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in datamaterialet inför C-uppsatsen. Till sist men inte minst vill jag tacka alla våra respondenter som 

har ställt upp och medverkat i uppsatsgenomförandet. 



  

Sammanfattning 

 

Denna studie är en del av projektet “Globalized eduscapes: students, learning and mobility in 

knowledge society” med målsättningen att studera studentmobilitet mellan Sverige och Östra Europa. 

Fokus i studien riktas mot inresande studenter som består av två grupper, dels av utbytesstudenter 

som deltar i utbytesprogram vid universiteten i Luleå och Umeå, dels av studenter som anordnar sina 

studier i Sverige på egen hand, så kallade ”freemovers”, som master-studenter och doktorander. 

Uppsatsen avgränsar sig till inresande studenter från Ryssland, Ukraina och Polen. Syftet med denna 

uppsats är att studera rörligheten bland inresande studenter från Östeuropa till Sverige inriktad mot 

Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. I syftet ligger fokus mest inom studenternas 

bakgrund med huvudfrågan vilka länder och områden de kommit ifrån samt orsaken till varför de valt 

att studera i Sverige. Empiriskt tillvägagångssätt har skett genom intervjuer med de utvalda 

respondenterna och kompletterad med statistiskt underlag. 

 

Den teoretiska referensramen behandlas utifrån globaliseringsteorier som Eduscapes och interferens 

utifrån artikel av Ulf Mellströms(2012), Sociala förändringar och Internationella relationer utifrån 

Giddens(2003) och Petter Scott(1998), samt Baumans(2001) teorier om Utbildning under moderni-

teten och Individualisering, frihet och trygghet. 

 

Studenter som kommer till Sverige i utbildningssyfte får den möjligheten genom universiteten i sitt 

hemland som har avtal med svenska universitet. De flesta studenter kommer från Arkhangelsk, Ya-

kutsk och Murmansk, av de inresande studenterna är största antalet kvinnor som kommer till Sverige. 

Resultat av intervjuer visar att universiteten i Östra Europa har brister på utbildningssystemet vilket 

påverkar utbildningskvalitén och därför söker sig studenter utomlands för att studera. Dessa studenter 

i grund och botten har en stark utbildningstradition i familjen som de följer i spår av sina föräldrar. 

Många av dessa studenter söker sig vidare till högre nivå på utbildning i Sverige för att fortsätta 

studera och leva här och vissa studenter vill fortsätta att vidareutforska världen och söker sig till ett 

annat land men med samma målsättningar. 
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Abstract 

 

This study is part of the project "Globalized eduscapes: students, learning and mobility in knowledge 

society" with the aim to study student mobility between Sweden and Eastern Europe. The focus of 

the study is directed to incoming students, consisting of two groups, and partly by exchange students 

participating in exchange programs at universities in Luleå and Umeå, and of students who organize 

their studies in Sweden on their own, so-called "free-movers" as master students and graduate stu-

dents. The paper defines to incoming students from Russia, Ukraine and Poland. The purpose of this 

paper is to study the mobility of students coming from Eastern Europe to Sweden aimed at Luleå 

University of Technology and Umeå University. The focus of the purpose is mostly in the background 

of students on the main question which countries and areas they come from and the reason why they 

chose to study in Sweden. Empirical approaches have been made through interviews with the selected 

respondents and supplemented by statistical evidence. 

 

The theoretical framework addressed from globalization theories comes from the article Eduscapes 

and interference by Ulf Mellströms (2012), Social change and international relations from Giddens 

(2003) and Petter Scott (1998) and Bauman's (2001) theory of education under modernity and indi-

vidualization, freedom and security. 

 

Students who come to Sweden for training purposes given that opportunity by the universities in their 

home country that has an agreement with Swedish universities. Most students come from Arkhan-

gelsk, Yakutsk and Murmansk, of the incoming students is largest number of women who comes to 

Sweden. Results of the interviews shows that universities in Eastern Europe have deficiencies in the 

educational system, which affects the quality of education and therefore seek out students to study 

abroad. These students basically have a strong educational traditions in the family that they follow in 

the tracks of their parents. Many of these students seeking further on to higher level of education in 

Sweden to continue to study and live here, and some students want to continue to explore the world 

and seek out to another country but with the same objectives. 
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1. Inledning 
 

Studien utförs inom projektet “Globalized eduscapes: students, learning and mobility in knowledge 

society” (Vetenskapsrådet 2010-2013) och sker på uppdrag av Ulf Mellström från Karlstads 

Universitet. Projektet sker i samarbete med norska studier av högre utbildning och studentmobilitet 

mellan Ryssland och Norge. Ett utbytesprogram North2North har lanserats för högskolor i nordiska 

regionen av Sverige, Island. Norge, Finland och har samarbete med Norden, Ryssland, Kanada och 

USA (Alaska). 

