).  

 

Bourdieus tankar om habitus kan också sammanlänkas med konstruktivism (Bourdieu, 1989). 

Enligt konstruktivismen agerar vi som aktörer inom vad som anses vara den yttre verkligheten. 
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Vi skapar kategorier för vad som är ”normalt” och vad som är eftersträvansvärt och mindre 

önskvärt inom beteende (Bourdieu, 1989). De kategorier som skapas sker genom social 

interaktion var kategoriseringen är verktyg aktörerna, alternativt agenterna som Bourdieu 

uttrycker sig, använder för att förstå den yttre verklighet som de rör sig inom (Bourdieu, 1989). 

Kategorierna används för att tolka social konstruktion och vad som är naturligt i aktörernas 

verklighet (Bryman 2011). Kultur är ett fenomen som aktörer skapar och som i sin tur sedan 

påverkar hur människor kan bete sig inom den yttre verklighet de tillsammans skapat. Den 

framkallade kulturen är slutprodukten av människors tolkning och skapande av yttre verklighet 

fungerar som en referensram för människan att förstå omvärlden (Bryman, 2011). På grund av att 

aktörerna använder sig av sin skapelse för att tolka vad som är naturligt och önskvärt kan 

fenomenet i sig ses ha tvingande egenskaper som aktören själv bidragit till att skapa (Bryman, 

2011). 

 

Fenomen uppstår inte genom sig själva utan som tidigare nämnt genom diskurs och praktisk 

konstruktion (Bryman, 2011). Exempelvis hemlöshet kan ses som ett problem som samhället har 

konstruerat. Aktörer riktar sin uppmärksamhet mot vad som sticker ut som annorlunda och 

onaturligt i vår yttre verklighet, även om de hemlösa själv inte nödvändigtvis betraktar sin 

situation som ett problem. Detta är ett exempel på hur komplex konstruktion kan anses vara 

under verklighetsskapandet (Thomassen, 2007). Språk och social interaktion hamnar i fokus 

inom social konstruktivism eftersom individer tolkar språket i sitt verklighetsskapande samt för 

förståelse av omvärlden (Thomassen, 2007). 

 

3.2 Datainsamling och tolkningsmetod 

Intresset i intervjun var riktat mot respondentens upplevelse samt åsikter om hur det är att 

studera vid en amerikansk högskola i Los Angeles. Av den anledningen lämpade sig en 

semistrukturerad intervjuguide eftersom respondenternas svar kan leda till behovet av 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Intervjuguiden var indelad i tre kategorier som frågorna 

kopplades till ”Allmänt”, ”Socialt” och ”Lärande och studieupplevelse”. Intervjufrågorna var 

menade att leda till djupa och meningsfulla svar. För att uppnå uttömmande svar krävdes 

flexibilitet av forskaren då anpassning av följdfrågor var nödvändigt.  
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Respondenterna intervjuades en gång. Intervjuerna genomfördes över telefon samt Skype och 

samtalet spelades in via inspelningsverktyg för telefon och Skype. Därefter transkriberades 

intervjun för att i textform sedan analyseras av forskaren. Analysen ämnade att undersöka 

likheter samt avvikelser i respondenternas svar. Efter att intervjuerna skrivits ned analyserades 

genom att läsas igenom upprepade gånger. Forskaren granskade materialet för återkommande 

ord och liknande upplevelser samt åsikter bland respondenterna. Materialet grupperades därefter 

inom olika teman.  

 

Datamaterialet analyserades ur ett konstruktivistiskt perspektiv för att forskaren skulle förstå 

studenternas svar utifrån Bourdieus teori om habitus. Intervjuguiden var utformad för att locka 

fram svar hos respondenterna som ”fångade” vardagliga uttryck om hur de upplevde att vara 

studenter. Då intervjun var semistrukturerad uppmanade frågorna respondenterna till 

uttömmande svar (Bryman, 2011). Materialets värde prioriterades efter studiens syfte och 

frågeställningar, detta samlades slutligen under tre teman som presenteras under resultat. 

 

Genom grupperingen av datamaterialet baserat efter tema kunde forskaren därefter dra slutsatser 

om studenternas upplevelser om att vara svensk utlandsstudent i Los Angeles. 

 

3.3 Urval 

Urvalet var slumpmässigt eftersom varierande erfarenheter av att studera utomlands var önskvärt 

vid datainsamlingen. Anledningen att forskaren valde att undersöka högskolestudenter i Los 

Angeles framför studenter på andra amerikanska orter beror på att forskaren bor i Los Angeles. 

Valet av respondenter som delar samma tidszon underlättade intervjuförfarandet. De studenter 

som deltog i studien hade varit student i Los Angeles i 6 månader upp till 5 år. Studenternas 

ålder varierade mellan 21 år till 25 år. Genom att blanda olika åldrar samt tid som student i Los 

Angeles ansåg forskaren att respondenterna skulle möjliggöra en mångfacetterad bild av hur 

studieupplevelsen i Los Angeles är. En ytterligare anledning var hur antal års erfarenhet av att 

leva i landet och studentens ålder eventuellt kan påverka tillfredsställelsen av utlandsvistelsen. 

Variationen av studenter som bott och studerat en längre tid i Los Angeles till skillnad från 

nyinflyttade studenter erbjöd även möjlighet att analysera nykomna studenters funderingar och 

eventuella problem inför samt i början av sin studenttid i Los Angeles. De mer erfarna 
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studenterna kunde å andra sidan bidra med mer information om skolsystemet och socialt- samt 

studierelaterade tankar om att bo och studera i Los Angeles. 

 

Respondenterna bestod av svenska studenter vid fyra olika högskolor i Los Angeles, USA. 

Urvalet genomfördes via snowball sampling. Snowball sampling används vid datainsamling då 

det är svårt att nå ut till aktuella respondenter (Babbie, 2001). Av den anledningen valde 

forskaren att berätta om undersökningen för studenter vid Glendale College och Santa Monica 

för att undersöka eventuellt intresse att delta i en intervju. De intervjuade studenterna spred i sin 

tur ordet om studien till andra svenska studenter. Information om studien lades även ut i 

intressegrupper för svenska studenter i Los Angeles på det sociala nätverket Facebook. De 

studenter som visade intresse att delta i en intervju kontaktades också via e-post gällande studien.  

 

Totalt deltog 10 studenter varav 100 % bestod av kvinnor. 2 studenter hade erfarenhet av att leva 

i London, England före sina studier, 3 studenter hade också familjemedlemmar som studerat 

utomlands. 2 studenter hade nyligen avslutat sin utbildning i Los Angeles. 6 studenter uteblev ur 

studien på grund av svårigheter att bestämma en lämplig tidpunkt för intervjun.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Denna studie visade samband med tidigare internationell forskning om utlandsstudenters 

upplevelse av att studera utomlands. Intervjuguiden bestod av öppna semistrukturerade frågor 

vilket innebär en svårighet för framtida upprepningar av denna studie (Bryman, 2011). Varje 

intervju var unik i sitt slag eftersom respondenternas svar i vissa fall krävde flexibla följdfrågor 

för att få uttömmande svar. Insamlad data korrelerar med vad andra studenter uttryckt i andra 

studier vilket tyder på intern reliabilitet (Bryman, 2011). De likheter denna studie visar med 

tidigare forskning visar att undersökningen överensstämmer med verkligheten. Respondenternas 

svar liknade varandra men eftersom deltagarantalet består av 10 respondenter bedöms denna 

studie vara av låg reliabilitet sett ur ett traditionellt perspektiv (Bryman, 2011).  

 

Som tidigare nämnt visar denna studie samband med tidigare forskning på internationell nivå, 

vilket visar att undersökningen har samtidig validitet (Bryman, 2011). Extern validitet bedöms 

vara måttlig med motivationen av antalet deltagande i denna studie. För att dra slutsatser om 
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större populationer hade denna studie behövt fler respondenter. Däremot kan allmänna 

generaliseringar dras om utlandsstudenter då resultatet liknar andra undersökningar om 

utlandsstudenter. Av den anledningen kan denna undersöknings resultat bidra med kunskap om 

utlandsstudenter, även om studien insamlade data från ett mindre antal respondenter (Bryman, 

2011). 

 

3.5 Forskningsetiska principer 

Studien har utarbetats och genomförts enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Forskaren har syftat med- och genomfört studien för att arbeta fördjupa 

den kunskap inom en väsentlig forskningsfråga (Vetenskapsrådet, 2011). Studien har även 

strävat efter att bidra med kunskap om studiens forskningsfrågor (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 

undersökningen har forskaren agerat lyhört inför individskyddskravet vilket innebär att deltagare 

i studien inte utsätts för kränkning eller förödmjukelse. Forskaren har även utformat studien för 

att inte utsätta deltagare för fysisk skada (Vetenskapsrådet, 2002). För att försäkra sig om att 

dessa skador undviks har forskaren valt att följa Vetenskapsrådets fyra allmänna forskningskrav. 

Informationsbrevet innehöll också kontaktuppgifter till forskaren såväl som handledaren. Nedan 

följer kortfattat information för varje kravpunkt, för ytterligare information hänvisar forskaren 

till bilaga 1. 

 

3.6 Informationskravet 

Alla deltagare kontaktades via e-post med en bifogad bilaga av ett informationsbrev om studien. 

Vid intervjutillfället upprepade forskaren informationen som fanns återgiven i 

informationsbrevet för att säkerställa att alla deltagare var informerade om studiens syfte, deras 

rättigheter och intervjugenomförandet. Forskaren informerade respondenterna om deras uppgift i 

studien så respondenterna kunde ta ställning till om de ville delta eller inte. Forskaren besvarade 

även eventuella frågor om studien från deltagarnas sida. I informationen framgick att forskaren 

spelade in intervjun samt att deltagandet var konfidentiellt och att all insamlad data skulle 

raderas då uppsatsen var godkänd och registrerad i skolans uppsatssystem. Vidare informerades 

deltagarna om att deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas när de så önskade utan 

påföljder. 
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3.7 Samtyckeskravet 

Alla deltagare var över 18 år och därför myndiga. Av den anledningen behövdes inga särskilda 

samtycken av förmyndare inför intervjudeltagandet. Samtliga deltagare var informerade om 

deras frivillighet att delta i studien. Respondenterna informerades om deras rätt att bestämma 

över sin medverkan.  

 

3.8 Konfidentialitetskravet 

Forskaren upplyste deltagarna om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarnas 

identitet skulle skyddas genom att benämna dem som respondent 1/2/3 och så vidare för att 

skydda deltagarnas anonymitet. I delgiven information framgick även att deltagarnas 

konfidentialitet skulle skyddas genom att insamlad data raderas då uppsatsen är godkänd och 

registrerad i institutionens uppsatssystem. Obehöriga individer skulle inte heller ha tillgång till 

datamaterialet. 

