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Sammanfattning 
Internationaliseringen av den högre utbildningen har lett till att fler studenter runt om i 

världen väljer att åka utomlands för att studera.  Denna uppsats har för avsikt att undersöka 

studentmobilitet mellan Östra Europa och Norra Sverige samt få en förståelse för de inresande 

studenternas mål och ambition med deras vistelse i Sverige, samt även deras framtidsutsikter. 

Det finns även ett delsyfte att ta reda på om det finns skillnader och olika förutsättningar 

mellan könen när det kommer till att studera utomlands. Tillvägagångssättet för detta har 

främst skett genom intervjuer med utvalda respondenter. Uppsatsen sker på uppdrag av 

professor Ulf Mellström som är ansvarig för projektet ”Globalized eduscapes; students, 

learning and mobility in knowledge society”, (finansierat av Vetenskapsrådet 2010-2013) vars 

huvudsakliga syfte är att undersöka internationella studenters situation i Sverige. Uppsatsen är 

att beakta som ett delprojekt inom det större projektet.  

Resultatet av intervjuerna var att många av de inresande studenterna väljer att studera 

utomlands, i Sverige, för att utbildningarna i deras hemland inte håller en god kvalité samt att 

utbildningssystemet är en del av ett utbrett korruptionssystem och därmed inte pålitligt. 

Svenskt utbildningssystem har ett grundmurat gott rykte och det har lockat många till att 

komma hit för att studera. I vissa fall har universiteten (LTU) rekryterat utbytesstudenter för 

att kunna behålla en viss utbildning som annars hade varit nedläggningshotad. Antalet 

utbytesstudenter har minskat på grund av att stipendiemöjligheterna har minskat och därmed 

har de inte råd med uppehället, även fast studierna är gratis. Masterstudenterna har också 

minskat i och med införandet av studieavgift år 2011. 

En stark utbildningstradition präglar respondenternas hemländer, det räcker inte endast med 

en examen utan man bör ha minst två. Föräldrarna hjälper gärna sina barn att komma så långt 

som möjligt med inspiration och finansiell hjälp. De kvinnliga studenterna söker sig gärna 

utomlands för att studera, inte endast för studiernas skull, utan även för att komma bort från 

traditionella värderingar som t.ex. att gifta sig och bilda familj i unga åldrar.  

Studentutbytet gynnar inte endast studenterna själva utan även universiteten de studerar vid. I 

och med internationaliseringen av den högre utbildningen ökar globaliseringen och driver 

samhällsutvecklingen framåt. 

Nyckelord 
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Abstract 
As a result of the internationalization of higher education, students around the world choose 

study abroad. This essay examines the mobility of students between Eastern Europe and 

Northern Sweden to gain an understanding of the objective of their stay in Sweden and which 

ambitions they have. There is also a subsidiary aim to find out whether differences exist 

between women and men come to study abroad.  The approach of this has taken place 

primarily through interviews with selected respondents. The paper was commissioned by 

Professor Ulf Mellström who is responsible for the project "Globalized eduscapes; student, 

learning and mobility in knowledge society" (funded by the Swedish Research Council 2010-

2013) whose main purpose is to examine international students' situation in Sweden. This 

essay should be considered as a sub-project within the Globalized eduscapes project. 

The main result of the interviews is that many of the students that participated in this study 

choose to study abroad, in Sweden, because of the poor quality of educations in their home 

country where the education system is, according to them, part of a corruption scheme and 

therefore unreliable. The Swedish education system has a solid reputation and has attracted 

many to study here. In some cases, the Luleå University of Technology (LTU) recruited 

exchange students in order to maintain a certain program that would otherwise have been 

threatened with closure. The number of exchange students has decreased because scholarship 

opportunities have decreased and thus they cannot afford to live here, even though the studies 

are free. Master students have also been reduced with the introduction of tuition fees in 2011. 

The home countries of the respondents’ are characterizes by a strong educational tradition. It 

is not enough with one degree; you need to have at least two. Their parents offer financial 

help and inspire them to become successful. The female students are drawn abroad to study, 

not only for studies sake, but also to get away from traditional values such as to marry and 

start a family at a young age. 

Student exchange benefits not only the students themselves but also the universities they are 

studying at. With the internationalization of higher education is increasing globalization and 

driving societal progress. 
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1. Inledning 

Idag är världen mer öppen än vad den någonsin har varit. Tack vare globaliseringen har 

världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam politik, kultur och miljö.  

Regeringens globaliseringsråd definierar globalisering som gränsöverskridande handel och 

investeringar, kapitalflöden och utbyte av teknologi och information mellan olika länder. 

Begrepp som kultur, attityd och livsåskådning innefattas också i begreppet globalisering. Allt 

detta har möjliggjorts i och med att kostnaderna för transaktioner och kommunikationer har 

sjunkit vilket gör att fler länder deltar i den globala ekonomin. (Regeringen, 

Globaliseringsrådet) 

Allt som händer i världen har en global påverkan. Ekonomin är ständigt igång, utsläpp runt 

om i världen påverkar den övriga världen och nya och förbättrade transportmedel har 

inneburit nya möjligheter. Det har blivit allt lättare för människor att resa mellan länder och 

till och med bosätta sig i ett annat land än sitt hemland, åtminstone om man bor i den s.k. rika 

delen av världen. Samhället idag erbjuder individen möjligheter att agera självständigt då vårt 

leverne inte längre präglas av traditioner i lika hög grad som tidigare. Individen är i centrum 

och livet erbjuder fler valmöjligheter.  

Detta leder även till att allt fler studenter runt om i världen väljer att studera en del av sin 

utbildning, eller hela, utomlands. Många av dem som kommer som utbytesstudent till Sverige 

stannar just bara under den tiden de studerar, men andra kommer hit för att senare kunna 

bosätta sig här permanent för att utbilda sig vidare och förverkliga sina drömmar. Det finns 

många olika anledningar till varför man vill studera i ett annat land.  

Sedan 2000-talet har antalet inresande studenter till Sverige tredubblats och läsåret 2008/09 

var det 36 600 som studerade någon högskoleutbildning. Det är en ökning med 14% per år 

sedan 1999. Det är en liten större andel män än kvinnor (55% / 45%). Dessa inresande 

studenter delas in i två olika grupper, utbytesstudenter och ”free-movers” som kommer hit på 

egen hand. (Mellström 2012) 

Sociologen Anthony Giddens menar på att trots sociologins huvudsakliga fokus är på de 

industrialiserade länderna så kan man inte lägga utvecklingsländerna åt sidan eftersom båda 

två har förändrats tillsammans i ett ömsesidigt beroende och är mer sammankopplade idag än 

någonsin tidigare. Industriländerna är beroende av utvecklingsländernas råvaror och de är i sin 
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tur beroende av handeln för att få deras ekonomi att räcka till.  Varor transporteras 

regelbundet över hela jorden och det krävs ett ständigt informationsflöde för att kunna 

samordna detta.  I samband med detta börjar allt fler företag och enskilda individer flytta runt 

till olika länder för att söka nya ekonomiska möjligheter. Följden blir att den kulturella kartan 

förändras och mänskliga nätverk flyttas ut över nationens gränser. (Giddens 2007) 

Globaliseringen har även påverkat den privata sfären.  Vårt personliga liv har förändrats till 

följd av alla fler tekniskt medierade kommunikationsverktyg såsom media och internet, men 

även att vi kan ha personliga kontakter med människor vi aldrig ens träffat från andra länder 

och kulturer. Samhället vi lever i genomgår förändringar vilket leder till en omdefinition av 

våra liv när det kommer till t.ex. familj, identitet och samspel med andra människor. 

Globaliseringen har i grunden ändrat uppfattningen av oss själva och av andra människor. 

Individen har i dagsläget mycket fler möjligheter att forma sitt liv än tidigare. Förr hade 

traditioner stor makt över människans liv och faktorer som samhällsklass, kön, religion, 

etnicitet osv. påverkade mycket. (Giddens 2007) Istället finns det nu en annan form av 

individualism, där människorna tillåts att själva forma sin identitet och sitt liv, där 

traditionella värderingar minskar allt mer i betydelse. Vi lever på ett mer öppet sätt och 

anpassar oss allt mer till den föränderliga omgivningen. (Giddens 2007) 

Just nu pågår projektet:”Globalized eduscapes; students, learning and mobility in knowledge 

society”. Målet med detta projekt är att undersöka studentmobilitet mellan bland annat 

Sverige och Ryssland. Detta pågår på Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, 

Kungliga Tekniska Högskolan, Karlstads Universitet och Linköpings Universitet samt 

samarbete med Universitetet i Nordland (Bodø).   

Ett centralt begrepp i uppsatsen är eduscapes. Begreppet avser transnationella flöden av 

människor och idéer som berör forskning och högre utbildning. Syftet med begreppet är att 

knyta samman globaliseringsstudier med högre utbildning och begreppsliggöra hur utbildning 

och kunskap är en del av det globala flödet (Mellström 2012). Nära sammankopplat med 

eduscapes är ett interferensperspektiv som är ett teoretiskt verktyg för att undersöka faktorer 

såsom kön, klass, nationalitet och så vidare gör skillnad när det kommer till mobilitet och 

globalisering inom den högre utbildningen (Mellström 2012). 

Denna uppsats sker på uppdrag av professor Ulf Mellström efter önskemålet att två stycken 

studenter från sociologiprogrammet skulle vara delaktiga i projektet ”Globalized eduscapes; 

students, learning and mobility in knowledge society”. Uppsatsen kommer vara en del av 
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projektet och fokus ligger på inresande utbytesstudenter som deltar i utbytesprogram vid 

universitetet i Luleå och Umeå men även masterstudenter, doktorander samt studenter som 

studerar vidare och avslutar sina studier i Sverige på egen hand. Dessa inresande studenter 

kommer från Östra Europa såsom Ryssland, Ukraina, Polen och så vidare. 

1.2 Uppsatsens kontext 

Projeketet “Higher Education in the High North: Regional Restructuring through Educational 

Exchanges and Student Mobility” (Norges forskningsråd 2013-2015), är av speciellt stort 

intresse för uppsatsens frågeställningar, och fungerar som ett parallellprojekt till det svenska 

projektet ”Globalized eduscapes; students, learning and mobility in knowledge society”. Det 

förra undersöker bland annat studiesamarbetet och utbytet mellan Norge, Sverige och 

Ryssland genom det existerande samarbetet mellan Universitetet av Nordland (UIN) och 

institutioner av högre utbildning (Higher Education; HE) i Nordvästra Ryssland genom 

nätverket i University of the Arctic (UArctic). Den här uppsatsen bidrar med kunskap till båda 

projekten.  