 

Den högre utbildningen är en snabbt växande global marknad med en hög ekonomisk omsättning. 

Många länder tar ut terminsavgifter för utländska studenter, bland annat Sverige. Ett litet land blir ett 

mer internationellt land genom att erbjuda internationella studier/program och ta in studenter från 

andra länder. Numera tar även Sverige betydligt fler inresande studenter än tidigare, även om flera 

länder har haft en kraftigare ökning av antalet inresande studenter än Sverige. Rörligheten bland 

studenter har ökat i hög grad under de senaste 15-20 åren (Mellström 2012). Det gäller såväl svenska 

studenter som åker utomlands för att studera och inresande studenter som kommer till Sverige av 

samma skäl och med samma målsättningar. Under läsåret 2008/2009 har antalet utbytesstudenter gått 

ända upp till 36 600 i högskoleutbildning (Mellström 2012).  

 

Enligt Mellström (2012) så har forskning och högre utbildning länge varit satta på undantag inom 

globaliseringsstudier jämfört med andra globaliseringsdimensioner. Anledningen har varit den starka 

metodologiska nationalismen i högre utbildning och forskning, även om enskilda karriärer, 

forskargrupperingar och kunskapsgenererande platser, d.v.s. metropoler, nästan alltid utmärkts av 

kosmopolitism och kulturell mångfald, så har nationen har varit den mer dominerande organisatoriska 

ramen för högre utbildning. Som en konsekvens av denna kvardröjande metodologiska nationalism 

har forskningen fokuserat mer på hur det lokala och nationella reagerar på flöden och strömmar av 

globala influenser (Mellström 2012). 

 

Studenter migrerar till Sverige från olika länder och det bland annat från syd, västra och östra Europa. 

Att studera studentmobilitet och migration ger därför en stor inblick i olika kulturer, traditioner, 

religioner och språk. Det ger oss även en uppfattning hur de olika personer från olika nationaliteter 

förhåller sig till studier och hur de navigerar i ett främmande land, i för dem okända miljöer och kultur. 

Utländska studenter berikar studiemiljöerna genom sin närvaro och medverkar till förståelse för andra 

kulturer, samt gynnar generellt utbildningars kvalitet. De är också en eventuell rekryteringsbas för 
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vidare forskning och arbete i landet. 

 

Uppsatsen avgränsar sig mot inresande studenter som består av två grupper, dels av utbytesstudenter 

som deltar i utbytesprogram vid universiteten i Luleå och Umeå, dels av studenter som anordnar sina 

studier i Sverige på egen hand, så kallade ”freemovers” som master-studenter och doktorander som 

skriver PhD på en avancerad nivå.  Inriktad mot inresande studenter som kommer från Ryssland, 

Ukraina och Polen, del länder från Östraeuropa. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med denna uppsats är att studera rörligheten bland inresande studenter från Östeuropa till 

Sverige inriktad mot Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Fokus i mitt syfte ligger mest 

inom studenternas bakgrund med huvudfrågan vilka länder och områden de kommit ifrån samt 

orsaken till varför de valt att studera i Sverige. Jag valde att begränsa mitt syfte eftersom vi är två 

stycken som deltar i projektet och nödvändigtvis måste ha syftet med två olika inriktningar, mitt 

ursprung gjorde lättare för mig att inrikta sig in mot bakgrunden. Vidare tar jag hjälp av mina delfrågor 

som stödjer och vägleder mitt syfte: 

 

o Varför har studenter kommit för att studera i Sverige? 

o Vilken utbildning och nivå återfanns de på, och med vilka målsättningar? 

o Vilka skillnader i utbildningen upplever studenter mellan Sverige och sitt hemland?  