 

3.9 Nyttjandekravet 

Insamlat datamaterial har i uteslutande ändamål använts för att skriva denna studie. Alla 

deltagare i denna studie har informerats om att insamlat datamaterial inte kommer att användas 

för något annat ändamål än forskning. Insamlad data kommer inte eller lånas ut eller användas 

för icke-vetenskapliga syften. 

 

4.0 RESULTAT 

4.1 Kulturella och karriärmässiga aspekter av att studera i Los Angeles 

Respondenterna uppgav till stor andel att upplevelsen av en annan kultur var en bidragande 

anledning till deras beslut att studera utomlands. En annan anledning var förhoppningen om fler 

karriärmöjligheter till följd av att studera utomlands, delvis på svensk arbetsmarknad men också 

den amerikanska arbetsmarknaden. Majoriteten av studenterna ansåg att svensk 

högskoleutbildning var av bättre kvalitet än den amerikanska men ansåg ändå att en 

utlandsutbildning gynnade dem mer än att studera i Sverige. Respondenterna menade att 

utlandsstudier bidrog till större karriärmöjligheter eftersom erfarenheten att leva och studera i ett 
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främmande land imponerar på arbetsgivare. I vissa fall ansåg respondenten att särskilt Los 

Angeles erbjöd bättre karriärmöjligheter än Sverige inom det fält respondenten studerade. 

 

Jag hoppas att jag får ett bättre perspektiv på hur människor fungerar ute i 

arbetsvärlden och den vanliga världen. Jag hoppas att jag ska kunna utveckla 

språket och kunna va bekväm, och liksom se hur business funkar här och lite 

sådära. Sen att man kan få bra och knyta kontakter och ett bra jobb med tanke 

på att man har varit utomlands vilket visar på ambitioner. Ja jag tror det ser 

bättre ut på papper men sen tror jag ju att Sveriges utbildning den är ju av 

bättre kvalitet. (Paus) Har jag insett. Men sen så tror jag ju folk tänker inte så 

långt heller, de tänker att ”åh vad ambitiöst, du har studerat utomlands på 

egna ben, en annan kultur ett annat språk” du vet jag tror att det är mer vad de 

tänker på (arbetsgivarna, forskarens anmärkning). Men sen så tycker jag ju att 

Sveriges skolsystem är bättre, helt klart. (Respondent nr 7.) 

 

Ehm, asså känslan av att uppleva nånting annat och få ett annat perspektiv, på 

allt liksom. Både personligt och karriärmässigt. […] mitt branschområde som 

är musik då har stor, framförallt i Los Angeles, stor utbredning. Jag får så 

mycket erfarenhet bara av att vistas i Los Angeles, både av mentorer och 

allting. Därför tror jag att jag valde att läsa i Los Angeles. (Respondent nr 9.) 

 

Vill man göra nåt stort så kan man göra det här. Det finns mer och kontakter 

såhär, och med utbildning… man kan jobba sig mycket högre upp här än vad 

man kan i Sverige. Och sen så… ja man… man växer som person också när 

man är hemifrån.( Respondent nr 1.) 

 

Okej. Fördelar… det är att nätverka. Du träffar ju jättemånga människor och 

du får en chans att studera, att studera på engelska hela tiden så du förbättrar 

ju. Din engelska blir ju så mycket bättre. Och sen folket du träffar, alltså… 

upplevelsen. Och nackdel… alltså jag tror att det, folk brukar ju kalla Sverige 

lilla landet lagom. Och ju mer upplevelse du får utomlands desto mer så ser du 

liksom på saker i Sverige lite annorlunda och du ser på människor också lite 
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annorlunda. Det är många som har växt upp i små städer, småbyggen, man 

träffar samma folk. Det är samma visa. Så åker man till USA och man upplever 

olika människor, olika länder, olika kulturer då det är klart. Det blir ju sen helt 

annorlunda när man åker hem till Sverige. För man ser Sverige mer med 

öppna ögon. (Respondent nr 10.) 

 

I de flesta fall kände respondenten en eller fler studenter sedan tidigare som också studerat eller 

just nu studerar i Los Angeles, en annan ort i USA eller i ett annat land än USA. Samtliga 

respondenter hade rest utomlands tidigare och i vissa fall hade respondenten familjemedlemmar 

som också studerat utomlands.  

 

Jag har alltid velat åka hit och jag kände att jag inte visste vad jag ville göra 

med mitt liv. Därför åkte jag hit och tänkte att man kanske kan komma på det 

på vägen liksom. […] jag har två kompisar här som jag känt sedan innan. 

Båda är här nu, ena hann vara här ett år innan jag kom hit och en annan kom 

hit… ja, med mig […]Det jag tycker har varit väldigt positivt är att man har 

lärt känna väldigt mycket människor, mycket svenskar. Man hör att någon 

pratar svenska så… pratar man med varann. Lite så känner jag att man får ett 

eget community. […]Liksom jag tycker att när man kommer hit, asså det blir 

mycket att man är med sina roomies. Dom är nära till hands […] Jag skulle 

nog säga att svenskar är mer tillbakadragna mer än amerikanare är här. Men 

sen skulle jag nog säga att svenskar är minoriteter så man är mer sociala mot 

varann. (Respondent nr 1.) 

 

[…] jag hittar ju bara mer och mer, man är ute och går och så hör man ”XXX 

är det du?” och man ba ”men va, vad gör du här?”. Så det är faktiskt mer och 

mer och mer, folk som man känner sen tidigare. Sen har jag ju nya vänner fast 

från Sverige här men sen så tycker jag att det bara kommer mer och mer från 

tidigare vänner som kommer hit. (Respondent nr 7.) 

 

En större andel respondenter hade familjemedlemmar och vänner med avslutad eller påbörjad 

högskoleutbildning. Alla respondenter var intresserade av Los Angeles av ett kulturellt 
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perspektiv men tenderade att umgås med andra svenskar och bilda vad de kallade ett ”svenskt 

community”. 

 

4.2 Sociala samt studierelaterade fördelar och nackdelar att studera i Los 

Angeles 

Möjligheten att lära känna nya kontakter och bygga nätverk av dessa ansågs vara positivt med att 

bo i Los Angeles. Respondenterna ansåg att personer som bor i Los Angeles är öppna för nya 

kontakter. Respondenterna upplevde att deras kontakter hade kommit till användning av 

personliga såväl som karriärmässiga skäl. Desto större kontaktnät, desto tryggare kände sig 

respondenten med att bo i Los Angeles. Användningen av kontaktnätet möjliggjorde för 

respondenterna att lösa problem. Kontaktnätet öppnade också möjligheter inom det fält de önskar 

arbeta inom i framtiden.  

 

Alltså just L.A tror jag är väldigt mycket nätverkande, man går ut specifikt för 

L.A så är ju nätverkande en grej. Så att uppleva det och ta det med sig hem till 

Sverige var väldigt häftigt. Man märker också när man kommer hem, att man 

har det här nätverkstänket. Man är bättre på att tänka på det. Man är bättre att 

marknadsföra sig själv […]Att gud asså, jag hade inte klarat mig i Los Angeles 

utan dom vännerna jag fick där. […] Det blir som att man testar sitt egna 

räddningsnät så testar man lite… […] kan jag lita på den och så vissa gånger 

kan man och andra så kan man inte och då blir man sviken och får lappa 

ihop… Men det var verkligen ovärderligt, och det är fortfarande ovärderligt. 

Även här hemma i Sverige. (Respondent nr 9.) 

 

I Usa är man väldigt bra på att, vad heter det, vad heter det på svenska? Men 

typ connect med människor, med varandra, man byter kort med varandra, e-

mails, telefonnummer. Asså det är väldigt lätt att göra det så du kan liksom 

vända dig till flera människor för att få vad du vill ha. Det finns flera vägar, 

mer än en väg. Jag visste först absolut inte vad jag skulle göra (i Sverige, 

forskarens anmärkning). För jag ville ha jobb, ja då gick jag till 

arbetsförmedlingen. Liksom, men här i USA, om du vill ha något så frågar du 



22 
 

din kompis som frågar sin kompis. Jag vet inte, men det går runt. Så det är 

nånting som jag har tagit stor nytta av, tror jag. (Respondent nr 10.) 

 

Jaaa asså det är väl liksom att man wanna become successful. Man försöker 

skapa kontakter och komma nånstans i livet även om det är business eller i 

skolan så är det väl det jag tycker att vi har gemensamt. Både amerikaner och 

svenskar här i Los Angeles. Att du tänker på din framtid, du jobbar för din 

framtid. Det tror jag är gemensamt med många som jag känner. (Respondent 

nr 7.) 

 

I intervjuerna var bilden av hur en svensk student var blandad. Gemensamt ansåg respondenterna 

att svenska studenter påbörjar studier i Los Angeles eftersom de sökte ett, vad de uttryckte som 

”bättre” liv. Detta kunde uppnås via knytandet av nya kontakter och en nystart i Los Angeles 

men också genom att använda sig av lärda färdigheter för att återvända till Sverige och arbeta. 

Dessa färdigheter fostrades av de personer studenterna omgav sig av och i de grupper de 

socialiserade skapades familjeband med gruppmedlemmarna. 

 

[…] sen så en annan fördel också var att i alla fall på det universitet jag 

studerade vid var alla väldigt, väldigt drivna. Det var inte, det var ingen som 

var där för att leva på CSN. Men det är där, jag vet inte på andra skolor… Så 

det var väl en fördel också, som man blev påverkad av. (Respondent nr 8.) 

 

Till största andel uttryckte respondenterna ett missnöje över ansökningssystemet i Los Angeles. 

Detta berodde på att trots studenter ansökt till ett program hade de ingen ansökningsgaranti att 

bli antagen till de kurser som hörde till deras program. Istället upptäckte de på plats något som 

kallas priority registration, vilket betyder att ansökningssystemet är baserat på hur länge 

studenter studerat vid skolan. Med andra ord gäller ”först till kvarn får mala” principen vid 

ansökningsstarten. Många respondenter angav att svårigheten att få de kurser de behövde för att 

genomföra sin utbildning bland annat drog ut på studietiden vilket försenade examen. En annan 

nackdel med amerikanska antagningssystemet var att utbildningen kostade mer. Ökad kostnad 

för utbildningen berodde på att respondenterna var tvungen att välja kurser inom general 
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education för att räknas som heltidsstudenter. Därför tog utbildningen längre tid att slutföra och 

blev på så vis dyrare. 