I projektet studeras hur dessa migrationsmönster har sett ut över tiden, med fokus på 

Barentsregionen, och visa på de sociala, ekonomiska och demokratiska effekterna av dessa 

transnationella processer. I de norra regionerna är dessa processer mycket relevanta att 

undersöka, eftersom det ökande flödet av studenter utmanar och till och med skapar 

övergångar, över de traditionella förbindelserna mellan norra Norge, norra Sverige och 

Nordvästra Ryssland. På senare år har de ryska studenterna i nordiska länderna ökat kraftigt, 

speciellt i Norge, vilket också är fallet för det akademiska samarbetet mellan Ryssland och de 

nordiska länderna genom akademiska nätverk. Idag är de ryska studenterna den största 

gruppen av internationella studenter i Norge. 

Det huvudsakliga syftet med studien är att producera ny kunskap angående utmaningar, 

händelser, framsteg och misslyckanden rörande det regionala och internationella samarbetet 

mellan Norska, Svenska och Nordvästra Rysslands institutioner av högre utbildning. 

Internationalisering av högre utbildning och gemensamma läroprocesser representerar 

centrala områden med viktiga konsekvenser för framtida internationella samarbeten på flera 

områden för regional och ekonomisk utveckling. Ett del-syfte är att få kunskap om hur det 

regionala samarbetet inom den högre utbildningen mellan Norge/Bodö, norra Sverige och 

Nordvästra Ryssland ser ut mellan institutionerna. 
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Det som studeras är internationaliseringen av högre utbildning i Barentsregionen i två 

aspekter, det institutionella samarbetet och studentutbyet mellan Ryssland, Sverige och 

Norge. Den globala konkurrensen för begåvade studenter ökar och studentmobilitet är en 

viktig del av ”flödet av det mänskliga kapitalet”. Internationalisering och studentutbyte är 

högt uppsatta på agendan för högre utbildning i många länder. 

När man flyttar utomlands för att studera utsätts man för flera så kallade ”kulturkrockar” och 

andra utmaningar. Man är varken turist eller bosatt där permanent, man kan säga att 

utbytesstudenter hamnar där mitt i mellan. De är fysiskt närvarande och deltar i värdlandets 

kultur men samtidigt är de även ”outsiders”. 

Högre utbildning är en central del för en persons personliga utvecklig och ökar individens 

möjligheter att beträda arbetsmarknaden. Studenter som har deltaget i internationella 

studentutbyten har erfarenhet, kunskap och internationellt kontaktnät, vilket i långa loppet är 

viktigt både för internationellt samarbete och regional utveckling. Kunskap rörande 

studenternas erfarenhet av att studera utomlands och hur deras utbildning är anpassad, 

uppskattad och använd på arbetsmarknaden är viktig för att förstå utmaningarna och 

möjligheterna för denna sorts framtidsorienterade utveckling. Frågorna som ställs i projektet 

är bland andra vilka drivkrafter som finns i institutionerna och individerna som deltar i 

mobilitet inom högre utbildning (HE), hur värdefullt internationaliseringen inom högre 

utbildning är, vad studenternas motivation och förväntning är på att studera utomlands, hur 

studenterna värdesätter och använder utbildningen de fick utomlands och så vidare. (Higher 

Education in the High North)  

1.3 Avgränsningar 

Denna undersökning är avgränsad till att handla om utbytesstudenter, masterstudenter och 

doktorander vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) samt Umeå Universitet (UmU). 

Nationaliteterna hos respondenterna är länder från Östra Europa, i detta fall Ryssland, 

Ukraina och Polen. Respondenternas ålder har legat mellan 20 och 28 år. 

Vi valde även att intervjua representanter för International Office vid LTU och UmU för att få 

kompletterande uppgifter och mer information om vilka avtal som finns med olika universitet 

i Östra Europa, vilka regler som gäller för utbytesstudenter och så vidare. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap och förståelse till de Östeuropeiska 

utbytesstudenternas mål och ambition med deras vistelse i Sverige. Detta kommer främst ske 

genom intervjuer med utvalda respondenter. Jag vill även som ett delsyfte ta reda på vilka 

skillnader och, om det finns, olika förutsättningar mellan könen när det kommer till högre 

utbildning. 

1.5 Frågeställningar 

- Vad är anledningen till att de intervjuade studenterna valde norra Sverige och hade de 

andra alternativ? 

- Vilka akademiska och sociala kunskaper strävar de efter att få när de kommer hit? 

- Vad har de för framtidsutsikter?  

1.6 Disposition 

I Första kapitlet presenterar jag arbetets bakgrund, avgränsningar, syfte samt frågeställningar. 

Därefter ligger avsnittet med teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för resultat och 

analys. Sedan kommer metodkapitlet där jag motiverar och förklarar hur jag har gått tillväga 

för att genomföra min undersökning. Därefter följer resultatdelen där jag presenterar det som 

kom fram i intervjuerna och till sist kommer analysen och diskussionen där jag knyter ihop 

resultatet och teorierna, samt egna tankar och diskussioner på det som jag kommit fram till. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna få svar på mitt syfte och mina frågeställningar kommer jag använda mig av ett 

par teoretiker som ägnar sig åt att analysera vad som kännetecknar det samtida samhället och 

den samtida människan. Dessa är först och främst sociologerna Anthony Giddens och 

Zygmund Bauman. De talar om samtida karaktärsdrag såsom globalisering, individualisering 

och identitet. En presentation av Giddens och globalisering finns i inledningen för att undvika 

upprepningar i teoriavsnittet. Thomas Ziehe har skrivit om ungdomar och identitetsskapande 

som också kommer vara en utgångspunkt. Jag kommer ta upp postmodernitet och hur 

samhället förändrats med den samt hur individerna delar upp sitt liv i så ”kortare episoder”. 

Jag kommer även att utgå från tidigare arbeten och artiklar i projektet Globalized eduscapes; 

students, learning and mobility in knowledge society” skrivna av handledare Ulf Mellström. 

Mellström har i sina arbeten med begreppen eduscapes och interferens som syftar till 

transnationella flöden av människor och kunskap. 

2.1 Internationaliseringen av den högre utbildningen 

Globaliseringen av den högre utbildningen samt forskningen leder till att många studenter och 

forskare från de fattigare länderna åker långa avstånd till andra länder för att söka kunskap, 

karriär och drömmar om ett bättre liv. (Mellström 2012) 

I en underlagsrapport till Globaliseringsrådet skriver Thomas Andersson att globaliseringen 

medför en del konsekvenser och påverkningar på den högre utbildningen såsom att 

studenterna blir mer rörliga och internationella, samt att forskare och lärare får möta en 

internationell arbetsmarknad. Efter avslutade studier kan studenterna röra sig på en 

internationell arbetsmarknad och själva utbildningarna bedöms och värderas högre i 

internationella sammanhang. Affärsmässigt har konkurrensen ökat markant och det skapar 

prestationskrav och nytt behov av samverkan. Förändringar på kostnadsbilden har lett till 

ökad privat finansiering, införande av avgifter och stipendier och så vidare. (Andersson 2008) 

I artikeln Reforming higher education the Nordic countries –studies of change in Denmark, 

Finland, Iceland, Norway and Sweden, skriven av Ingemar Fägerlind och Görel Strömqvist 

(2004), kan man läsa att forskning och högre utbildning har blivit alltmer influerade av nya 

vetenskapliga teorier kring mänskligt kapital och ”human resource managment. Utbildning 

borde ses som en investering inte bara för individen utan även för samhället. I början av 2000-

talet blev utbredningen av högre utbildning en norm i de industrialiserade länderna. I takt med 
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den ekonomiska globaliseringen så har även högre utbildning och forskning alltmer blivit en 

del av ett ekonomiskt flöde och där högre utbildning alltmer blivit en handelsvara. 

I oktober 1998 organiserade UNESCO en världskonferens angående högre utbildning (HE) 

med ett deltagande av 183 medlemsländer och 115 utbildningsministrar. Ordföranden av 

organisationskommittéen Professor Georges Haddad konstaterade: 

“It is now clear to all that the future of universities is a question of great 

international dimensions [and] that co-operation within higher education and 

research is a basic requirement for world development during the next century”. 

Framtiden för alla universitet är att vara internationella och samarbeta tillsammans med högre 

utbildning och forskning för att världen ska utvecklas. (Fägerlind & Strömqvist 2004) 

2.2 Postmodernitet 

I det traditionella samhället skedde nästan all kommunikation ansikte mot ansikte. Detta var 

även vanligast under moderniteten men i och med modernitetens effektivisering av samhället 

kom det att förändras. I det postmoderna samhället kan man kommunicera på flera olika sätt 

och ansikte mot ansikte är nödvändigtvis inte den främsta (Lyon 1998). Mobiltelefoner, e-

mail och andra nya kommunikationsformer har medfört en fragmentering av samhället. 

(Bauman 2002). Rummet och tiden i det postmoderna har inte lika stor betydelse längre, vi 

kan tala i telefon med människor på andra sidan jorden eller skicka e-mail till en vän som bor 

på andra sidan gatan. Individen står emellan det lokala och det globala och det är där den 

postmoderna identiteten skapas (Johansson, 1991). Bauman menar att individerna således 

hanterar de olika rummen genom att dela upp sitt liv i olika episoder där identiteten kan både 

förändras och bytas som social handling. (Bauman 2002) 

Som tidigare nämnts har utbredningen av modern teknologi gjort att världen har 

komprimerats. Människor åker runt i världen för att söka efter omedelbar njutning och dessa 

främlingar representerar något okontrollerat och skapar en känsla av att vi har förlorat grepp 

om nuet och även framtiden. I och med känslan av förlorad kontroll delar vi in livet i kortare 

episoder (Bauman 2002).  

Syftet med dessa episoder är att maximera alla händelser utan att behöva ta hänsyn till 

eventuella konsekvenser och att säkra det egna personliga projektet inte ska bytas ut socialt. 
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Individerna blir ambivalenta inför alla valmöjligheter som finns och även friare i det 

postmoderna samhället vilket har bidragit till en ökad mångfald (Pedersen 2003). 