 

1.2 Bakgrund av projektet ”Globaliserade Utbildningslandskap” 
 

Projektet ”Globaliserade Utbildningslandskap: studenter, lärande och mobilitet i kunskapssamhället” 

samarbetar med projektet ”Higher Education in the High North: Regional Restructuring through 

Educational Exchanges and Student Mobility” (Norges forskningsråd 2013-2015) och utgör grunden 

för denna studie. Syftet med båda projekten är att studera kunskapsideologiska och 

kunskapsantropologiska globaliseringsprocesser inom den högre utbildningen med fokus på svenska 

och norska förhållanden. Fokus i hela projektet är transnationell kunskapsöverföring i form av 

internationella studenter och doktorander vid Kungliga Tekniska Högskola, Linköpings Universitet 

och Luleå Tekniska Universitetet mot bakgrund av den ideologiska kontexten som utgörs 

av ”kunskapssamhällen” (Globaliserade Utbildningslandskap: studenter, lärande och mobilitet i 

kunskapssamhället, Projektansökan 2009). 
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Universitet, högre utbildning och forskning är en av de starkast pådrivande faktorerna för regionalt, 

nationellt och internationellt kapacitetsbyggande runtom i världen. Antalet studenter i hela världen 

har ökat från 13 miljoner 1960 till 82 miljoner 1995, siffran överstiger nu 100 miljoner 

(Projektansökan 2009). Dessa förändringar inkluderar många olika dimensioner liksom den högre 

utbildningens kommodifiering, massifiering, en del kallar det för MacDonaldsifiering, harmonisering 

via exempelvis Bolognaprocessen, men framför allt den samtida förändringsfaktorn som 

sammanfattas i den samtida globaliseringen av högre utbildning. Det är en global rörelse och 

transnationalism som medför konsekvenser på lokal, regional, national och internationell nivå 

(Projektansökan 2009). 

 

I Sverige märks globaliseringen av utbildningen på flera olika sätt, inte bara genom utvecklingen av 

mångkulturellt samhälle utan med mer etniskt, kulturellt och språkligt heterogena studentgrupper. 

Förutom denna gradvisa förändring i demografi och kultur märks globaliseringen på några sätt som 

ännu inte har uppmärksammats inom forskningen. De senaste tio åren har antalet studenter från icke-

europeiska, bland annat från Afrika och Asien, länder ökad markant på svenska universitetet 

(Projektansökan 2009). Framför all påträffas de oftast på avancerade nivåer i högre utbildning som 

magister- och doktorandutbildningar. Studievillkor för dessa studenter oftast ser helt annorlunda ut 

än vad svenska studenternas och liknas vid ”lärosätenas underklass”, vilket har uppmärksammats av 

lärares och doktoranders fackliga företrädare (Projektansökan 2009). 

 

Dessa villkor för studenter förklaras oftast i samband till pågående globala demografiska, politiska 

och ekonomiska förändringar och med samma villkor för kunskapsproduktion förändring. Flöde av 

kunskap går i huvudsak från nord till syd och det tar också en del av det som karakteriserar migration 

och kunskapsflöde. Ungefär åttio procent av internationella studenter varje år kommer från 

utvecklingsländer och studerar nästan bara i västvärlden (Projektansökan 2009). Idag räknas 

utbildning och forskning även som en exportprodukt från väst till övriga delar av världen och bygger 

på kunskapsparadigm som är historiskt förankrade i en västlig kunskapstradition förutom undantag 

som Al-Azharuniversitet i Kairo och universitet i Hanoi (Projektansökan 2009). En ökad breddning 

och uppdelning av utbildning och forskning är ett mycket betydande inslag i samtida globala 

kulturella flöden (Projektansökan 2009). 

 

Den högre utbildningens globalisering samspelar med föreställningen om kunskapssamhället, det 

som tidigare enbart var förmånligt för samhällets elit är idag s a s en medborgerlig plikt för upp till 

hälften av befolkningen. Föreställningen och ”kunskapssamhället” ger det ideologiska ramverket 

inom vilket individer orienterar sig i samtiden (Projektansökan 2009). Ideologin och retoriken 
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kring ”kunskapssamhället” bärs upp av institutioner inom högre utbildning och forskning, av politiska 

partier, departement och regering (Projektansökan 2009). 