 

Nackdelar tycker jag nog är… systemet. I och med att vi får välja sist. Och då 

kan du ju ha oturen och inte få läsa något som du vill ha och du är du fast med 

de kurser du kan få. I och med att man söker in till att börja plugga här men 

inte kurserna direkt liksom. (Respondent nr 1.) 

 

Samtidigt som respondenterna var missnöjda med antagningssystemet i Los Angeles tyckte de 

om möjligheten att prova på olika programinriktningar. I intervjuerna berättade respondenterna 

om hur de insett vad de vill göra i framtiden. Framförallt hade möjligheten att studera på 

engelska och mötandet av nya kulturer setts som något positivt. Respondenterna uppgav att de 

vuxit som person och mognat, lärt sig mycket genom nya erfarenheter samt såg ljusare på 

framtiden än innan de kom till Los Angeles för att studera.  

 

Jag, ehm. Jag tror asså att innan, när jag tänkte på min framtid så hade jag en bild i 

mitt huvud om hur, vad jag ville att den skulle se ut som men jag visste inte hur jag 

skulle gå till väga… för att komma dit. Men sen när jag började studera på Santa 

Monica så visste jag hur jag skulle göra, jag gjorde en plan, hur jag skulle studera, 

allt från a till b.[…] Det är jättelätt att träffa, folk, det här som jag pratade om 

networking. Det var jag inte alls bra på i Sverige, jag var väldigt blyg. Nästan lite 

rädd. Speciellt med min bakgrund, jag bodde typ i Kungsbacka. Det var väldigt, eh, 

svårt. Som mörkhyad. Så var jag väldigt sådär indragen alltså, jag vet inte om det är 

rätt ord men om du förstår vad jag menar? Men så åkte jag till USA och asså andra 

mörkhyade människor och hur dom levde och hur öppen dom var med sin bakgrund, 

sin kultur. Jag kände mig mer alltså, mer alltså, engagerade liksom och bryr mig om 

sig själv också. Istället för lilla landet lagom, att, du vet. Alla ska va lika. Man ska inte 

stå ut, man ska vara på ett visst sätt, och man ska inte låta så utländsk, det är liksom 

Sverige. Jag blev mycket mer självsäker, och mycket mer självständig också. Att inte 

bli begränsad av min omgivning. (Respondent nr 10.) 

 

Det är väldigt mycket kultur som är annorlunda. […] Klart att man är 

långtifrån hemma, man är rädd att göra bort sig för man har inte samma 
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säkerhetsnät. […] Så det är jättebra för man lär sig att vara självständig. När 

man vet att man är körd om man inte gör det. Typ. Sen är det ju en enorm press 

att klara sig helt själv så jag skulle inte rekommendera asså… till nån som inte 

är mogen för det… liksom. Att åka så långt ifrån allting som är trygghet. 

(Respondent nr 9.) 

 

Sociala aspekter av att studera i Los Angeles var centrala i respondenternas svar. De uttryckte 

vikten av att lära sig umgås med personer som ville deras bästa och att undvika lockelser såsom 

fester vid sidan av skolan. Att lära sig att bibehålla fokus på skolan och välja vad som är bäst för 

dem själva hjälpte dem att mogna och bli vuxen. 

 

Fördelarna är att man blir, asså jag skulle vilja säga att personligen så tycker 

jag att man växer upp väldigt mycket som människa. Man blir förändrad. Men, 

det behöver ju inte betyda någonting negativt. Utan jag tycker ju att jag har 

blivit sjukt förändrad till det negativa men sen har det vänt till något positivt. 

Jag menar jag har ju halvt vuxit upp i USA för jag flyttade ju hit när jag var 

20. Och jag är snart 25, och för mig tycker jag att… ålder mellan 20 och 25 det 

är typ då man växer upp som mest… Och jag tycker det är skitcoolt att jag har 

gjort det i USA. Men det negativa är nog att det finns så mycket… hemska 

grejer som kan hända. Alltså jag har stött på människor och blivit vän med 

människor som… inte riktigt har tagit ut det bästa ur en själv. Jag har bott med 

vissa som liksom har dragit in mig i saker som, asså som man inte skulle kunna 

tänka sig man skulle göra i Sverige. Men här finns ju allting, alltså allting är 

liksom available. Det var väldigt mycket festande, och så. Euhm. Som jag inte, 

asså som jag tror att jag inte ens hade tänkt på innan jag åkte liksom. Så det 

negativa det är nog att, det kan bli en liten kulturkrock och man kan liksom 

hamna i fel… umgängen så… men det är mer med socialt liv. (Respondent nr 

2.) 

Respondenterna uppgav varierande behovsgrad av lärarstöd för att genomföra sina studier. I 

intervjuerna berättade respondenter om betydelsen av engagerade lärare och tydliga riktlinjer vid 

betygssättning samt kursupplägg. Respondenternas allmänna uppfattning var att det är enklare att 

få höga betyg i Los Angeles men dessa betyg motsvarar inte nödvändigtvis att studenternas 
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kunskapsnivå. Bland annat ansågs betyget A vara lättuppnått då detta baseras på provresultat 

inom kursen. Proven i sig består till stor del av flervalsfrågor vilket kallas ”multiple choice 

questions” i Los Angeles och respondenterna uppgav att denna typ av fråga möjliggör för 

studenten att gissa sig till rätt svar. I samtliga fall uppgav respondenterna ha glömt större andelen 

av det kursmaterial provet täckt efter två veckor. Respondenterna hade även upplevelser av att 

betygskriterierna varierade beroende på vilken lärare de hade eftersom det saknades tydliga 

riktlinjer för betygssättning. 

 

Alltså A kommer väl alltid representera mål uppfyllda till 100 % och dom 

målen kan ju vara bra eller dåligt uppställda från början. Om dom då är 

oklara och konstiga och inte kan förstå vad som förväntas av en så kan man ju 

inte veta hur man ska uppnå det. Det tror jag vi är bättre på i Sverige än i 

USA, för i Sverige förstår man exakt varför man fått ett särskilt betyg. För där 

är det att ”du får betyget för att du får såhär, och för det här” där är det 

väldigt uppstyrt. Och i USA är det mer att du fick nittiosex procent på provet 

och då är det A. (Respondent nr 9.) 

 

Jag tror att det är en väldigt bra kombination. I Sverige lärde jag mig att va 

källkritisk och hur man skriver och hur man, aa, på ett akademiskt sätt men i 

USA är det lite mer hur man tänker strategiskt. Så jag tror att det är en bra 

kombination. […]Mmm, asså jag tycker att det har vart för lätt att få bra betyg. 

Så att men ja, jo. Men i Sverige skulle jag aldrig ha fått så bra betyg.[…]Alla 

kan få A här. I USA. Eller där jag läser i alla fall. Bara man lägger lite tid på 

skolan. I Sverige är det, då ska man typ ta in massa nya källor och aaa, komma 

med nåt nytt själv. I USA bryr dom sig inte om det (Respondent nr 8.) 

 

De respondenter som studerat vid svenska universitet innan de påbörjade sina studier i Los 

Angeles uppgav att de ansåg sig ha lagt grunden för sitt arbetsfält vid sin studietid i Sverige. 

Samma respondenter uppgav att de förvärvat viktiga sociala färdigheter som kan komma till 

användning i ett framtida arbetsliv genom att studera i Los Angeles.  
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Men det var väl att dels för min egen skull få se en kul stad L.A och så här men 

mycket också för att jobba som psykolog då krävs det lite olika synvinklar på 

människor och olika kulturer och såhär. Och som jag, jag hade ju inte trott att 

det skulle vara så mycket av en kulturkrock mellan USA och Sverige, men jag 

har märkt att på vissa saker tänker inte människorna likadant här. Och det är 

nånting som liksom, liksom kommit upp nu. Bara få olika perspektiv på olika 

människor och saker och ting så… (Respondent nr 6.) 

 

Respondenternas uppfattning av kursernas utbildningskvalitet baserades på lärarengagemang och 

respondenternas upplevda kunskapsnivå efter avslutad kurs. Respondenterna kände ett behov av 

att lära sig kursinnehållet och sedan komma ihåg vad de lärt sig att kursen avslutats. Kunskap 

ansågs vara något de investerat både tid och pengar i och respondenterna kände behovet av att 

uppleva sig vara kompetent då de tog klivet ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.  

 

Alltså det har ju vart väldigt lätt för mig att plugga här överlag. Och det är väl 

nästan en nackdel, i alla fall för mig. Alltså jag fattar att folk åker hit för att 

plugga för att det är enklare och att kunna va här. Och då är det ju jätteskönt 

att kraven inte är så höga. Medan jag känner att jag får lite panik att nivån här 

inte är tillräckligt hög, att jag inte vill komma tillbaka till Sverige och känna 

mig. Asså känna att jag inte har lärt mig lika mycket som mina klasskompisar 

har gjort medan jag inte vart i Sverige. Och så är jag rädd att det kommer bli. 

(Respondent nr 6.) 

 

Mmm svårt det har i alla fall blivit lättare på senare tid, det är alla föredrag. 

Att man ska kunna gå upp framför klassen och sälja in något varje lektion. Det 

är man inte så van vid från Sverige så det har vart typ den största 

utmaningen.[…] Jag tycker dom ställer högre krav i Sverige, men samtidigt 

ställer dom högre krav i USA på saker som dom inte ställer krav på i Sverige. 

Som det här med muntliga presentationer och sånt. […] I Sverige lärde jag mig 

att va källkritisk och hur man skriver och hur man, aa, på ett akademiskt sätt 

men i USA är det lite mer hur man tänker strategiskt. Så jag tror att det är en 

bra kombination. (Respondent nr 8.) 
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För att i USA, det jag gillar med USA är det sociala… jag tror att utbildningen 

i USA fokuserar mer på den sociala aspekten än den akademiska. Sen att när 

du är klar så tror jag inte att din arbetsgivare kommer att kräva vad du lärde 

dig under din utbildning. Dom fokuserar mer på hur är du med människor, 

andra människor. Hur jobbar du i grupper? Dom fokuserar mer på hur dy 

kommer att, kommer att jobba med andra människors sätt. Med annan 

bakgrund, från olika kulturer med annan bakgrund. Och det tror jag är 

viktigast.  (Respondent nr 10.) 

 

Respondenterna uttryckte en oro över att inte ha de kunskaper som krävdes för att utföra ett gott 

jobb inom sitt arbetsfält. Oron grundades i att skolutbildningen innehöll faktamemorerande och 

en teststandardiserad skola som medförde att studenterna glömde mycket av kursmaterialet. 

Flertalet respondenter upplevde att kunskapsinlärandet till större delen baserades på memorering 

av fakta och sällan innehöll kursmoment som uppmuntrade kritiskt samt kreativt tänkande. 