 

2.3 Zygmunt Bauman – det individualiserade samhället 

Bauman menar att vårt samhälle har förändrats ifrån att ha en långsiktig mentalitet till en mer 

kortsiktigt mentalitet. Detta kan förklaras med en parallell till dagens äktenskap. Förr i tiden 

var det en självklarhet att parterna ska stanna i varandras sällskap till döden skiljer dem åt. 

Idag är skilsmässosiffrorna högre än någonsin och det är inte längre en självklarhet att stanna 

tillsammans. Här görs även en liknande jämförelse med arbetet som idag kännetecknas av 

otrygghet och individualisering som gör att man inte stannar kvar utan hela tiden rör på sig. 

Man stannar bara under den tiden som det fortfarande finns behov eller begär.  

På samma sätt har samhället förändrats i flera olika aspekter, människan är fri att forma sitt 

eget liv och själv välja vars man vill bo, vad man ska arbeta med och vem man vill vara med. 

(Bauman 2002) 

Människornas identitet har gått från att vara självklar och något man föds med, till att vara 

något som uppfyllas. Individerna måste skapa sig själva och även ta konsekvenserna för sitt 

självförverkligande. Individen agerar inte eller formar sitt liv utifrån de förut fasta 

orienteringspunkterna kön, klass och så vidare.  (Bauman 2002) 

Denna individualisering kopplar jag ihop med min uppsats i och med att jag undersöker 

studentmobilitet och vad som får dem att flytta till ett annat land för att studera. I och med 

globaliseringen och individualiseringen finns det mycket större möjligheter för studenter att 

resa till olika länder och stanna en begränsad tid för att studera eller till och med stanna kvar i 

fall det är deras mål.  

Valmöjligheterna för hur man vill utbilda sig och i vilket land man vill göra det är nästan 

oändliga om den enskilde har ekonomiska resurser. (Bauman 2002) 

2.4 Thomas Ziehe – ungdom och identitet 

Ziehe talar om att i senkapitalismens världs har de traditionella livsmönstren brutits ner 

tillsammans med normer och identiteter och detta har lett till friställande av kulturella 

traditioner. Detta innefattas även av friställning från traditionerna inom sexualiteten och 
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äktenskapet. Dock menar Ziehe att individen inte har blivit ”friare” generellt sett, men den 

kulturella friställningen har lett till möjligheten att inte behöva uppleva att man ”ärver” sin 

identitet och följa den förutbestämda vägen som kommer med den. Nu kan man berika och 

förändra sina identiteter vilket kan vara mycket berikande. (Ziehe 2003) Med alla 

valmöjligheter följer dock ambivalens. Hela tiden finns tanken; vad hade jag kunnat göra eller 

välja annorlunda? I och med att identiteten inte är något bestämt prövas den och omformas 

hela tiden.  

Ziehe talar även om att i och med lösgörningen från kulturella traditioner ökar även pressen 

på individen att prestera. Man har inte längre bara en möjlighet, utan även ”en plikt” att bli 

något. Detta kallar han för prestationsprincipen. Vi utsätts för press och utsätter och själva för 

press. Ungdomar idag förväntas idag att prestera, i synnerhet i skolan och det finns ständigt en 

framtidsrelaterad press. (Ziehe 1994) Detta kopplar jag ihop med mitt arbete då det kan höra 

ihop med att många unga väljer att studera utomlands, att det förväntas av dem eller att de tror 

sig få bättre framtidsutsikter av det.  

2.5 Ulf Mellström – eduscapes och interferens 

I Mellströms artikel ”Kunskapssamhällets gästarbetare” använder han sig av begreppet 

eduscapes vilket innebär ”transnationella flöden av människor och idéer som berör forskning 

och högre utbildning”. Begreppet bygger på tidigare konceptualisering av olika globala flöden 

”scapes”, av antropologen Appadurais, och syftet med begreppet är att binda samman 

globaliseringsstudier i relation till utbildning och kunskapsproduktion. Det förklarar hur högre 

utbildning och forskning är en del av det globala flödet.  I artikeln förstås eduscapes som ett 

meningslandskap där de intervjuade personerna förstår sig själv och sin position i relation till 

högre utbildning. 

Eduscapes, eller utbildningslandskap, knyter ihop olika nivåer inom globaliseringsstudier 

inom högre utbildning och kan studeras på lokal, regional, nationell och global nivå. Man 

studier inte nivåerna var för sig utan man följer flöden så att de olika nivåerna integreras med 

varandra. Man väger även in en imaginär dimension av globalisering, ett så kallat 

”meningslandskap av kollektiv strävan” där den imaginära dimensionen har lika stor 

betydelse som den faktiska förflyttningen. Man kan studera interferens i dessa olika nivåer 

och det innebär att man följer olika individer och aktiviteter och försöker se skillnader på t.ex. 

nationalitet, kön, klass och så vidare. Interferens är ett identitetsskapande begrepp och är en 

öppning mot variation. (Mellström 2012) 



 
10 

I samma artikel har det genom intervjuer kommit fram teman och imaginära landskap i 

relation till högre utbildning. Brist på resurser, respekt för akademisk auktoritet och önskan att 

få ett bättre liv gör att många vill lämna sitt hemland för att studera.  Studenterna som studerar 

utomlands har många drömmar och syften med sina utlandsstudier. Det finns flera likheter 

med resultaten i denna uppsats, bland annat genusrelaterad utbildningsmigration. 

”Kvinnlig utbildningsmigration” 

Utifrån interferensperspektivet kan man se skillnader på utbildningsmigranterna med olika 

kombinationer av sociala kategorier. Genus och sexualitet är den tydligaste skillnaden. Kön är 

fortfarande en exkluderande kategori för många kvinnor i olika länder när det kommer till 

högre utbildning och många andra aspekter i livet. (Mellström 2012) 

Tidigare studier visar på även fast det har förbättrats så är kvinnor fortfarande 

underrepresenterade på högre positioner inom den akademiska världen. Enligt nyligare studier 

kan detta kopplas ihop med att äktenskap och barn ”hindrar” männens karriär mindre än 

kvinnors. Slutsatsen är att unga barn har en negativ effekt på kvinnornas produktivitet men 

påverkar inte männens, samt att gifta män spenderar större tid på arbete och forskning än vad 

gifta kvinnor gör under förutsättningen att det finns barn i hushållet. (Heike 2011) 

Jag har med detta dels för att denna uppsats och ”kunskapssamhällets gästarbetare” är 

delaktiga i samma projekt och dels för att genom att studera detta med ett 

interferensperspektiv kan man se vilka skillnader som finns på människorna som kommer hit 

och under vilka olika förutsättningar de komma hit. Detta syftar speciellt på skillnaderna 

mellan könen, ifall de är här på olika villkor och hur livet skulle se ut ifall de inte kommit till 

norra Sverige för att studera utan stannat hemma istället.  
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3. Metod 

I detta avsnitt följer en beskrivning över hur uppsatsen genomförts. 

3.1 Intervju som forskningsmetod 

Insamling av datamaterial till uppsatsen kommer att ske i samarbete med sociologistudenten 

Anastasia Chefer. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer som främsta 

metod för insamling av data. Vissa kvalitativa metoder såsom fältstudier och deltagande 

observation har vi inte använt oss av då vi har ansett att tiden ej funnits till för det samt att det 

inte skulle bidra till vårt syfte. Däremot använde vi intervjuer eftersom vi avser att studera 

människor syn och tankar kring deras val i livet, samt få en förståelse för det. Vi har även 

använt kvantitativa data såsom statistik och matriser, utifrån det material vi fick av det 

internationella programkontoret vid LTU. 

Målet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. Man 

vill upptäcka vad det är som sker istället för att bestämma omfattningen på händelser som 

redan skett.  Kvalitativa intervjuer är icke-standardiserade. Man utgår från att man ej från 

början kan veta vilka frågor som är betydelsefulla och det krävs att intervjuaren utvecklar och 

anpassar vad som kan vara det centrala syftet för undersökningen. Man kan beskriva detta sätt 

att intervjua som en ”vägledd konversation” där många svar kan komma fram utanför själva 

intervjufrågorna. Intervjuaren måste vara uppmärksam och fantasirik så inget värdefullt 

förbises. (Svensson & Starrin 1996) 

3.2 Urvalsprocess 

I samråd med vår handledare bestämdes det att vi skulle genomföra ungefär 15-20 stycken 

intervjuer med utbytesstudenter från Ryssland. Dock blev detta ej till verklighet då vi efter 

detta fick veta via International Office vid Luleå Tekniska Universitet att de ej har tagit in 

några ryska studenter i år. Detta resulterade i att vi fick utöka vår undersökningsram ner till 

Umeå Universitet samt även bredda urvalet av respondenter till hela Östra Europa, istället för 

endast Ryssland. Detta gjorde vi för att kunna få ihop så många deltagande studenter som 

möjligt. Vi bestämde oss även för att intervjua doktorander och masterstudenter vid båda 

universiteten. Förutom att dessa två universitet ligger nära varandra geografiskt var det även 

intressant att ha med dem eftersom Luleå Tekniska Universitet är ett tekniskt universitet 

medan Umeå Universitet riktar sig mer till humaniora. Sammanlagt kontaktade vi cirka 20-25 

personer, främst via mail, och frågade om de ville delta i studien, dock var det väldigt många 

som ej svarade på vår förfrågan. Utöver detta genomförde vi även en intervju på International 
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Office med personen som är ansvarig för studentutbytet med Ryssland, samt även en 

mailintervju med motsvarande person vid Umeå universitet. Detta gjorde vi bland annat för 

att få reda på anledningen till varför det ej finns ryska utbytesstudenter vid LTU i år. 

För att få kontakt med dessa inresande studenter från Östra Europa har vi i första hand 

kontaktat International Office vid Luleå Tekniska Universitet, samt även vid Umeå 

Universitet. Genom deras hjälp har vi fått en del kontakter, men vi har även letat själv på 

universitetens hemsidor samt fråga andra utbytesstudenter ifall de känner någon eller några vi 

kan kontakta. Det tillvägagångssätt som har varit mest framgångsrikt är utan tvekan att fråga 

andra utbytesstudenter och de få ryska studenter vi hittat, ifall de känner fler.  