Däremot upplevde majoriteten att högskolor i Los Angeles fokuserade på att lära ut sociala 

färdigheter till studenterna. 

 

4.3 Studieupplevelsen av att studera i Los Angeles 

Tillfredsställelsen av upplevelsen att studera i Los Angeles varierade. För de studenter som 

fortfarande inte hade möjlighet att läsa de kurser de behövde var kurstillfredställelsen lägre. 

Studenter som agerat strukturerat och problemlösande upplevde en högre tillfredsställelse. Bland 

annat hade de aktivt agerat för att förkorta sin studietid och strategiskt planerat sitt 

utbildningsprogram. Desto större kontaktnät av vänner i Los Angeles, desto tryggare och nöjdare 

kände sig respondenten med att sin upplevelse.  

 

Den här terminen den känner jag nog inte så nöjd. Eftersom jag känner att jag 

har valt fel. Men det var ju liksom mer att… jag kunde inte göra de valen jag 

ville för det var min första termin.[…]En fördel är ju att du kan plocka kurser 

och blanda lite som du vill för då kan du ju liksom variera lite… En nackdel 

kan ju vara att vissa lärare, dom är jättebra men för andra är du liksom… ja 
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du är ju bara en i mängden.[…] jag känner att jag hade kunnat göra bättre 

ifrån mig. Det är som jag sa att det här med i början, det blir så himla 

stressigt. Man bara… tar kurser från början och allt är nytt. (Respondent nr 1.) 

 

Vad respondenterna framförallt nämnde vid frågan om vad för tips de skulle ge till sig själva för 

att förbereda sig inför sina utlandsstudier påpekades ofta behovet av att planera sin utbildning. 

Los Angeles erbjuder mycket nätverkande och i samband med detta också frestelser som kan 

distrahera studenten från skolan. Distraktionen innebär lägre betyg och risken att behöva avbryta 

sina studier och återvända till Sverige igen utan att ha slutfört utbildningen.  

 

Hmm… förbered dig på att vara ensam tror jag att jag hade sagt. Och köp inte 

dom enkla utvägarna. Det tror jag. Det hade nog gynnat mig, om jag hade vart 

bättre på att välja mina aktiviteter och välja mitt sällskap så jag hade valt bara 

dom saker… som var bäst för mig. […]Man blir påverkad av folk som, 

personer hemma i Sverige som inte förstår att man är på ett nytt ställe och 

behöver få tid för sig själv för att uppleva alla saker. Att göra det man vill, och 

förutom att plugga så kanske man förverkligare sig själv lite grann. Gör liksom 

den här once in a lifetime grejen och då måste man få vara ifred. Det är svårt 

när personer i Sverige inte förstår det. (Respondent nr 9.) 

 

gå direkt till en counselor och fixa din… alltså planering för alla kurser du ska 

göra. För att jag (paus) har verkligen inte tagit skolan på allvar. Speciellt 

liksom inte de två och ett halvt första åren. Utan det var ju sen som jag förstod 

att jag måste ju klara det här för att klara skolan, för att kunna ta examen eller 

ens kunna få CSN. För att liksom kunna stanna. Och jag var ju verkligen så 

här att… här ska jag bo… i hela mitt liv. Men absolut. Då började jag ta 

skolan seriöst så blir jag klar snabbare. […] jag liksom började se att 

kompisar började ta examen och började ta livet på allvar. Och där satt jag 

och tog typ piano och basketklasser liksom. Och då kände jag att ”oh shit nu 

måste jag verkligen… ba” och asså bekanta som man träffat på skolan och 

dom hade pluggat det här och det här och det var deras sista termin. 

(Respondent nr 2.) 
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Respondenterna ansåg att det var viktigt att bevisa att de använt sin tid väl i Los Angeles för att 

skapa sig en bättre framtid. En ytterligare faktor var förväntan av familj och vänner som sedan 

tidigare hade högskoleutbildning alternativt hade påbörjat högskolestudier i Sverige. 

Respondenterna kände då att de också behövde en högskoleexamen för att inte framstå som 

mindre framgångsrik än sina vänner och familj. 

 

Det är klart, det tror jag verkligen har påverkat (familj och vänners 

högskoleutbildning, forskarens anmärkning). För det var ju egentligen inget 

annat alternativ… ehm det är typ förväntat att man ska göra det. Eller nån typ 

av vidareutbildning som komvux… men jag tror inte dom (respondentens 

föräldrar, forskarens anmärkning) ser det som… lika bra. (Respondent nr 8.) 

 

Det är ju det att jag vet att min mamma har gjort och min kusin har gjort sin 

utbildning utomlands så det ville jag ju också göra. Man blir ju som mer 

framgångsrik, det blir att man får bättre jobb, bättre språk, man utvecklas mer 

[…] Här är man hemma (Los Angeles, forskarens anmärkning), man känner 

att man ville vara kvar. Jag låste mig lite, jag tror att jag ville göra min grej 

och komma hem senare när man har nånting att bevisa för sin familj… att man 

har kommit nånstans tror jag. (Respondent nr 7.) 

 

Av ovanstående citat framgår att respondenterna ansåg att de utvecklades genom sina 

utlandsstudier. Förväntningarna från familj och vänner motiverade respondenterna att sikta mot 

att utbilda sig på högskolenivå. Respondenternas vänner och familj var fungerade också 

motiverande för att examen så respondenterna kan ”bevisa” att de också har åstadkommit något. 

 

5.0 ANALYS 

5.1 Kulturella och karriärmässiga aspekter av att studera i Los Angeles 

Bourdieus teori om habitus beskriver hur individer söker sig till grupper som är homogena, det 

vill säga med liknande bakgrund och samhällsklass. Tidigare sågs utlandsstudier som något 



30 
 

endast tillgängligt för de priviligierade och rika. Men på senare tid har lösningar såsom offentlig 

finansiering uppstått (Lewin, 2009). Till exempel CSN är en finansiell lösning som möjliggör 

utlandsstudier för svenska studenter. Möjligheten till ekonomiskt kapital möjliggör för studenter 

ur sociala kategorier som normalt inte skulle ha haft finanser till utlandsstudier att söka studielån 

från CSN. På så vis får studenterna ökad mobilitet och är inte längre exkluderade ur den sociala 

kategori som har möjlighet att studera utomlands (Bourdieu & Passeron, 1977). 

 

Ur datamaterialet fanns tydliga inslag av hur svenska studenter söker sig till andra svenskar och 

bildar på så sätt ett eget ”community” på grund av samma kulturbakgrund. Respondenterna 

upplevde att andra svenskar kom till Los Angeles med liknande intentioner och sökte sig till 

dessa för att bli uppmuntrade till att slutföra sin utbildning och ha en tillfredsställande 

studieupplevelse. En ytterligare aspekt var hur svenskar i mindre grupper inom det svenska 

”community” som utgjorde en större kategori sågs som familjer där man stöttade och gav råd till 

varandra. De utgjorde trygghetsbaser som var viktiga för studenternas emotionella välmående i 

USA. Hill och Lyer (2010) redovisade samband mellan psykiskt välmående och en 

tillfredsställande utlandsstudieupplevelse med bemästringsstrategier. Bemästringsstrategier kan 

till exempel vara att lära sig enkla saker som hur hyra betalas i USA, hur man navigerar i staden 

eller hur antagningsprocessen i Los Angeles fungerar.  

 

En intressant faktor var att svenska studenter upplevde att det var enklare att nätverka och nå ut 

till andra klassgrupper i USA än i Sverige. De kunde på så vis starta om ”på nytt” och förnya sin 

identitet i Los Angeles på ett annat sätt än de kunde hemma i Sverige, de var inte lika ”tvingade” 

att stanna inom den kategori och sociala grupp (Bourdieu, 1989) de tillhörde i sitt hemland. 

Möjligheten att röra sig mellan kategorier såg de som en strategi till att nå sina karriärsmål. 

Respondenterna var inte återhållna av kulturellt eller socialt kapital eftersom de fick en ny chans 

att bygga sin identitet i Los Angeles och förvärva akademiskt kapital (Bourdieu & Passeron, 

1977) genom högskolestudier i USA (Bourdieu & Passeron, 1977). Möjligheten till akademiskt 

kapital bidrog till att studenterna blickade positivt mot framtiden och hade förstärkt tilltro till sin 

egen förmåga. 

 

Förutom nätverkandet i Los Angeles ansåg respondenterna också att de kulturella, studie- och 

upplevelserelaterade aspekterna bidrog till att de hade en bättre chans på den svenska 
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arbetsmarknaden. Respondenternas behov av att uppleva en annan kultur och deras positiva 

attityd gentemot att utveckla sin engelska visar tydliga samband på de studenter som intervjuades 

i Green, Gannaway, Sheppard och Jamaranis (2014) studie. Respondenterna ansåg att eftersom 

de hade meriter som stack ut på deras CV kunde de konkurrera med övriga svenskar på ett sätt 

som inte hade varit möjligt om de hade utbildad sig vid en svensk högskola. Även om den 

svenska högskolan var av bättre kvalitet än den amerikanska. Studenternas uppfattning om att 

utlandsstudier skulle ses som något positivt av framtida arbetsgivare kan möjligen ha att göra 

med att studenterna ingår i en ny kategori bestående av utlandsstudenter vilket tilldelas en viss 

prestige (Green, Gannaway, Sheppard & Jamaranis, 2014). Prestigen kan i så fall bidra till att 

arbetsgivaren överser betyg eller andra aspekter av studentens utbildning eftersom studenten 

erhållit kulturell och lingvistisk kunskap genom att studera utanför Sverige. Tidigare studier har 

påvisat positiva effekter av att studera utomlands just för att utlandsstudenter tilldelas en viss 

status när de återvänder till hemlandet för att arbeta (Bracht et al., 2006).  

 

Förväntningarna hos respondenterna om kulturella upplevelser, personlig utveckling och 

utvecklandet av sociala färdigheter visar att svenska studenter har liknande förväntningar som då 

Teichler och Steube (1991) gjorde sin studie om utlandsstudenter. Denna studie visar också 

samband mellan Teichler och Steubes (1991) teori om att studenter med god undervisning i sitt 

hemland visar större intresse för värdlandets kultur än undervisningsmetoder. Intresset för kultur 

har visat sig fördelaktigt eftersom utlandsstudier erbjuder studenter kunskap om hur andra 

länders kultur fungerar och interkulturella kunskaper är användbart i arbetslivet särskilt då 

organisationer blir alltmer internationella. Studenter som väljer att läsa utomlands utvecklar en 

större förståelse för andra kulturer än studenter som väljer att endast läsa i hemlandet (Payan, 

Svensson & Högevold, 2012). Eftersom respondenterna ansåg att utlandsstudier innebar fler 

chanser än risker valde de att studera i Los Angeles istället för Sverige. Studenter som väljer att 

studera utomlands ser generellt ett värde i utlandsstudierna som överstiger den faktiska 

kostnaden av utbildningen (Loh, Steagall, Gallo & Michelman, 2011). 