3.3 Genomförande 

Sammanlagt genomfördes tio stycken intervjuer med studenter från länder i Östra Europa 

samt två intervjuer med de ansvariga över studentutbytet vid respektive universitet. Vi tog ej 

hänsyn till ålder eller kön vid urvalet av respondenter med tanke på att vi ej hade så många att 

välja på och var tvungna att få tag i så många som möjligt.  

3.3.1 Intervjuguide 

Innan arbetet med intervjuer och insamlande av intervjuer startade fick vi en intervjumall av 

vår handledare Ulf Mellström som använts till tidigare intervjuer inom samma projekt. Vi har 

använt oss av samma frågor i samtliga intervjuer med studenter, däremot har följdfrågor 

varierat och ställts på olika sätt utifrån den specifika situationen.  

Intervjuerna med International Office vid Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet 

har bestått av intervjufrågor vi själva skrivit. Intervjun vid LTU skedde på kontoret på 

International Office och intervjun vid UU skedde via mailkontakt.  

Vi har tillsammans, jag och Anastasia, genomfört samtliga intervjuer i Luleå. Vi har då turats 

om att vara den person som intervjuar och den andra har då suttit tyst och observerat, och 

eventuellt ställt följdfrågor och kompletterande frågor. I Umeå genomförde vi fyra stycken 

intervjuer, dock bestämde vi oss för att dela på oss och genomföra två intervjuer var 

samtidigt. Anastasia behärskar det ryska språket så utbytesstudenterna fick själva välja om de 

ville genomföra intervjun på ryska med Anastasia eller på engelska med mig. Vi valde att 

göra så ifall det var så att någon av respondenterna kändes sig osäker på att genomföra en 

intervju på engelska och istället föredrog att genomföra den på modersmålet. Två intervjuer 

genomfördes alltså av mig på engelska och två stycken av Anastasia på ryska. Samtliga 
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intervjuer har även spelats in, självklart efter medgivande från varje respondent. 

Intervjufrågorna bifogas i bilaga 7.1. 

Platsen för intervjuerna varierade och skedd på kontor, i skolbyggnaden eller i grupprum på 

universitetet. Valet av plats gjordes utifrån vad som passa respondenten bäst. Vi tror ej att val 

av plats har haft någon påverkan, positiv eller negativ, på hur intervjuerna gått, utan har 

genomförts på ett sätt och på sådan plats att respondenten har kunnat känna sig avslappnad 

och trygg. 

3.3.2 Intervjuer med utbytesstudenter/masterstudenter/doktorander.  

Då vi har haft svårigheter med att hitta respondenter till vår undersökning har vi ej tagit 

hänsyn till kön, programtillhörighet, ålder och så vidare. Vi har endast fokuserat på att försöka 

hitta så många deltagare som möjligt, men i efterhand har vi sett att det varit något fler 

kvinnor. Vi använde oss av så kallat strategiskt urval och då tagit hjälp av en metod som 

kallas snöbollsurval där en student har lett oss vidare till andra studenter. Studenterna har varit 

oerhört villiga att hjälpa oss vilket självklart har varit mycket uppskattat. 

Luleå Tekniska Universitet 

Vid LTU genomfördes sammanlagt fem stycken intervjuer. Dessa bestod endast av 

masterstudenter eller doktorander eftersom det ej finns några utbytesstudenter från Ryssland. 

Nationaliteterna bland respondenterna är Ryssland och Ukraina varav fyra stycken från 

Ryssland och en från Ukraina. 

Umeå Universitet 

Fyra stycken intervjuer genomfördes vid UmU, varav en doktorand från Ukraina och tre 

stycken utbytesstudenter från Ryssland. I efterhand genomfördes en intervju med en 

utbytesstudent från Polen via Skype, då den personen ej kunde träffa oss när vi var nere i 

Umeå.  

3.3.3 Intervjuer med International Office 

Utöver intervjuer med unga studenter och doktoranders genomfördes även intervjuer med två 

stycken anställda vid International Office vid Luleå Tekniska Universitet respektive Umeå 

Universitet. Vi valde att intervjua dem för vi tror att de kan ge en annan syn och ge en större 

bredd i vårt resultat. Vi ställde oss olika frågor under arbetets gång rörande anledningen till 

bristen av ryska utbytesstudenter som endast dem kan svara på och därför ansåg vi det mycket 
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nödvändigt att intervjua även dem. Fokus låg dock med på LTU eftersom det är dem som 

saknar ryska utbytesstudenter. 

International Office vid LTU var väldigt tillmötesgående och svarade väldigt bra och 

utvecklande på våra frågor. Intervjufrågorna finnes i bilaga 7.2. De bidrog även med statistik 

över hur många ryska utbytesstudenter som kommit hit varje termin sedan höstterminen 2000, 

könsfördelningen över dessa samt vilka program de läst. Den biten presenteras kvantitativt i 

form av statistik och matriser.  

3.4 Analys av det empiriska materialet 

Samtliga av de bandade intervjuerna transkriberades. Vi delade upp det arbetet på så sätt att 

jag transkriberade intervjuerna jag genomfört och Anastasia transkriberade intervjuerna hon 

genomfört. Intervjuerna som genomfördes på ryska fick Anastasia översätta muntligt 

samtidigt som jag skrev ner dem.  

När detta var slutfört hade vi en stor mängd intervjumaterial och vi skickade detta material till 

varandra så båda kunde ta del av det. Där efter arbetade vi självständigt eftersom vi har olika 

fokus i våra uppsatser. Jag började fundera på vad jag vill få ut av materialet, vilka frågor jag 

vill få svar på och hur jag ska kunna få svar på dem. Efter att ha läst igenom materialet ett par 

gånger såg jag olika ”teman” som hörde ihop med mitt syfte och mina frågeställningar. 

Utifrån detta gjorde jag olika rubriker i resultatet och kopplade ihop respondenternas svar med 

dessa rubriker. Den första rubriken handlar om intervjuerna med International Office vid 

respektive universitet och deras uppfattningar och tankar om studentutbytet med Ryssland. I 

samma kapitel finns även statistiken från International Office vid LTU som vi presenterat med 

hjälp av dataprogrammet Excel för att på ett lättöverskådligt hur studentutbytet med Ryssland 

har sett ut sedan år 2000. Då detta är ett individuellt arbete tog vi ut information var för sig 

som var relevant till vårt eget arbete och ha det som extra underlagsstöd. Därefter kommer 

resultatet från intervjuerna med våra respondenter under olika rubriker som är relevanta till 

uppsatsens syfte.  
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3.5 Reliabilitet, validitet och etik 

En god reabilitet beskrivs som att vid utförandet av en mätning ska man kunna få samma svar 

oavsett vem det är som utför mätningen. Frågorna i utmätningen skall uppfattas på samma sätt 

av de olika personer som deltar (Eneroth 1984). Det innebär alltså att undersökningen vi har 

gjort, jag och Anastasia Chefer, ska kunna göras på samma sätt av någon annan och få 

liknande svar som vi har fått. Eftersom vi fick redan beprövade intervjufrågor av vår 

handledare Mellström anser vi att det kravet är uppfyllt. Vi har försökt uppnå en god 

reliabilitet genom att tydligt redovisa vår intervjuguide samt genomförandet av dessa. 

Dessutom hade vi tillgång till tidigare material inom samma område. 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta. I mitt fall innebär det att jag och 

Anastasia Chefer tillsammans har gjort en undersökning som handlar om Östeuropeiska 

utbytesstudenter med mitt syfte att få fram deras tankar kring studier utomlands och deras 

framtidsplaner. Det innebär även att informationen som framkommit i intervjuerna också 

speglar det respondenterna faktiskt menade. Vid transkriberingar är det viktigt att redovisa 

utsagorna och ens egna tolkningar av materialet på ett tydligt sätt (Kvale 1997) 

Under hela forskningsprocessen förekommer det etiska avgöranden (Kvale 1997). Samtliga 

intervjuer spelades in för att vi senare skulle kunna transkribera dem och gå igenom dem 

systematiskt. Vi ansåg att det var väldigt viktigt att spela in så vi ej missade värdefull 

information. Vi bad självklart om tillåtelse av samtliga respondenter innan vi slog igång 

inspelningen och ingen av dem ställde sig tvekande till att vi spelade in, speciellt efter att vi 

förklarat att allt som sägs är anonymt, ingen kommer få veta vilka dem är och det är endast vi 

som kommer lyssna på inspelningarna.  

Vetenskapsrådet har utarbetat fyra etiska principet vid forskning för att bland annat kunna 

garantera individen anonymitet och skydda individen från kränkning. I utgåvan 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från 

Vetenskapsrådet kan man läsa följande: 

”Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.” 
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Det första kravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om deras 

uppgift i projektet och villkoren för deras deltagande. De ska även upplysas om att allting sker 

frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan. Det andra kravet, samtyckeskravet innebär 

att samtyckte krävs från uppgiftslämnaren för att forskaren ska kunna använda sig av 

informationen. Vidare ska den som medverkar i en undersökning självständigt få bestämma 

på vilka villkor de skall delta och kunna avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. 

Om personen väljer att avbryta eller ej delta får de ej utsättas för påtryckningar, och det bör ej 

finnas ett beroendeförhållande mellan forskare och undersökningsdeltagaren. 

(Vetenskapsrådet) 
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4. Resultat 

När vi först blev tillfrågade att vara delaktiga i detta projekt trodde vi att det skulle finnas 

många ryska utbytesstudenter vid Luleå Tekniska Universitet och blev förvånade när vi fick 

beskedet att LTU inte har tagit in en enda rysk utbytesstudent detta läsår. Detta gjorde oss 

självklart fundersamma över vad det kan bero på och därför tog vi kontakt med International 

Office vid LTU för att få svar på våra frågor. 

4.1 International Office 

Vid intervjun visade det sig att vi hade väldigt fel i vår tanke att det skulle finnas 

”jättemånga” ryska utbytesstudenter, i själva verket brukar det bara komma två eller tre 

stycken per termin. De studenterna är de som kommer på de bilaterala eller de vanliga 

mobilitetsprogrammen, det kan även komma några stycken per år som skriver examensarbete. 

Oftast brukar de personerna till och med vara fler än de som kommer via 

mobilitetsprogrammen, även om det inte rör sig om någon större mängd. 

Vi kontaktade även International Office vid Umeå Universitet, dock skedde den intervjun via 

mail. Vi var i första hand intresserade av svaren från International Office vid LTU, men för att 

kunna avgöra skillnaderna mellan universiteten och jämföra svaren ville vi även ha med 

International Office vid UmU. 