 

Resande var något som normaliserats för respondenterna då både de själva men också vänner och 

familj hade rest. Samtliga respondenter hade erfarenheter av utlandsstudier innan de påbörjade 

sin utbildning i Los Angeles och i tre fall hade respondenterna familjemedlemmar som studerat 

utomlands sedan tidigare. Åtta respondenter hade vänner de känt sedan tidigare som studerade i 
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Los Angeles då de flyttade dit för att studera. Majoriteten av studenterna kände press att komma 

hem och bevisa något för sina vänner och familj. I vissa fall var en högskoleexamen 

normaliserad och förväntad av familjemedlemmar. Studier har visat att studenter med föräldrar 

som har högskoleutbildning och där resande normaliserats i familjen i högre grad tenderar att 

resa utomlands och studera än andra studenter (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). 

Detta tyder på att föräldrarnas kulturella bakgrund som akademiker är något som passerats över 

till deras barn, något Pierre Bourdieu kallade kulturellt kapital (Green, Gannaway, Sheppard & 

Jamarani, 2014). Detta sker genom att barnen iakttar sina föräldrar och familj sedan dag ett och 

införlivar sedan dessa hos sig själva. Kulturellt kapital är en av anledningarna att studenter med 

föräldrar eller syskon som studerat utomlands ser högskolestudier som ett naturligt steg i sin 

utveckling (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014).  

 

Den typ av kapital individen innehar medverkar delvis till habitus, det vill säga vilken kategori 

eller typ av kultur individen tillhör (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). För de 

studenter som läser ett hel examen utomlands är det även vanligt att ha vänner som läst eller 

läser utomlands på högskolenivå. Nätverket av vänner ger utlandsstudenter socialt kapital 

eftersom de har möjligheten att söka stöd och råd från sina vänner (Green, Gannaway, Sheppard 

& Jamarani, 2014) Behovet av socialt kapital bekräftades av studenterna. Respondenterna kan 

också ses som att de byter habitus eftersom de börjar på nytt i ett annat land. Nystarten innebär 

teoretiskt sett nya spelregler för hur de kan förflytta sig inom det sociala utrymmet. När 

respondenterna sedan återvänder hem är det viktigt att andra aktörer kan se prestigen hos 

studenterna och ge dem erkännande för deras nya status som utlandsstudenter.  

 

Möjligheten att nå kontakter i Los Angeles som normalt inte finns inom aktörernas sociala 

räckvidd i Sverige innebär att svenska mindre priviligierade studenter kan nå kunskap som 

annars är tillgänglig i kategorier som kännetecknas av individer med ökat kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Faktum är att nackdelar för 

mindre priviligierade studenter såsom studenter med lägre socialt kapital, kan komma att gynna 

dem. Studenter utan vänner de känt sedan tidigare i Los Angeles har utrymmet att utveckla 

talanger för att överleva som kan komma till användning längre fram i livet. Studenter med 

vänner i Los Angeles sedan tidigare får inte samma chans. Med andra ord kan utmaningar 

innehålla en värdefull erfarenhet som studenter som hade mindre utmaningar inte hade möjlighet 
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att uppleva (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Utlandsstudier kan på så vis jämna 

ut habitus mellan studenter som bär med sig olika kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder 

(Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Utlandsstudier jämnar ut de skillnader i habitus 

som existerat i de svenska studenternas vardagsliv i Sverige. 

 

5.2 Sociala samt studierelaterade fördelar och nackdelar att studera i Los 

Angeles 

Skolan upplevdes som bitvis svår eftersom den amerikanska högskolan var annorlunda från 

svensk högskola. Främst uttryckte respondenterna frustrationer över antagningssystemet. De 

studenter som kommer till Los Angeles och inte förstår vikten av att uppsöka en studievägledare 

kan riskera att fördröja sin examen genom att välja fel kurser. Respondenternas oro att inte ta sin 

examen i tid visar samband med Payan, Svensson och Högevolds (2012) undersökning. 

Respondenterna ansåg deras utbildning var riskfylld eftersom de inte visste hur en amerikansk 

högskoleutbildning skulle vara användbar i Sverige, och om de skulle kunna praktisera sitt 

framtida yrke baserat på den kunskap de skapat i Los Angeles. Respondenterna som deltog i 

studien delade oron om att inte kunna tillgodoräkna de poäng de läst i Los Angeles i Sverige. 

Precis som i Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit och Vujic (2013) undersökning ökade 

oron inför nämnda aspekter beroende på ambitionsgraden med studierna utomlands 

 

Vid sidan av studierna fanns risker att fastna i fritidsaktiviteter och sociala umgängesgrupper 

som hade negativ inflytelse på studenternas välmående och studier. Liknande berättelser 

återfinns i Hill och Lyers (2010) studie där respondenter talade om hur de blivit inblandade i 

sociala kretsar och livsstilar som haft negativ inflytelse över deras studieresultat. Respondenterna 

i denna studie talade om studenter som inte klarade av att prioritera sina studier över sina 

fritidsaktiviteter. De studenterna hade sämre studieresultat vilket i sin tur hade lett till att dessa 

studenter fick flytta hem Sverige utan att ha slutfört sin utbildning. Habitus styr individers 

förväntningar och uppfattning om vad som är korrekt beteende. Umgänge med studenter som 

prioriterar sociala aktiviteter framför studierna influerar individens tankemönster enligt Bourdieu 

(1989). Respondenterna uppgav att umgänget med klasskamrater och rumskompisar haft stort 

inflytande på hur de klarat av studierna i Los Angeles. Insamlad data visar hur viktigt det är för 
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studenter att omge sig med likasinnade individer för att fokusera på studierna och undvika 

riskfyllt beteende såsom överdrivet festande.  

 

Enligt respondenterna innebar avbrytande av studier svårigheter såsom studieskulder som kunde 

vara svåra att betala tillbaka till CSN. Att ha föräldrar som hjälpte till med pengar ansågs vara en 

fördel ur ett finansiellt perspektiv. En ytterligare risk med ökad frihet i samband med 

utlandsstudier är överspenderande av pengar (Hill & Lyer, 2010). Respondenter i denna studie 

gav som tips att tänka ekonomiskt, delvis hur studenter spenderar pengar på sin fritid men också 

hur de väljer kurser för att inte bygga upp en onödigt stor studieskuld. Anledningen att 

respondenterna hade upplevt problem med att välja kurser de inte behövde och kände stress över 

antagningssystemet berodde på bristande kunskap om hur högskolesystemet i Los Angeles 

fungerade. Liknande kunskapsbrister inför kommande utlandsstudier har även rapporterats i 

Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit och Vujic (2013). Respondenterna nämnde under 

intervjuerna hur de vänner de haft sedan tidigare som studerat i Los Angeles och det nya 

kontaktnät de byggt upp hade hjälpt dem att göra bättre val för sig själva. 

 

Upplevelsen av svårigheter kring att studera på ett främmande språk varierade men vad som var 

gemensamt mellan alla respondenter var att de hade problemlösningsförmågan att lära sig hur de 

skulle adaptera sig till en engelskspråkig högskola. Likt de studenter Payan, Svensson och 

Högevolds (2012) intervjuade ansåg även denna studies respondenter att utvecklandet av goda 

engelskkunskaper som något positivt. Respondenterna ansåg goda engelskkunskaper användbart 

för deras framtida arbetsliv.  

 

5.3 Studieupplevelsen av att studera i Los Angeles 

En större andel studenter ansåg att deras utbildning inte uppmuntrade ett självständigt tänkande. 

En stor del av utbildningen bestod av memorerande av fakta som sedan ”spottades ut” på proven 

som bestod av ”multiple choice” (flervalsfrågor). I vissa kurser hade lärarna väldigt starka åsikter 

om vad som var sant och falskt samt rätt och fel och studenterna uppmuntrades inte att 

ifrågasätta deras åsikter. I klassrummet normaliseras särskilda beteenden och karakteristika hos 

studenter, vissa av dem formas som eftersträvansvärda medan andra framställs som 

problematiska och borde undvikas (Dahlstedt & Herzberg, 2011). Skolan försöker genom 
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uppmuntran fostra en viss typ av medborgare som vid slutet av utbildningen är anpassad för den 

kultur och de förväntningar som råder i samhället (Dahlstedt & Herzberg, 2011).  

 

 Undervisning men även fostran av föräldrar är typer av pedagogiska former som påverkar 

individens världsbild (Ödman, 1990). Agenternas mentalitet påverkas även av 

”förändringsagenter” (Morssy Berglund, 2012 s 15) som genom interaktion hjälper till att forma 

den yttre världen, på så vis formas även pedagogiken i skolan av interaktionen mellan lärare och 

elever (Morssy Berglund, 2012).  

 

Respondenterna påpekade också att betygskriterierna var otydliga och respondenterna upplevde 

att betygssättningen var orättvis eftersom dessa varierade mellan lärare på grund av bristande 

standardisering av vad betygen innebar. Sanders (2007) nämner att betyg oftast är den enda 

feedback studenter får från lärare. Av den anledningen är studenters betyg en central källa till 

bedömning av studenternas lärande och framgång (Sanders, 2007). Respondenterna uppgav att 

lärarna hade fasta åsikter om vad som var rätt och fel tankesätt inom utbildningen och hade stor 

inflytelse inom vilken kunskap studenterna lärdes in. Överlag upplevde studenterna att för att få 

ett A lärde de sig att tänka som deras lärare gjorde. Respondenterna ansåg även att det var 

enklare att få ett A i USA än i Sverige vilket antyder att det Sanders (2007) tolkning av att det 

råder en inflation av A i USA och att betyget A inte reflekterar studenternas faktiska 

kunskapsinnehav. Studenter vid college i USA har vid tidigare undersökningar visat att de inte 

fullt ut litar på innebörden av det betyg de tillhandahåller. Collegestudenter har rapporterat en 

uppfattning av betyg som en tom reflektion av vad de faktiskt kan (Goulden & Griffin, 1995).  