Eftersom intervjun endast skedde via mail blev svaren rätt kortfattade, men vi fick veta att 

läsåret 2012-2013 tog UU in sammanlagt 13 ryska utbytesstudenter.  

Vad är det då som gör att det inte finns någon rysk utbytesstudent vid LTU i år? Svaret är 

enkelt, det beror på pengar. Den största orsaken är att studenterna inte får något stipendium 

vilket gör att de inte kan betala sitt uppehälle i Luleå eller Umeå. Ingen student, som studerar 

via ett avtalsuniversitet, behöver betala någon studieavgift men uppehället får de betala själva 

för ifall de ej får något stipendium. Förut fanns det många möjligheter för studenterna att få 

ett sådant stipendium men de möjligheterna har minskat markant enligt International Office 

vid LTU. 

Även antalet masterstudenter har minskat dramatiskt sedan 2011 då det infördes en 

studieavgift för dessa studenter. Som en följd av detta kan även rekryteringen av doktorander 

påverkas då en del av doktoranderna rekryteras från de engelskspråkiga masterprogrammen. 

(Luleå Tekniska Universitet: www.ltu.se)  

http://www.ltu.se/
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Program H00 H04 H05 H06 V07 H07 V08 H08

Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap 2 2

Institutionen för pedagogik och lärande 1

Institutionen för samhällsbyggnad 1 1

Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 1 1

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap 7 7 2 6

Institutionen för musik och medier 3 3 3

Institutionen för systemteknik

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Institutionen för system- och rymdteknik

Totalt 3 1 1 1 7 13 5 9

Program V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12

Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Institutionen för pedagogik och lärande

Institutionen för samhällsbyggnad 2

Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap 3 2

Institutionen för musik och medier 4 3 3

Institutionen för systemteknik 2

Institutionen för konst, kommunikation och lärande 3 3

Institutionen för teknikvetenskap och matematik 1

Institutionen för system- och rymdteknik 1 1

Totalt 7 3 5 7 4 1 1

TERMIN

ANTAL KVINNOR

4.1.2 Statistik  

Via International Office vid LTU fick vi även material som visade på hur många ryska 

utbytesstudenter som kommit varje termin, vad de studerar och så vidare. Det var mycket 

behjälpligt för att kunna se på ett överskådligt sätt hur studentutbytet har sett ut över de 

senaste åren. Jag var mest intresserad av att se hur många som kommer till LTU varje termin 

samt vad de studerar när de kommer hit. På nästa sida har jag två tabeller över detta, en för 

män och en för kvinnor. 

Den första tabellen visar hur kvinnliga utbytesstudenter från Ryssland som kom till LTU varje 

termin sedan höstterminen 2000 och den andra tabellen visar samma sak fast för de manliga 

utbytesstudenterna från Ryssland. Den visar inte exakt vad de studerar när de kommer hit, 

men genom att det visar vilken institution de tillhörde går det att få en uppfattning om vilket 

område de studerade. 
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Program H00 H04 H05 H06 V07 H07 V08 H08

Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Institutionen för pedagogik och lärande

Institutionen för samhällsbyggnad 1 1 1 1

Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 1

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap 2 2 4 3

Institutionen för musik och medier

Institutionen för systemteknik

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Institutionen för system- och rymdteknik

Totalt 1 1 2 3 4 5

Program V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12

Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

Institutionen för pedagogik och lärande

Institutionen för samhällsbyggnad 1

Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap

Institutionen för musik och medier 1 1

Institutionen för systemteknik 1 2

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för teknikvetenskap och matematik 1

Institutionen för system- och rymdteknik 2 5

Totalt 3 3 2 2 5 1

TERMIN

ANTAL MÄN

 

Utifrån tabellerna kan man se att det är fler kvinnliga utbytesstudenter än manliga som har 

studerat vid LTU sedan år 2000. Enligt International Office vid LTU brukade det vara ungefär 

lika många kvinnliga och manliga utbytesstudenter vid ingenjörsprogrammen, men de som 

kommer hit för att studera ekonomi är nästan uteslutande tjejer. International Office vid UmU 

berättade att det brukar variera men det kommer oftast flest kvinnliga studenter. Det finns inte 

heller några regler för utbytesstudenter om vilka program eller kurser de får söka, de är 

tillåtna att söka vad som helst så länge de har behörighet till det.  

Det som kan tilläggas angående de här tabellerna är att det är endast utbytesstudenter som är 

räknade. Representanten från International Office vid LTU berättade att de ej har 

nationaliteterna på studenterna som studerar masterprogram i sin databas.  

Det är vanligast att man som utbytesstudent kommer endast en termin, ibland kommer det 

några stycken som stannar ett helt läsår men oftast finns det inte pengar nog till att stanna så 

länge. Där fick vi samma svar från båda International Office. 
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Vi frågade även vad utbytesstudenterna bidrar med när de kommer med och om det är till 

fördel för respektive universitet. Båda var överens om att det är viktigt med studentutbyte för 

att kunna hålla en hög kvalité på studiemiljön och för att utbildningen ska bli internationell. 

”Alla internationella studenter bidrar till internationalisering på hemmaplan 

vilket är mycket viktigt för att behålla en hög kvalitet på studiemiljön. De 

studenter vid UmU som inte själva reser ut får ju möjligheten att träffa 

internationella studenter ändå genom att det är så många som kommer hit.” 

 

4.2 Intervjuer med respondenter 

Efter att ha transkriberat alla intervjuer och gått igenom den har det framkommit väldigt 

mycket användbart material vilket jag presenterar i detta avsnitt. Inga namn kommer att 

nämnas, utan endast kön, landstillhörighet samt vilket universitet respondenten studerar vid 

just nu. 

4.2.1 Att flytta till Norra Sverige 

För de flesta i vår undersökning var anledningen till utlandsstudier en chans till att få 

meriterande erfarenheter, bredare kontaktnät samt bli attraktivare på arbetsmarknaden efter 

avslutade studier. Att åka utomlands för att ha roligt var också en självklar anledning, men 

den största var att få akademiska meriter samt livserfarenhet.  

På frågan varför valet föll på just Luleå Tekniska Universitet, eller Umeå Universitet, var 

svaren väldigt blandade. Det kunde bero på att deras skola i deras hemland hade ett 

studentutbyte med Umeå eller Luleå vilket gjorde att det var deras enda valmöjlighet ifall de 

ville studera utomlands, eller det kändes spännande att åka så långt bort och så långt norrut.  

“I had one of three choices; I could go to Västerås, Stockholm or Umeå. And I 

chose Umeå because it was in the north and “exotic”. 

   -Polsk kvinnlig utbytesstudent, UU 

Dock var det ju inte endast utbytesstudenter som deltog i denna undersökning, utan även 

masterstudenter och doktorander. En av respondenterna studerade just nu ”civil engeneering 

in mining” vid Luleå Tekniska Universitet och hon hittade dit på egen hand via 

www.studera.nu. När hon valde det hon ville studera tittade hon inte på vilket land eller ort 

programmet fanns på, utan baserade sitt val endast på utbildning. 
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”I did not choose Luleå, I did choose the program which happened to be in 

Luleå. It was like I choked when I saw where Luleå was located in Sweden.” 

   -Rysk kvinnlig masterstudent, LTU 

Det kan tilläggas att hon var väldigt snabb på att tillägga att hon gillar Sverige väldigt mycket 

och har varit här förut, så hon är mycket nöjd med sitt val. Hon ville inte heller åka alldeles 

för långt från Ryssland och därför passade Sverige väldigt bra. Förutom att det är så kallt här 

och kallt så länge, till skillnad från hennes hemstad i östra Ryssland, är allting jättebra berättar 

hon med ett leende.  

Många av respondenterna hade liknande berättelser, det vill säga att de antingen hade få andra 

valmöjligheter eller inga andra än Umeå eller Luleå, eller att de endast fokuserade på 

utbildning och inte vilken ort den fanns på. En del av doktoranderna hade fått erbjudanden att 

flytta till Luleå eller Umeå och doktorera via deras universitet hemma. På frågan hur han 

hittade Umeå Universitet blev svaret: 

”This university found me. They had a proeposition and my supervisor was 

looking for students for this position and finally he found me” 

Samtliga av dem berättade att även om en del av dem var lite skeptiska till att flytta till norra 

Sverige är de nu i efterhand väldigt glada över att de valde att flytta hit och studera/doktorera 

och trivs väldigt bra. Bara för sakens skull har jag tagit med en karta och markerat ut varifrån 

våra respondenter ursprungligen kommer ifrån, den kartan finnes i bilaga 7.3. 

4.2.2 Förväntningarna på att lyckas 

Som jag nämnde tidigare åker många utomlands för att studera för att få bättre 

framtidsutsikter och meriterande erfarenheter.  

En intressant sak som flera av respondenterna sa var att många av dem studerade till två 

examina samtidigt när de bodde i sitt hemland. På grund av detta tyckte många att det var så 

”enkelt” och kändes nästan som en ”semester” att studera här i Sverige. I Ryssland studerade 

man i en högre studietakt och även mycket bredare än vad man gör här. De tyckte att man 

studerade ett smalt område och specialiserar sig på en sak här i Sverige och i Ryssland så läste 

man en massa saker som inte ens hade någonting med till exempel kemi att göra. 

”Jag läste parallellt till tolk och kemiingenjör så det var ganska mycket plugg. 

Men så är det för många, det är många som bor i Ryssland som läser två 
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utbildningar parallellt. Det duger inte bara med en.” 

   -Rysk kvinnlig doktorand, LTU 

För oss som studerar här i Sverige kan det vara svårt att förstå att de orkar och vill studera så 

mycket. Enligt dem var det dock inga konstigheter utan det förväntades snarare av dig att du 

skulle göra det. Som den kvinnliga doktoranden sa; Det duger inte med bara en examen. 

Det framkom även att föräldrar och andra utomstående har spelat stor roll för våra 

respondenter när det kommer till valet att åka utomlands för att studera. Förväntningarna är 

ofta höga från familj och föräldrar och på frågan varför just valet föll på Luleå svarade en 

respondent som tidigare studerade i Finland innan hon kom hit: 

”It was an initiative of my parents. Maybe it’s thanks to them that I am here. At 

home I had a little bit different focus, like sports, and I was going to be a fitness 

instructor. So I wanted to choose a university that focused on sports. When I 

was trying to get in to one of those universities there was an opportunity to take 

a test to get in to Finland and my parents thought that I should try it and I said 

why not, took the test, and was accepted.” 

   -Rysk kvinnlig masterstudent, LTU 

Många av dem vi har intervjuat har uttryckt att även fast de tycker det är väldigt roligt och 

givande att studera, och studera mycket, så finns det även stor konkurrens och höga 

förväntningar på dig att ”bli något”. Det är som Thomas Ziehe beskriver det, att man inte 

längre bara ges möjligheten att bli något utan att det föreligger en plikt att bli det. Ungdomar 

förväntas hela tiden att prestera (Ziehe 1994). 

I Umeå träffade vi tre kvinnliga ryska utbytesstudenter från Ryssland som berättade att bara 

komma till Umeå var oerhört svårt med mycket hård konkurrens. Samtliga av dem kom från 

samma stad, samma universitet och studera samma sak och deras program erbjöd dem 

utlandsstudier i Umeå, men det var inte bara att packa resväskan och åka. 

”You have to have different diplomas and certificates and pass tests to get here 

so I think it’s for my advantage later on in life” 

   -Rysk kvinnlig utbytesstudent, UU 

Det är utan tvekan skilda förhållningssätt mellan svenska och studenter från Östra Europa när 

det kommer till studier. En av de intervjuade masterstudenterna förklarade att det kan bero på 
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möjligheten till jobb om man studerar eller inte studerar vidare. Hennes uppfattning att det 

fanns skillnader där mellan Ryssland och Sverige. 

In Russia you don’t have so many job opportunities with just basic education, so 

many people choose to study more after high school. Here it’s a little bit 

different; here you can work anytime you want. It’s not necessary to jump 

directly from high school to university. Here you may not get a good job without 

university studies but you can get a job. In Russia you have to get as high as 

possible as fast as possible. I mean I’m 25 and already on my second year on my 

PhD-education. Here everyone says I’m rushing and that I’m so fast, but for me 

it’s normal. 

   -Rysk kvinnlig masterstudent, LTU 

Samtliga av respondenterna ansåg att det är oerhört viktigt med utbildning och att du kommer 

få det svårt i livet utan utbildning. Det gäller speciellt den grundläggande utbildningen, men 

alla var rörande överens om att man bör utbilda sig så mycket som möjligt. Följande citat 

kommer från samma person som tidigare.  

”The basic education is extremely important. For every aspect in your life, you 

need a basic education.”    

Att många av dem värderar utbildning så högt beror väldigt mycket på familjen. Många av 

dem har högutbildade föräldrar och syskon och det är en väldigt stor anledning till att de 

också utbildar sig vidare. Det var ett fåtal som inte hade föräldrar med högre utbildning, men 

även där ville föräldrarna att de skulle utbilda sig för att få bättre framtidsutsikter och få ett 

bättre jobb än vad de själva har. En av respondenterna berättade att hennes mamma var 

taxichaufför och hon kände inte sin pappa, men hennes mamma hade motiverat och inspirerat 

henne till att studera vidare. Samma resultat framkom efter intervjuerna i Mellströms artikel 

(2012), att utbildningsmigrantens resa och studier är en del av ett socialt nätverk där tid och 

pengar har investerats av kollektivet. 

Att föräldrarna stöttar sina barn i studierna är uppenbart. Väldigt många av respondenterna 

skulle inte vara här om det inte vore för att deras föräldrar stöttar dem finansiellt. Detta gäller 

då endast utbytesstudenterna samt någon av masterstudenterna, doktoranderna är anställda av 

universiteten och får lön för sitt arbete. Många av dem förklarar att det ej kostar något för dem 

att studera här, för att de kommit hit på stipendium eller liknande, dock betalar många 
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föräldrar för boende och uppehälle. Några andra berättar att de har en del sparpengar sedan 

tidigare jobb, men får även finansiellt stöd av sina föräldrar. 

 

4.2.3 Studierna och livet i Sverige, integrationen i det svenska samhället 

Det finns många olika anledningar till varför man studerar utomlands om man endast tittar på 

själva utbildningen. Vi fick varierande svar på frågan varför de valde att åka utomlands och 

om det fanns ett alternativ att studera samma sak i deras hemland. 

“No. We have such programs but they are not at a good enough level.” 

   -Rysk kvinnlig utbytesstudent, UU 

 

En av respondenterna som var doktorand berättade att anledningen till att han ville komma hit 

var för att i hans hemland, Ukraina, är utbildningssystemet korrupt och du kan få ett diplom 

utan att egentligen förtjäna det eller ha kunskap om ämnet.  

“Knowledge is the most important thing that we should have and education is 

not so important in my country. It’s corrupt and diplomas don’t mean anything 

and it doesn’t mean that you have knowledge. So that’s a problem.  It’s better 

here.” 

   -Ukrainsk manlig doktorand, UU 

Utbildningar som håller för dålig nivå och utbildningssystem som är korrupta är alltså vanligt 

förekommande i östeuropeiska länder och en stor anledning till att studenterna vill där ifrån. 

Här så vill lärarna lära ut kunskap till skillnad från lärarna i det korrupta systemet som bara 

vill tjäna pengar via olika mutor. Det var uppfattningen hos några av respondenterna och de är 

mycket nöjda över att vara här istället. 

Dock är långt från alla utbildningar dåliga, vissa var riktigt nöjda med sin utbildning hemma. 

Att de åkte till Sverige för att studera hade ingenting med utbildningens kvalité hemma att 

göra, utan det fanns andra anledningar till det, som jag bland annat har tagit upp tidigare. En 

utbytesstudent från Polen som studerar vid Umeå Universitet är väldigt språkintresserad och 

ville flytta till Sverige för att studera det svenska språket och även svensk samhällsvetenskap.  

En sak alla var överens om var att de är oerhört nöjda med livet och utbildningen här i 

Sverige. Utbildningssystemet är väldigt annorlunda här om man jämför med systemet i 

hemlandet, som de är vana vid, men det har gått snabbt att anpassa sig till det nya systemet. 
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Många av dem berättar att de har känt sig välkomna sedan första dagen de kom hit och har 

aldrig känt några större svårigheter att anpassa sig till den svenska kulturen och det svenska 

samhället. Att det finns andra utbytesstudenter är oerhört viktigt för de flesta av våra 

respondenter, det hade varit jobbigt att vara ensam utbytesstudent på ett universitet med bara 

svenska studenter, man hade känt sig väldigt utanför.  

Det framkom att väldigt många av respondenterna har liten kontakt med svenskar. Enligt dem 

så beror det mest på att svenskar är reserverade av sig och svåra att lära känna.  

“The people here is a little bit different, Swedes are much more reserved. You 

have to get to know them for them to start talking to you.” 

   -Polsk kvinnlig utbytesstudent, UU 

Det var inget illa menat mot svenskar, förklarar hon vidare, men det är så det är. När hon 

flyttade till sin studentkorridor hade hon svenska grannar men det tog ett bra tag innan de blev 

vänner eftersom de är mer tillbakadragna och har inga problem med att vara ensamma, medan 

vår respondent gärna är väldigt social och vill umgås med andra nästan hela tiden. 

Utbytesstudenterna söker sig alltså gärna till andra utbytesstudenter. De enda av våra 

respondenter som berättade att de hade svenskar i sin umgängeskrets var en masterstudent och 

doktoranderna som har svenska kollegor och har på så sätt lärt känna dem och umgås med 

dem ibland på fritiden.  

Att inte ha svenskar i sin umgängeskrets tyckte en del av respondenterna var lite tråkigt, men 

inget som de har tänkt allt för mycket på. Det är enklast och tryggast att söka sig till andra 

utbytesstudenter som är i samma sits som en själv, det är lite svårare att lära känna svenskar 

som redan har hela sitt liv och sin umgängeskrets här. 

4.2.4 Utbytesprogrammens betydelse 

Vi pratade även med dem om utbytesprogrammens betydelse och fick fram ett intressant svar 

av en av de intervjuade doktoranderna. Hon berättade att hon kom hit för ca sex-sju år sedan 

via ett femårigt program med utbyte mellan Luleå Tekniska Universitet och hennes universitet 

hemma, som finansierades av svenska institutet. Detta utbyte pågick alltså i fem år och hon 

åkte hit under det andra året tillsammans med 8-9 stycken andra studenter för att studera kemi 

vid LTU under ett års tid. Därefter fick två stycken studenter stanna för att skriva sitt 

examensarbete och hon var en av dessa två. Den andre som fick stanna var också en av våra 

respondenter. De hade också valmöjligheten att åka till Norge istället för Sverige, men det var 
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inte så lockande då man skulle studera i fyra år varav ett år skulle vara att studera det norska 

språket. Det intressanta i det här var att LTU hade stora svårigheter att få svenska studenter att 

börja läsa kemi och därför ”importerade” de ryska studenter till programmet, som vår 

respondent beskrev det. Hade man inte gjort detta hade man varit tvungen att lägga ner 

programmet på grund av brist på studenter. När hon började på programmet fanns det kanske 

tre-fyra stycken svenska studenter och nio-tio ryska studenter. Detta utbyte handlade alltså 

inte bara om att stödja och ge kunskap till ryska studenter, utan även att rädda utbildningen. 

”Här på LTU hade de svårt för att få svenska studenter att läsa kemi på detta 

program så därför började de ”importera” studenter från andra länder. Annars 

skulle man kanske måsta stänga programmet då ingen läser det.” 

   -Kvinnlig doktorand, LTU 

Detta utbytesprogram var alltså det som jag berättade om i avsnittet med intervjun från 

International Office. När tabellerna var färdigställda och vi såg att just vid 2007 kom det 

väldigt många utbytesstudenter började vi fundera på varför och kopplade då ihop det med 

hennes svar att de fick komma hit för att LTU skulle kunna behålla sin utbildning i kemi. 

4.2.5 Förändringarna på livet 

Hur har då livet förändrats sedan de kom hit och skulle det se väldigt annorlunda ut om de 

hade stannat och studerat hemma istället för att komma till Sverige? En stor skillnad, enligt 

några av respondenterna som kom från Ryssland, är att de troligtvis hade varit gifta ifall de 

hade stannat hemma.  