 

Som nämnt i citatet angående betyget A i inledningen upplevde de svenska studenterna att deras 

betyg inte alltid korrekt reflekterade deras kunskapsförmåga men att betyget A var viktigt för att 

betraktas som en god student. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är detta ett exempel på hur ett 

dilemma med kategorin A-student skapas. Bland annat representerar gruppen A-studenter en 

slags prestige då betyget A möjliggör vidarestudier och erhåller en viss status från andra elever 

och lärare. Samtidigt uttryckte respondenterna ett problem med att vara A-student. De svenska 

studenterna anser att betyget A var lätt att få och representerade inte nödvändigtvis en hög 

kunskapsnivå. Tillhörigheten av den sociala kategori som fått betyget A inom skolan ses som 

hjälpande av studenterna eftersom lärare, arbetsgivare samt andra högskolor ser A-studenter som 
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något positivt. På så vis kan ett högt betyg öppna vägar för studenterna till kategorier de annars 

hade exkluderats från inom skolan (Bourdieu & Passeron, 1977). 

 

Respondenterna uttryckte en konflikt mellan viljan att lära sig och göra lärarna till lags. Men 

samtidigt upplevde de svårigheter att uppnå djup kunskap som de kunde komma ihåg under en 

längre tid, och använda sig av i arbetslivet. Problemet tycks cirkla kring vad kompetens innebär 

vilket Morssy Berglund (2012) beskriver som: ”Kompetens står inte för införlivande av 

faktakunskap utan snarare för en utveckling av färdigheter inom olika områden. Centralt för 

utveckling av färdigheter är samverkan med andra människor, tillsammans eller i konkurrens. 

Trots att kunskapandet betraktas som självständigt ses samtidigt den sociala samvaron 

tillsammans och i konkurrens med andra som en nödvändig förutsättning” (s 58). Sättet 

respondenterna talade om faktamemorering och lärande tycktes de känna en avsaknad av 

kompetensutveckling inom utbildningen rent kunskapsmässigt. Samtidigt hade en del av 

respondenterna upplevt att skolan lär ut andra egenskaper såsom att sälja in sig själv och att 

använda sig av kontakter för att bli framgångsrik i arbetslivet. Med andra ord prioriterades 

elevers sociala förmåga i amerikansk högskoleutveckling. Något som kan tänkas vara användbart 

vid klättring mellan sociala fält och kategorier. 

 

5.4 Lärande inom amerikanska högskolor 

Moon (2004) menade att en typ av lärande innebar som tidigare nämnt inlärandet av 

”byggstenar” (s 36). Byggstenarna lärs in i oförändrat tillstånd, såsom fakta ur kurslitteratur eller 

vad läraren lär ut. Syftet är att informationen skall vara möjlig att återkalla om studenten 

memorerat fakta på ett effektivt vis (Moon, 2004). Som tidigare nämnt anser respondenterna att 

det är svårt att minnas vad de lärt sig under utbildningen. Amerikansk högskola tycks baseras till 

stor del av inlärning av fakta.  

 

Moons (2004) andra teori om lärande är användandet av nätverk som skapas av kognitiva 

strukturer där kunskap grupperas. Stoffet kan inte göras meningsfullt av någon annan än 

individen, men studenter med liknande kulturell bakgrund tenderar att tilldela samma stoff en 

liknande innebörd (Moon, 2004). Inom denna typ av undervisning ges studenter möjligheten att 

förkasta, förändra eller acceptera kunskap via ackommodation eller assimilation, istället för att 

läraren styr över vilket stoff studenten skall lära in (Moon, 2004). Av respondenternas svar att 
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döma tenderar högskolelärare i Los Angeles att kontrollera vad som bör anses som rätt eller fel 

samt sant eller falskt. Men att vara svensk student i Los Angeles innebär samtidigt att svenska 

studenters upplevelse av kulturkrockar ger dem perspektiv på olika kulturer och 

undervisningssätt. Därför upplever svenska studenter att trots läraren styr mycket över vad som 

lärs ut så tänker svenska studenter kritiskt och ifrågasätter information. Ett annorlunda perspektiv 

på högskoleundervisning ger svenska studenter möjligheten att assimilera eller ackommodera 

kursmaterial genom interaktion (Moon, 2004). Lärarna ger även studenterna möjligheten att lära 

sig genom att själva presentera teorier ur kursmaterialet för sin klass. Studenternas individuella 

arbete ger dem då möjlighet att själv styra över vilket stoff de anser vara meningsfullt och hur de 

kan presentera sitt arbete och sina åsikter på ett övertygande vis i klassrummet. Individens 

intelligens är något som växer fram stegvis genom påverkan av umgänget med omgivningen. 

Intelligensen är också avgörande för hur individen anpassar sig till omgivningen och vilken typ 

av beteende hen utvecklar, eftersom intelligensen organiserar hens tankar och handlingar (Piaget, 

2006). 

 

Genom att använda kommunikation som ett medierande resurser (Wertsch, 1998) ges 

studenterna möjligheten att genom kritiskt tänkande förkasta eller acceptera sanningar. 

Studenterna utforskar och lär in kursmaterialet genom användandet av medierande artefakter 

(Jakobsson, 2012). I detta fall grupparbeten och idéer andra studenter som förmedlas i 

klassrummet. Respondenterna konstruerade vad de ansåg vara sant eller falskt genom interaktion 

med andra agenter som i sin tur påverkats av sin omgivning. Genom att blanda individer från 

olika sociala skikt hade respondenterna chansen att lära sig nya perspektiv från sociala kategorier 

de annars inte stött på i sitt normala habitus. 

 

Hindrandet av studenters möjlighet att välja vad de anser vara rätt och riktigt kan i slutändan 

resultera i elever som godtyckligt accepterar vilken information som helst vara sann ifall den 

kommer ifrån en auktoritet. Enligt respondenterna tycks studenter använda sig av ”medierande 

resurser” (Jakobsson, 2012) i för att klara av sina studier. I form av medierande resurser syftar 

respondenterna till kommunikation med läraren och andra studenter, användandet av flashcards 

för memorerande inför prov samt läsning av kurslitteratur och anteckningar. Studenterna 

använder sig av artefakterna för att skapa mening av kursinnehållet. Respondenterna har även 

haft nytta av tidigare erfarenheter för att lära sig visst kursmaterial. Enligt Bek (2012) bildar 
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tidigare erfarenheter förväntningar hos individen. Förväntningarna i sin tur fungerar som ett filter 

för vad individen, i detta fall studenten, väljer att ta in. Av respondenternas svar tycktes 

amerikanska högskolan fokusera främst på vad Dewey kallade primär erfarenhet, det vill säga 

ren fakta om hur något fungerar. Snarlikt vad Moon (2004) kallade ”byggstenar”. Sekundär 

erfarenhet innebär inlärda objekt som individen reflekterat över och därmed förfinat 

informationen kopplat till erfarenheten (Dewey, 1958).  

 

Svenska studenters utlandsstudier ger dem nya perspektiv kulturellt men också 

utbildningsmässigt. Svenska studenter utvecklas individuellt av att studera i ett annat land och 

upplever att de utvecklar förmågor de inte hade kunnat förvärva vid svenska högskolestudier. 

Trots en teststandardiserad utbildning upplevde studenterna att de hade lärt sig mycket av 

utbildningen. Studenterna var genuint intresserade av att lära sig men ansåg att det var lätt att få 

betyget A inom amerikansk högskoleundervisning jämfört med svensk. Nackdelen med 

utlandsstudier var kostnaden. Risken fanns att utbildningen tar längre tid än planerat att 

genomföra eftersom de kurser studenterna behövde inte alltid fanns tillgängliga. Trots den 

ekonomiska risken med att studera utomlands kände respondenterna att utbildningen var värd de 

pengar respondenterna betalat. Värdet av utbildningen översteg den faktiska kostnaden eftersom 

respondenterna ansåg att utlandsstudier förbättrat deras karriärmöjligheter.  

 

Faktum är att Bourdieu (1984) talade om hur studenter kan skapa akademiskt kapital, något som 

förvärvas genom studier. Akademiskt kapital är den slutgiltiga produkten av kulturellt kapital 

från skola såväl som föräldrar (Bourdieu, 1984). Respondenterna ansåg också att upplevelsen av 

att leva i ett annat land och lära sig samt förstå en ny kultur var viktig. Möjligheten att 

överkomma svårigheter med att bo utomlands varierade beroende på hur stort kontaktnät 

individen har. Nätverket av vänner och bekanta erbjuder råd och trygghet vilket är viktigt att ha 

som student i Los Angeles. Eftersom amerikanska högskolor uppmuntrar social interaktion har 

svenska studenter lärt sig att använda sig av sitt kontaktnät för att till exempel få ett jobb. 

Upplevelsen av att studera utomlands har lärt de respondenterna att röra sig mellan sociala 

kategorier på ett sätt som de inte gjort i Sverige. Chansen att lära sig av personer som inte hade 

varit möjliga att rådfråga eller interagera med i Sverige på grund av mer låsta sociala grupper har 

berikat respondenterna med viktig kunskap.  
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6.0 SLUTDISKUSSION 

Insamlad data tyder på att svenska studenter som kommer till Los Angeles för att studera har 

sedan barndom blivit fostrade på ett visst sätt av sina föräldrar. Under deras uppväxt har resande 

normaliserats och tillsammans med vänner och familj som antingen studerar eller studerat på 

högskolenivå anses en examen som något självklart. Bourdieus teori om habitus tycks förklara 

varför vissa svenska studenter väljer att läsa utomlands även om studenters syfte med studierna 

skiljer sig åt.  

 

Sedan Sverige började med statligt finansierande av studier har alltfler studenter getts 

möjligheten att studera utomlands. Även om intervjuade studenter visar likheter gällande 

kulturell bakgrund varierade de studerandes familjers ekonomiska kapital. Studenters möjlighet 

att välja att studera utomlands ger dem en möjlighet att interagera med personer ur 

samhällsklasser de annars inte skulle ha möjlighet att lära sig av. Studenters val att studera 

utomlands beror inte på låg kvalitet bland svenska högskolor utan på grund av svårigheten att 

förflytta sig inom sociala fält i Sverige. Amerikanska högskolors undervisningsstil att uppmuntra 

elever till att sälja in sina idéer samt använda sig av kontakter, är något de svenska studenter som 

intervjuats i denna studie ansåg fattas i svensk högskoleundervisning.  

 

Möjligheten att lära sig problemlösning och ha stort eget ansvar är något som studenterna anser 

bidrar till deras tillfredsställelse av utlandsstudierna. I intervjuerna speglar respondenterna en 

bild av hur de sociala styrkor som skapats genom utlandsstudier hjälpte studenterna att nå 

framgång inom önskade arbetsområden. Förutom själva studietiden kan tänkas att studenterna ser 

möjligheten att öva andra egenskaper genom att våga leva i ett främmande land och lära sig 

förstå en främmande kultur.  