”Yes, my life is a lot different now, because right now I’m studying and pushing 

myself to another career, but in Russia I would probably be a married woman. 

   -Rysk masterstudent, LTU 

En annan av respondenterna berättar precis samma sak, att hon troligtvis skulle ha bildat 

familj vid det här laget om hon hade stannat hemma. De som svarade detta var lite äldre, runt 

25 år. De yngre kvinnliga utbytesstudenterna som studerade vid UmU svarade att det 

troligtvis inte hade varit så stor skillnad på deras liv ifall de inte hade kommit hit, de hade 

studerat klart hemma istället. Dock hade de varit mindre självständiga och mindre världsvana.  

De största förändringarna som de märkt av är på sig själva och hur de förändrats som 

personer. Genom att åka till ett annat land där man inte talar språket eller känner till kulturen 

har de utvecklats mycket som personer och blivit mer självständiga. Många av våra 
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respondenter berättade att de åkt utomlands för att få erfarenheter och utvecklas som 

människor och de har de även gjort under sin vistelse i Sverige. 

 

4.2.6 Framtidsutsikter och framtidsdrömmar 

Den frågan jag tycker var mest spännande att få svar på var vad våra respondenter vill göra 

efter avslutade studier i Sverige och vad de har för framtidsutsikter. 

Samtliga av respondenterna ser väldigt ljust på framtiden och har höga ambitioner. Att få 

sådant stöd från familjen som de flesta har fått samt att man har en så stark 

utbildningstradition är nog väldigt bidragande till de stora framtidsdrömmarna. 

Många av dem berättade att de trivs så bra i Sverige att de väldigt gärna skulle vilja stanna 

kvar här, alternativt åka hem och avsluta sina studier för att sedan komma tillbaka till Sverige 

igen. En del av dem håller på, eller vill, lära sig svenska vilket också visar på att de trivs här 

mycket bra och har ett stort intresse av att stanna kvar. Nästan uteslutande av dem svarade att 

de inte vill flytta tillbaka till sin hemstad. Här är några exempel på vad de svarade på frågan 

vad de vill göra i framtiden och svaren talar nästan för sig självt. 

“I can’t even imagine moving back. I feel like a foreigner when I go there.” 

    -Rysk kvinnlig masterstudent, LTU 

“I would like to get a job here in Sweden. I’m still trying to learn Swedish. So I 

would like to stay, even in Luleå.”  

-Rysk kvinnlig masterstudent, LTU 

 

“My plan for the future is to stay and work in Sweden.” 

   -Rysk kvinnlig masterstudent, LTU 

 

“I want to come back to Umeå for my master degree.” 

   -Polsk kvinnlig utbytesstudent, UU 
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Vi fick även en förklaring av en av våra respondenter vad anledningen är till att de inte vill 

flytta tillbaka till sitt hemland igen utan istället stanna här eller åka vidare till ett annat land. 

“Something about all the people from Russia/Ukraine is that we love our 

country just because it’s our home country, like motherland, but we don’t want 

to live there.” 

-Ukrainsk manlig doktorand, LTU 

 

Med detta menade han att de som kommer från dessa länder älskar sitt hemland just för att det 

är “hemma” och kommer alltid att vara det, men de flesta har en önskan om att flytta därifrån 

för att kunna skaffa sig bättre framtidsutsikter och uppfylla sina drömmar. Något som inte 

skulle gå, eller vara väldigt svårt, att göra hemma.  

Några av dem svarade att de nödvändigtvis inte behöver bo i framtiden, även om många helst 

ville det, utan kanske flytta till ett annat land och studera vidare alternativt söka arbete. En sak 

som är säkert är att de inte vill flytta tillbaka till Ryssland. Samtliga åker gärna tillbaka för en 

kortare stund eftersom de har familj och vänner där, men att vara bosatt där permanent är ett 

avslutat kapitel i deras liv, åtminstone så som de framställer det i den här delen av livet. 
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5. Analys, diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse till de Östeuropeiska utbytesstudenternas mål 

och ambition med deras vistelse i Sverige och frågeställningarna var: 

- Vad är anledningen till att de inresande studenterna valde norra Sverige och hade de 

andra alternativ?  

- Vilka akademiska och sociala kunskaper strävar de efter att få när de kommer hit?  

- Vad har de för framtidsutsikter? 

5.1 Att studera utomlands 

De intervjuade studenterna och doktoranderna talar alla väldigt gott om respektive universitet 

och stad och är alla väldigt glada att de kom hit. På den första frågan om varför de valde att 

komma till Norra Sverige var det som tidigare nämnt många av våra respondenter som endast 

fokuserade på studierna och inte studieort när de valde att komma hit och detta 

överensstämmer med Bauman syn på individualiseringens effekter på människan, det vill säga 

att man endast stannar kvar på ett ställe om man själv har något utbyte eller behov av det 

(Bauman 2002). Individen är rörlig och anpassar sig efter nya situationer och det är precis 

detta utbytesstudenterna gör när de kommer till nya länder och nya platser. De rör sig från 

stad till stad, från land till land och från utbildning till utbildning. Individen har oändliga 

möjligheter att studera och bosätta sig var som helst utan att behöva känna sig bunden till 

något.  

Baumans tankar om att i det postmoderna samhället har tid och rum inte lika stor betydelse 

som förr och individerna hanterar de ”nya rummen” genom att dela upp sitt liv i olika 

episoder vilket kan kopplas ihop med utbytesstudenterna som kommer hit en begränsad tid, en 

episod i deras liv, och kan till och med byta personlighet under tiden de är här, för att sedan 

återgå till sitt ”gamla jag” när de kommer hem igen. Människor, och studenter, åker runt i 

världen för att söka omedelbar njutning, vilket många studenter gör. De vill prova på många 

andra olika saker och olika platser att bo på innan de sedan bestämmer sig var de vill vara 

permanent. Med dessa korta episoder i livet kan man maximera alla händelser och inte behöva 

ta så mycket hänsyn till konsekvenser (Bauman 2002). Detta går troligtvis bäst att tillämpa på 

de utbytesstudenter som åker utomlands en kortare tid, en till två terminer, inte de som söker 

sig utomlands på egen hand som t.ex. masterstudenter.  
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Något som blev uppenbart efter att ha lyssnat på alla respondenter är att det finns en väldigt 

stark utbildningstradition i Ryssland och östra Europa. Där duger det inte med endast en 

examen utan man ska ha två eller fler, som en av våra respondenter uttryckte det. Man blir 

uppmanad och motiverad av föräldrar att studera vidare och helst söka sig utomlands eftersom 

det är en bra livserfarenhet och kommer att vara meriterande senare i livet. Man känner en 

press både från sig själv och från annat håll att prestera och att inte studera vidare finns inte 

ens med i tankarna. Detta passar väl in i Thomas Ziehes ”prestationsprincip” om att i och med 

lösgörningen från de gamla kulturella traditionerna har vi inte längre bara valmöjligheten att 

studera vidare eller klättra karriärmässigt utan vi har snarare en plikt att göra det (Ziehe 

2003). Detta märks ju inte minst på den punkten att så många har så stort stöd finansmässigt 

av sina föräldrar. Att föräldrarna betalar sina barns uppehälle utomlands för att de ska kunna 

åka iväg och få livserfarenheter och bli mer eftertraktade på både den akademiska och 

affärsmässiga marknaden. Detta visar också på att de som åker för att studera utomlands, i alla 

fall våra respondenter, gör det inte endast för att få akademiska kunskaper utan även 

kunskaper om olika länder med deras olika traditioner och kulturer, samt få bredare 

kontaktnät.  

Jag skrev i inledningen att ”Idag är världen mer öppen än vad den någonsin har varit” och att 

studenter nästan kan välja och vraka var de vill bo och studera, även om det är i ett annat land. 

Det är i och för sig sant, men innan det kan bli till verklighet att studera utomlands måste 

några kriterier uppfyllas först. Att man måste vara framstående i sina studier och passera en 

del prov är kanske inga konstigheter men då det kommer till det finansiella grusas många 

studenters drömmar om att åka och studera utomlands. Universiteten har blivit internationella 

och välkomnar alla studenter genom att låta dem studera gratis, i alla fall de som studerar vid 

ett avtalsuniversitet, dock måste de betala sitt uppehälle själva. Som Andersson skriver i sin 

underlagsrapport till Globaliseringsrådet (2008) så behövs det privat finansiering och 

stipendier för att det ska kunna bli verklighet. Om vi endast fokuserar på ryska 

utbytesstudenter vid LTU så finns det sådana stipendier att söka men som det framkom av 

International Office på sagda universitet så har dessa stipendiemöjligheter minskat markant. 

Detta leder självklart till att färre ryska utbytesstudenter har möjlighet att komma till Luleå 

och studera vid Luleå Tekniska Universitet, om nu inte fallet är så att de har föräldrar som kan 

stötta dem finansiellt. Detta kan man koppla ihop med Mellströms interferensperspektiv där 

man kan se klasskillnader på de studenter som kommer LTU eller UmU. Flera av våra 

respondenter berättade som sagt att de inte skulle ha möjlighet att studera utomlands om det 



 
31 

inte vore för att deras föräldrar stöttade dem, och i de fallen var nästan samtliga föräldrar 

högutbildade med ett bra jobb. Masterstudenterna har även dem också minskat oerhört mycket 

sedan det infördes en studieavgift för dem och då även doktoranderna som ibland rekryteras 

från masterprogrammen. (Luleå Tekniska Universitetet) 

Det var även intressant att höra att Luleå Tekniska Universitet tidigare ”importerade” ryska 

utbytesstudenter, som en av våra respondenter beskrev det, för att kunna behålla sin 

utbildning i kemi. Det är positivt att båda parterna, studenterna och lärosätet, gynnas av 

studentutbytet och att det blir en så kallad ”win-win situation”.   

5.2 ”Genusfrihet” 

Jag hade även ett delsyfte i uppsatsen och det var att ta reda på vilka skillnader och, om det 

finns, olika förutsättningar mellan könen när det kommer till högre utbildning. 

Att så många av de kvinnliga respondenterna skulle ha ett helt annat liv ifall de stannat kvar 

hemma istället för att komma hit är intressant att gå in lite djupare på och studera med 

interferensperspektivet (Mellström 2012). De berättade att i Ryssland är de lite mer 

traditionella när det kommer till äktenskap och familj och ifall de stannat kvar hade de 

troligtvis varit gifta med barn på väg. Många av deras gamla vänner som stannat kvar är i 

exakt den situationen nu. Att äktenskap och barn är en faktor som hindrar kvinnor i deras 

karriär (Heike 2011) är kanske en bidragande orsak till att de vill komma bort från hemlandet 

som har starka traditioner när det kommer till familj? På de kvinnliga respondenterna som 

hade dessa svar fick jag känslan av att de prioriterade karriären just nu när de är unga, men i 

framtiden väldigt gärna vill ha familj. Det är bara just nu som familj och karriär inte går ihop 

när de strävar för att nå så högt som möjligt. Att exempelvis studera två utbildningar samtidigt 

skulle vara omöjligt om de hade ett barn att ta hand om. Man skulle kunna säga att dessa 

kvinnor frigör från gamla traditioner genom att åka till ett annat land för att, i detta fall, 

studera. Liknande resultat finns även i Mellströms artikel (2012) där kvinnorna benämns som 

”genuspolitiska utbildningsmigranter”. Kvinnorna hade i mindre utsträckning samma 

möjligheter till karriärutveckling som männen i sitt hemland och även det är en stor anledning 

till att kvinnor åker till andra länder.  

Det var dock inte endast de kvinnliga respondenterna som svarade att de troligtvis skulle vara 

gifta om de hade stannar kvar hemma, vi fick höra samma svar från ett par av de manliga 

respondenterna. Samtidigt som det finns en stark utbildningstradition verkar det också finnas 

traditionella värderingar kvar såsom att kvinnorna ska vara en ”hemmafru” som gifter sig och 
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skaffar barn i unga år. Jag fick uppfattningen att om man inte stannar kvar och bildar familj så 

är det hög akademisk utbildning som gäller. Bland våra respondenter var det flest kvinnor och 

även på statistiken från International Office kan man se att tjejerna var något fler än männen 

och det kanske hänger ihop med att kvinnorna vill åka utomlands för att studera istället för att 

stanna hemma och bilda familj. 

5.3 Framtidsutsikter 
Ett gott betyg för Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet är att så pass många av 

studenterna har trivts så bra här och varit så nöjd med utbildningen att många kan tänka sig, 

eller redan planerar att stanna kvar här i Sverige. Även här kan man dra paralleller till 

Bauman identitetsteori där människan är fri att forma sitt eget liv (Bauman 2002).  

Identitetsskapandet pågår ständigt och det är även möjligt att ha flera olika identiteter. 

Troligtvis är de helt andra personer hemma i sitt hemland, i sin hemstad tillsammans med sina 

familjer än vad de är här i Sverige. Att utbildningen håller hög kvalité är inte den enda 

anledningen till att de har sökt sig hit, men fortfarande något som är värt att ta vara på. 

Populära ämnen bland våra respondenter var matematik, fysik och kemi.  

Att samtliga respondenter hade höga ambitioner och ser ljust på framtiden gick inte att ta 

miste på. De vill gärna nå så högt som möjligt så snabbt som möjligt. Många av dem vill som 

tidigare nämnt stanna i Sverige eller bosätta sig i ett annat land, men inte flytta tillbaka till sitt 

hemland igen. Målsättningen var att bli så internationella som möjligt och helst ha bott i flera 

olika länder eftersom det kommer gynna dem senare i livet.  
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5.4 Slutsatser 
Slutsatserna av denna studie är att det kommer få östeuropeiska studenter för att studera vid 

Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Även om utbildningen har blivit 

internationaliserad och välkomnar studenter från alla möjliga länder är pengar och 

finansiering den största anledningen till detta. Respondenterna, och även jag, tycker det är 

tråkigt att det har blivit så. Som tidigare nämnt i inledningen har antalet inresande studenter 

ökat kraftigt sedan 2000-talet, och fortsatte att öka fram till 2011 men efter det har antalet 

minskat kraftigt p.g.a. att studieavgifter infördes. Dock är det en liten annorlunda verklighet 

för de ryska utbytesstudenterna vid Luleå Tekniska universitet. Utbytesstudenterna som 

kommer via avtalsuniversiteten betalar som sagt ingen studieavgift men måste betala sitt 

uppehälle själva och i och med att stipendierna för utbytesstudenterna har minskat drastiskt så 

har de helt enkelt inte råd att bo i Sverige. Enligt representanten från International Office vid 

LTU gällde detta främst de ryska utbytesstudenterna, att det är deras stipendiemöjligheter som 

har minskat. Även masterstudenterna har minskat oerhört mycket sedan det infördes en 

studieavgift för dem år 2011. Det är alltså finansieringen som brister för många potentiella 

inresande studenter och får därmed söka efter andra alternativ till att studera utomlands. Dock 

är det väldigt vanligt att föräldrar hjälper till med den finansiella biten så att studenterna ändå 

har möjlighet att studera utomlands, men det förutsätter att man har välbärgade föräldrar. 

Antagligen beror detta stöd från föräldrar på att de vill att sina barn ska bli framgångsrika och 

få ett så bra liv som möjligt. Nästan samtliga av våra respondenter hade också framgångsrika 

föräldrar med hög akademisk utbildning. Det finns en stark utbildningstradition som tydligast 

framgick av våra ryska respondenter inte minst för den anledningen att man måste ha två 

examen eftersom endast en examen inte anses vara tillräckligt bra. Det var även intressant att 

de utbytesstudenter som är duktigast och mest framgångsrika i skolan åker utomlands, till 

Sverige, för att studera, trots deras åsikter att det var ”som en semester att studera här” och att 

studietakten är mycket långsammare än hemma. 

Att studenterna kommer till Sverige och just norra Sverige verkar inte vara av några andra 

orsaker än att de antingen åkte via ett avtalsuniversitet och det inte fanns så mycket att välja 

på eller att det var studierna som styrde. En sak som var tydlig var att de inte ville stanna kvar 

och studera på grund av att utbildningarna i många anseenden inte höll en god kvalité och på 

flera sätt korrupta. Det framkom att väldigt många av respondenterna inte gärna vill flytta 

tillbaka till sitt hemland utan att de vill stanna kvar här i Sverige eller eventuellt sökt sig till 

ett nytt land. Utlandsstudier är en bra början till att söka sig bort från hemlandet och man lär 
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sig väldigt mycket om andra språk och kulturer vilket underlättar senare när man ska hitta en 

plats att bosätta sig permanent på. Respondenterna trodde även att deras utlandsstudier skulle 

komma till stor nytta när de ska söka jobb, det är till deras fördel att vara så internationella 

som möjligt. 

Kvinnorna verkar dock ha ytterligare motiv till att åka till ett annat land för att studera, 

förutom det ovan nämnda, och det är att komma från de traditionella värderingarna att de ska 

bilda familj när de är unga. Istället för detta väljer de att söka sig bort från hemlandet och åka 

till ett land, som t.ex. Sverige där sådana värderingar inte är lika tydliga. 

Respondenterna har talat väldigt bra om Luleå och Umeå och anser att utbildningarna 

motsvarat deras förväntningar och att de är väldigt glada att de fick möjligheten att komma 

hit. Internationaliseringen av den högre utbildningen hjälper människor att få möjligheten att 

göra det de drömmer om, som inte hade varit möjligt om enda alternativet var att stanna i sitt 

hemland. Världen utvecklas mer och mer och blir mer jämlik i och med globaliseringen då 

människor i större utsträckning får möjligheter att göra saker, såsom att utbilda sig, resa, 

jobba i andra länder och så vidare, som inte var möjligt förr.  

Det har varit oerhört intressant att lyssna på respondenternas utsagor och få lära sig mer om 

hur det ser ut i andra länder och kulturer. Detta är fortfarande ett pågående projekt och utförs 

på flera olika ställen i Sverige och Norge. Förhoppningsvis kommer denna studie att bidra till 

projektet och ytterligare forskning.   
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor till inresande studenter 

So, what is your full name? 

(Does your name have any special roots? Any special meaning in your country?) Can be 

asked in special cases… 

Where do you come from? How many people live there? Describe the country briefly.  

The city that you come from, what kind of city is it? (Is it a big city or smaller town?)  

 

Would you like to tell me a bit about your family? Do you have many brothers and sisters? 

Are you the oldest-youngest sibling of your family? 

What do you parents and siblings do for a living? 

Is education important in your family? Why is education important? 

What was your education in your home country like? 

- Was your school located close to your home? 

- How old where you when you started school? 

- What subjects did you take? 

What does education and knowledge mean to you? 

What are you studying right now? What program? 

Why did you choose to study abroad?  

- How did you find this university? Why did you choose it? 

- Did you look at other countries as options? 

- What made you choose Sweden and also this program? 

 

Do you know many other exchange students here? 

(Are there mainly women or men who come here to study?) 

Do you hang out with mainly exchange students or do you have a very mixed group of 

friends? Do you know any Swedes? 

What does it mean to you to have other exchange students here? Are they mainly from your 

home country? 

Do you think it comes to your advantage? In that case, how? 

 

What does your living conditions look like here in Luleå/Umeå? 

- Do you live alone or do you share a room?  

- Where do you live? 

Could you describe some differences between your life here and home?  

- Do you think your life would look different if you studied at home? 

- Is there a possibility to study this kind of program at home? 

What do you do when you’re not studying? 

How are your studies payed for?  

 

What are you going to do when you finish your studies in Sweden? 

Where do you see yourself in five years?  

- What will you be doing?  

- In what country will you be located? 

Do you create good prospects for yourself by studying abroad? Is it good for getting a job or 

getting further education? 

- Why do you think many young people choose to study abroad? 

Is there anything else you would like to talk about? Is there anything you think I’ve forgotten 

to ask about?  
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7.2 Intervjufrågor till International Office 

 

- Vad har ni för samarbete med Ryssland/Östra Europa? 

- Vilka universitet ingår i detta samarbete? 

- Vad studerar studenterna som kommer hit?  

- Hur länge stannar studenterna som kommer hit? 

- Hur många brukar komma hit varje termin/läsår? 

- Hur finansieras deras studier vid universitetet?  

- Finns det någon statistik vi kan ta del av? 

- Vad bidrar dessa studenter med? Är det till någon fördel för universitetet att ta in 

utbytesstudenter? 

- Är det mer manliga eller mer kvinnliga studenter som kommer hit från dessa länder? 
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7.3 Karta över respondenternas ursprung 

 

 