 

Högskolor i Los Angeles var fokuserade vid betyg, något svenska studenter uttryckt frustation 

över. Även om studenterna upplevde att betygen inte alltid reflekterar deras kunskapsnivå visar 

respondenterna att de är medvetna om vad som de kunnat göra annorlunda och hur de kunde lära 

sig av sina tidigare misstag. Deras problemlösningsförmåga att klara av sina studier har hjälpt 

dem att planera strategiskt för framtida studier. Studenterna har framförallt använt sig av vänner 

och kontakter för att lösa de problem som uppstått. Bland annat genom att fråga om tips och råd 
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på hur de bäst löser sin situation av andra svenska studenter med större erfarenhet av att studera i 

Los Angeles. En annan lösning har varit att använda sig av resurser såsom att besöka lärare på 

deras kontorstider och aktivt ställa frågor då studenterna inte har förstått vad som förväntats av 

dem. En slutsats är att utvecklandet av kommunikationsförmåga är viktigt för att lösa problem 

vid utlandsstudier i Los Angeles.  

 

Det är viktigt att studenter förstår och är insatta i hur det amerikanska högskolesystemet fungerar 

vid antagning så de kan planera sin studietid på bästa vis. Tillgodoräknandet av högskolepoäng 

tagna i ett annat land än Sverige är också viktigt att se över i framtiden för att möjliggöra för 

studenter att läsa delar av sin utbildning utomlands om de så önskar. Särskilt då utlandsstudier 

visar positiva effekter gällande kulturförståelse, språkutveckling och förmågan hos studenter att 

arbeta i en global företagskultur i framtiden. Ett sätt som svenska studenter löst problemet med 

att välja rätt kurser och transferera till andra skolor är att själv ta reda på information om vad de 

bör studera och hur ansökningsprocesser går till. Studenter växer på så vis upp till 

ansvarstagande individer eftersom de påverkas till att göra självständiga val och stå för 

konsekvenserna av de valen. 

 

Enligt respondenterna varierade deras tankesätt. Majoriteten upplevde att skolan uppmuntrat dem 

till att memorera fakta som de sedan kom ihåg endast en kort tid. Samtidigt upplevde studenterna 

att skolan uppmuntrat andra egenskaper hos studenterna. En av de egenskaper som amerikanska 

högskolor uppmuntrar är förmågan att framföra sin åsikt på ett övertygande vis, vilket kan vara 

användbart det framtida arbetslivet.  

 

Studenterna nämnde också att de var tacksamma att amerikansk högskola har lärt dem att 

acceptera och söka hjälp från andra individer än endast sig själv. Förutom att lita på sin egen 

kompetens och förmåga lärde sig studenterna att ta hjälp av sitt kontaktnät för att nå de mål de 

satt upp. Respondenterna i helhet talade om att deras tid som utlandsstudenter hade fått dem att 

inse att de kunde mer än vad de först trott. Utlandsstudierna hade lärt dem att ifrågasätta sitt eget 

tankesätt och därmed växa som individer. Studier i kombination med socialt liv hade hjälpt 

studenterna att bli självsäkra och få ett annat perspektiv på livet i Sverige såväl som dem själva 

och vad de ville göra i framtiden. 
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6.1 Värdering av insamlad data i förhållande till frågeställningar 

Datamaterialet är av högt värde för syftet och frågeställningarna. Insamlad data visar att 

intervjuerna lyckades fånga respondenternas upplevelser av att studera utomlands. 

Respondenternas upplevelser visade även samband mellan tidigare forskning. Insamlad data var 

informationsrikt och omfattande vilket är anledningen till varför vissa delar valdes bort genom 

prioriterande av vad som var relevant i förhållande till studien och dess frågeställningar. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Majoriteten av insamlad data visar samband med tidigare forskning. Av data jag valt att 

presentera i undersökningen finns tydliga likheter med tidigare presenterad forskning. Bland 

annat har svenska studenter likheter med resultat från andra undersökningar gällande 

utlandsstudenters kulturella-, sociala- och ekonomiska bakgrund (Green, Gannaway, Sheppard & 

Jamarani, 2014). Vad som skiljde sig åt från tidigare forskning var respondenternas berättelser 

om hur de skapat ett svenskt community, av kulturellt homogena studenter. Anledningen att 

svenska studenter söker sig till varandra kan bero på vad Bek (2012) talade om som 

erfarenhetslärande. Individer med liknande bakgrund tenderar att tilldela särskilt stoff (Bek, 

2012) samma mening vilket kan förklara varför svenska studenter föredrar varandras sällskap 

framför amerikaner. Bland annat skiljer sig synen åt gällande syftet med umgänge mellan kön 

och vänner för amerikaner och svenskar. Det tycks också vara så att svenska studenter bildar ett 

nytt habitus som innebär att nationalitet och kulturell bakgrund är de primärt avgörande 

faktorerna om individen kan ingå i kategorin ”svenska studenter”.  

 

Gemensamt med tidigare forskning är även de upplevda problem som framkommit i denna 

undersökning. Studenterna kände att det var stressigt att komma in i ett nytt skolsystem, lära sig 

att fungera på ett vardagligt plan i ett annat land, kulturkrockar, kostnaden av att studera 

utomlands samt (Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). Intressant nog uttryckte 

samtliga respondenter att de ansåg att utbildningen var värd de nackdelar som utlandsstudier 

medförde. Bland annat ekonomiska aspekter såsom den ökade kostnaden av att studera utomland 

övervägdes av studenternas förväntningar av de fördelar utbildningen skulle föra med sig. Bland 

annat förväntade sig studenterna att deras status som utlandsstudenter skulle påverka framtida 

arbetsgivare att välja dem över studenter som inte studerat utomlands, på grund av deras 
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förbättrade språkkunskaper i ett annat språk än sitt modersmål samt interkulturella förståelse 

(Green, Gannaway, Sheppard & Jamarani, 2014). 

 

Resultatet påvisade att studenters tankesätt påverkades både utav sociala faktorer men också 

studiemässiga. Respondenterna hade lärt sig genom problemlösning i form av användandet av 

kommunikation med vänner och lärare att sociala färdigheter är viktigt vid sidan av utbildningen. 

De lärde sig inte bara att klara av ett vardagligt liv i ett annat land, språk- och kulturbarriärer, 

men också hur de kunde lösa upplevda problem. Deras problemlösningsförmåga hade hjälpt dem 

växa som individer och uppnå en mognad de ansåg att de inte hade kunnat uppnå i Sverige. 

Förmågan att acceptera olikheter socialt, kulturellt och språkligt har fungerat till respondenternas 

fördel eftersom de anser sig ha användning av det på en global arbetsmarknad. Genom att studera 

i Los Angeles har de lärt sig att sättet studenter tänker på inte endast fokuserade på 

kunskapsinlärning utan även hur individer tillsammans arbetar i team för att uppnå mål, och hur 

studenterna ska lära sig att se möjligheter i form av idéer, att lära sig att tänka strategiskt och 

problemlösande. 

 

6.3 Metoddiskussion  

Valet av metod för denna studie var relevant eftersom insamlad data visade stort värde för 

studiens syfte. Snowball sampling möjliggjorde kontakt med respondenter som annars hade varit 

svåra att nå i en avgränsad population. Tack vare mun-till-mun-metoden spred de redan 

intervjuade studenterna ordet till andra studenter som i sin tur visade intresse att delta i studien. 

Studien fick även en hyfsad spridning eftersom respondenternas åldrar och tid som student i Los 

Angeles varierade. Ett större deltagarantal hade förvisso bidragit till högre validitet samt 

reliabilitet (Bryman, 2011). Med tanke på att urvalet bestod av 10 respondenter begränsas 

möjligheten att generalisera om andra populationer baserat på denna studies resultat (Bryman, 

2011).  

 

Faktumet att respondenterna bestod av endast kvinnor kan till viss del ha påverkat studien. Då 

inga män deltog i studien är det svårt att säga om synen på hur det är att studera i Los Angeles 

delas av både män och kvinnor. Tidigare forskning nämnde att kvinnor överlag är nöjdare med 

sina utlandsstudier eftersom kvinnor är bättre problemlösare än män (Souto-Otero, Huisman, 
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Beerkens, de Wit & Vujic 2013). Då studien bestod av 100 % kvinnor är det osäkert att uttala sig 

huruvida män skulle vara mer eller mindre tillfredsställda med sina utlandsstudier. Det är inte 

heller säkert att män har samma sociala och kulturella kapital (Green, Gannaway, Sheppard & 

Jamarani, 2014) som de svenska kvinnor som väljer att studera i Los Angeles. De sex studenter 

som uteblev ur studien var också kvinnor. Deras ålder varierade likt de studenter som deltog i 

studien mellan 21-25 år och deras studietid i Los Angeles varierade mellan sex månader till tre 

år. Trots bortfallet känner forskaren att materialet håller god kvalitet eftersom de studenter som 

inte kunde delta studerade vid samma högskolor som respondenterna som besvarade 

intervjufrågorna. Risken med bortfall är att gruppen av deltagare inte längre är representativ 

(Bryman, 2011). Deltagarna ur bortfallet har liknande bakgrund som de som deltog därför anser 

forskaren att gruppen som besvarade intervjufrågorna var representativ för studien. 

 

Beslutet att utforma intervjuguiden som semistrukturerad kan i efterhand betraktas som ett 

korrekt beslut. Respondenternas svar var uttömmande och de tycktes vara intresserade av att 

besvara frågorna. I och med att metoden bestod av insamling av kvalitativ data innebar en 

semistrukturerad intervjuguide risken att inte lyckas fånga relevanta svar från respondenterna. 

Kvalitativa undersökningar fokuserar på att spegla den intervjuades åsikter och ståndpunkter 

(Bryman, 2011). En kvantitativ insamling hade möjligen kunnat hjälpa respondenten att endast 

fokusera på relevanta svar eftersom kvantitativa undersökningar tenderar att placera forskarens 

intressen i centrum (Bryman, 2011). Eftersom intervjuguiden var utformad för att locka den 

intervjuade till att dela med sig av hens upplevelser beslöt slutligen forskaren att undersökningen 

skulle vara kvalitativ. Öppna frågor kan orsaka att respondenten hamnar på ett sidospår och 

viktig information uteblir, men möjligheten att ställa följdfrågor och tematisera frågorna hjälpte 

forskaren att hålla en röd tråd i intervjuerna (Bryman, 2011). Eftersom forskaren har begränsad 

erfarenhet av intervjuande är det ovisst huruvida forskaren hade kunnat lyssna mer och 

ytterligare preciserat frågor samt följdfrågor. Tystnad är väldigt viktigt vid intervjuande för att 

uppmärksamma vad respondenten säger och ger även utrymme för respondenten att svara utan 

att forskaren uppfattas som påträngande (Bryman, 2011). Forskarens förmåga att tyst lyssna på 

respondentens svar är något som utvecklas med erfarenhet av att intervjua. Insamlad data för 

denna studie höll högt värde för forskaren. Av den anledningen dras slutsatsen att forskaren 

uppmärksammat respondenternas svar. 
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7.0 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING  

Denna studie tyder på att det finns ett behov av framtida forskning om svenska utlandsstudenters 

framtida arbetskarriär. Förslagsvis skulle intressanta fenomen vara möjligheten för svenska 

utlandsstudenter att bli anställda i Sverige, hur ser arbetsgivare på studenternas meriter avseende 

att de har en utländsk utbildning och bott utomlands samt hur kompetenta studenterna upplever 

sig vara i arbetslivet? Har de användning av kulturell kunskap från ett annat land i Sverige och 

hur använder de sig av denna i så fall? Det är också intressant att veta hur många studenter som 

väljer att komma tillbaka till Sverige efter utlandsstudierna och arbeta samt varför. En ytterligare 

fråga som bör forskas inom är utlandsstudenters förmåga att betala tillbaka sina studielån och hur 

nöjd de är med sin utlandsutbildning efter att de återvänt till Sverige. Payan, Svensson och 

Högevold, (2012) ansåg i sin undersökning att utlandsstudenter tillgodogjorde sig kunskaper om 

kultur och språk de inte hade kunnat få i sitt hemland. Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit 

och Vujic (2013) påpekade också hur utlandsstudenter kan konkurrera på en global 

arbetsmarknad efter att ha slutfört studier i ett annat land än hemlandet. Av den anledningen 

finns det ett värde av att undersöka hur svenska studenter använder sig av sin utbildning efter 

avslutade studier. Det är också intressant att undersöka om West och Barham (2009) här rätt i att 

utlandsstudier hjälper studentens hemland och värdland till en bättre politisk relation. 

Enligt Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit och Vujic (2013) behövs mer information om 

hur det är att vara svensk student utomlands. Svenska studenter oroar sig över ekonomiska 

aspekter, hur de kan använda sin utbildning i hemlandet och hur vilken kunskapsnivå 

utlandsutbildningen kommer inneha Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de Wit och Vujic, 2013). 

Att undersöka hur studenter kan använda sin utlandsutbildning i Sverige skulle besvara 

studenters frågor om utlandsstudier men också eventuellt visa hur användbar en 

utlandsutbildning är – både för Sverige men också för den enskilde individen. Bland annat kan 

forskning om svenska studenters utlandsstudier bidra med användbara idéer. Till exempel hur 

Sverige kan förbättra sin marknadsföring av svensk högskoleutbildning för utlandsstudenter 

intresserade av att studera i Sverige. Det vore också intressant att undersöka hur svensk högskola 

skulle kunna implementera en undervisning som uppmuntrar sociala förmågor hos studenter.  
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7.1 På vilket vis bidrar denna studie till forskningen?  

Denna studie bidrar med kunskap om svenska studenters upplevelse av att studera i Los Angeles. 

Förståelsen om varför studenter söker sig utomlands för att studera bidrar med information som 

kan inspirera forskning om hur den svenska högskolan kan utvecklas. Studien förklarar hur 

svenska studenter söker sig utanför sin kategoritillhörighet i en miljö som inte är lika tvingande 

som hemma i Sverige. Möjligheten att få studierna finansierade av staten har haft effekten att fler 

studenter från mindre priviligierade familjer än vad som traditionellt kännetecknat 

utlandsstudenter (Lewin, 2009). Studien visar också att det finns särskilda samband mellan 

vilken typ av studenter som söker sig utomlands, respondenterna har liknande bakgrunder som i 

Green, Gannaway, Sheppard och Jamarani (2014) undersökning. Studenterna som deltog i denna 

studie har även haft liknande resonemang vid utlandsstudier som vid andra undersökningar. Det 

vill säga de har haft i åtanke vilken examen de har tänkt ta (Souto-Otero, Huisman, Beerkens, de 

Wit & Vujic, 2013) och om det är värt studieskulden (Payan, Svensson & Högevold, 2012). 

Studenterna söker sig utomlands för att bli kulturellt berikade, lära sig problemlösning och 

utvecklas på ett personligt plan (Hill & Lyer, 2010).  
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9.0 BILAGOR 

BILAGA 1 

Till Deltagaren i Studien Svenska studenter i Los Angeles – 

Upplevelsen av att vara utlandsstudent 

December XX 2014 

Hej! 

Om du läser detta brev är du erbjuden att delta i en studie om att studera i USA. Mitt namn är 

Natalie Aspehult, jag är student vid Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet där jag 

skriver min magisteruppsats. Studien undersöker utbildningskvaliteten i USA samt upplevelsen 

av att vara svensk student i Los Angeles.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avbryta ditt medverkande när som helst om du 

inte längre önskar att delta i studien. Intervjuerna kommer att ske via telefon och beräknas pågå 

30 – 40 minuter. Intervjun kommer att spelas in för att sedan analyseras av mig i syfte att 

färdigställa min magisteruppsats. Ingen annan än jag själv kommer att ta del av dessa 

inspelningar. Alla deltagare är anonyma och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Alla inspelningar kommer att raderas efter att uppsatsen är godkänd och betyget är inrapporterat 

till universitetets betygsdatabas.  

Intervjuförfarandet kommer att pågå till den 23 december. Din medverkan i denna studie är 

betydelsefull och jag uppskattar din insats. Ditt deltagande i studien bidrar till ökad förståelse för 

utomlandsstudier och svenska studenters lärande vid amerikanska högskolor och universitet. 

 

Vid frågor kontakta: 

Natalie Aspehult 

(Här återfanns kontaktuppgifter) 

Handledare: Kent Löfgren  

Pedagogiska institutionen  

Umeå universitet  

Epost: kent.lofgren@pedag.umu.se 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor magisteruppsats 
Informant nr: Ålder: Datum: Telefonnummer: 

Allmänt: 

1. Vad studerar/studerade du i Los Angeles? 

2. Har du studerat vid någon högskola i Sverige innan du började dina högskolestudier i Los 

Angeles? 

3. Vad motiverade dig att studera utomlands? 

4. Finns den utbildning du läser tillgänglig i Sverige? 

5. Har du vänner eller familj som har studerat på högskolenivå? 

6. Har någon i din bekantskapskrets eller familj studerat utomlands? 

7. Har du rest utomlands före studier i Los Angeles? Har dina vänner och familj rest utomlands? 

8. Hur länge har du studerat i Los Angeles? 

9. Vill du fortsätta dina studier i Los Angeles?  

10. Vad vill du att dina utlandsstudier ska bidra till för din framtid? 

11. Om du tänker tillbaka till den närmsta tiden innan du påbörjade dina utomlandsstudier, fanns det 

något särskilt du funderade över eller undrade om gällande att studera i Los Angeles? 

12. Vad är 2 fördelar samt 2 nackdelar med att studera utomlands enligt dig? 

13. Om du hade kunnat gå tillbaka i tiden till dig själv, innan du åkte hit för att studera. Vad hade du 

sagt till dig själv för att förbereda dig för utlandsstudierna? 

14. Har du rest inom USA sedan du började studera i Los Angeles? 

Socialt: 

15. Är det något du upplevt varit svårt respektive lätt under din studietid i Los Angeles? 

16. Har dina vänner och familj i Sverige påverkat eller inte påverkat din upplevelse av att studera i 

Los Angeles?  

 Hur har du känt gällande att vara ifrån dina vänner och familj i Sverige? 

17. Har du släktingar som bor i Los Angeles nu? 

18. Har du vänner som du känt sedan tidigare som bor i Los Angeles nu eller har bott här? 

 Vad gör eller gjorde de här? 

19. Hur mycket eller lite har du haft användning av ditt sociala kontaktnät i Los Angeles för att lösa 

eventuella problem du stött på med att studera utomlands? 

20. Från en skala från 1 till 5, hur stort skulle du säga att ditt sociala kontaktnät är här baserat på 1 

som väldigt litet till 5 bestående av ett väldigt stort kontaktnät? 

21. Finns det något särskilt som du och ditt kontaktnät har gemensamt? 
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22. Vad gör du på din fritid? 

23. Tänker du på samma vis kring framtiden eller har dina framtidsplaner ändrats sedan du började 

studera i Los Angeles? 

Lärande och studieupplevelse: 

24. Om jag ber dig tänka efter kring särskilda egenskaper som kännetecknar svenska studenter i 

USA, vad skulle du säga är utmärkande? 

25. Vilka egenskaper krävs enligt dig för att klara av att studera i Los Angeles? 

26. Hur nöjd är du med din utbildning från en skala från 1 (väldigt missnöjd/utbildningen har inte alls 

motsvarat förväntningarna) till 10 (väldigt tillfredsställd/utbildningen har uppfyllt alla 

förväntningar) 

27. Finns det något från amerikansk högskoleundervisning som du önskar att Sverige skulle 

anamma? 

28. Är det något du saknar från svensk högskoleundervisning som du önskar att högskolor i Los 

Angeles anammade? 

29. Är lärarstöd viktigt eller inte viktigt för dig som student för att klara av studierna? 

30. Stämmer det eller stämmer det inte att läraren och skolan erbjuder dig de resurser du behöver för 

dig att lära dig kursmaterialet? 

 På vilket vis stämmer/stämmer inte detta? 

31. Hur har du upplevt att det är att studera på ett annat språk än ditt modersmål? 

32. Vad för inlärningsmetod föredrar du, föreläsningar eller att projektarbete?  

 Varför föredrar du den metoden? 

33. Vilket påstående stämmer bäst? A. Min utbildning uppmuntrar mig att tänka kreativt och 

problemlösande, jag upplever mig ha stor frihet över vad jag lär mig eller B. Min utbildning 

uppmuntrar mig att memorera fakta och jag har begränsad frihet över vad jag lär mig. 

34. Vilka positiva och negativa aspekter finns det med det tankesätt din utbildning uppmuntrar? 

35. Har du använt dig av tidigare erfarenheter i din utbildning för att förstå kursinnehållet?  

 Hur har du använt dig av dina tidigare erfarenheter i den kursen? 

36. Hur mycket av kursmaterialet minns du generellt 2 veckor efter ett prov? 

37. Anser du att dina betyg reflekterar din kunskapsnivå? 

38. Vad tycker du att betyget A representerar? Hur viktigt är det för dig att få ett A? 

39. Om du tänker dig att du är vid slutet av din utbildning och det är dags att ta klivet in i arbetslivet. 

Känner du att du har den kunskap som krävs för att utföra ett gott jobb? 