 

I Sverige har den samtida globaliserade massifieringen och kommodifieringen av högre utbildning 

börjat ganska sent. Under 00-talet har antalet inresande studenter i Sverige tredubblats och läsåret 

2008/2009 har antalet gått ända upp till 36 600 i högskoleutbildning (Mellström 2012). Det har ökat 

i genomsnitt med 14 procent per år från 1999 (Mellström 2012). Sammanlagt 45 procent av inresande 

studenter utgör kvinnor och 55 procent är män (Mellström 2012). I statistiken delas de inresande 

studenter upp i utbytesstudenter och studenter som anordnar sina studier på egen hand även s k ”free-

movers”. Under läsåret 2008/2009 var antal inresande studenter ca 24 300 av vilket 11 700 var ”free-

movers” (48%) (Mellström 2012). Utifrån de free-movers var det flera män än kvinnor, speciellt 

yngre män som har stått för största uppgången av inresande studenter till Sverige sedan slutet av 

1900-talet. Ca en tredje del av de inresande studenterna kommer från Kina och Pakistan (Mellström 

2012). 

 

En hel del av dessa studenter kan karaktäriseras som ’kunskapssamhällets gästarbetare’. Deras 

vistelser i Sverige är ofta tillfälliga och de lever oftast under mycket knappa ekonomiska 

omständighet även om de inte betalat terminsavgifter vid svenska universitet fram till hösten 2011 

(Mellström 2012). Flera studenter delar ofta på ett studentrum för att få ner levnadskostnaderna under 

sina studieår. Tyvärr så saknades en systematisk kartläggning över dessa studenters villkor.  

 

1.3 Disposition  
 

Disposition är en beskrivning av den struktur som uppsatsen innehåller, det är nödvändig vid en större 

uppsats som är över 30 sidor så att läsaren ska enkelt kunna hänga med i uppsatsens innehåll (Ejegård 

2009; Backman 2006). Första kapitel presenterar uppsatsens bakgrund, avgränsningar, syfte och 

frågeställningar, samt bakomliggande projektets bakgrund. Teoriavsnitt behandlar teorier som är 

grundläggande för uppsatsens resultat och analys. Metoden redogör hur jag har gått tillväga för 

materialinsamling av empirin och vilken metod som användes. I resultatdelen besvarar jag mitt syfte 

samt frågeställningar, för att tydliggöra mina svar har jag delat upp empirin under olika rubriker som 

är relevanta för mina frågeställningar. Under analysdelen sammanställs resultat och utvalda teorier 

därefter medföljer diskussionen så att mina egna tankar kommer fram. 
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2. Teorier 
 

 

Det finns relativt få studier av högre utbildning ur ett globalt perspektiv och den här uppsatsens 

ambition är att bidra till aktuell diskussion om kunskap, högre utbildning och globalisering i så 

kallade eduscapes (Mellström 2012:7ff) inom området studentmobilitet, globalisering och högre 

utbildning. Begreppet eduscapes innebär de transnationella flöden av människor och idéer som 

påverkar forskning och högre utbildningens centrum av kunskapscentra och periferier som förändras 

genom tid (Mellström 2012). Dessa är bundna av moderna kommunikationsteknologier och olika 

epistemiska gemenskaper. Målsättningen med begreppet är att sammanfoga olika nivåer inom 

globaliseringsstudier i relation till utbildning och kunskapsproduktion genom ett teoretisk och 

sammanhållande operationalisering (Mellström 2012). 

 

Genom att introducera begreppet eduscapes begripliggörs hur högre utbildning och forskning tar del 

av transnationalism och globala flöden. Antropologen Arjun Appadurais (1996) menar att begreppet 

blir analytiskt tydligt när man väger in en imaginär dimension av globalisering. Appadurai talar 

om ”ett meningslandskap av kollektiv strävan” där den imaginära dimensionen är av lika stor 

betydelse som den verkliga förflyttningen. Här kan den imaginära dimensionen ses även i termer av 

det kulturella och sociala imaginära. En central utgångspunkt är att kunna förstå vad som möjliggör 

sociala och institutionella praktiker och hur den enskilde navigerar i relation till det symboliska 

avtrycket som det kulturellt imaginära utgör (Mellström 2012). Eduscapes eller utbildningslandskap 

knyter ihop olika nivåer inom globaliseringsstudier i förhållandet till högre utbildning och forskning. 

För att vidare kunna studera de olika nivåerna och följa flöden, processer och människor så att dessa 

olika nivåer integreras, lånas därför metaforen interferens från fysiken. Vågrörelser är metaforens 

utgångspunkt. Det innebär att interferens kan studeras i de olika nivåerna för att kunna följa de olika 

individerna och aktiviteterna i olika sammanhängande nivåer och även för att förstå 

skillnadskapandets praktik i termer av nationalitet, kön, klass och sexualitet (Mellström 2012). 

 

2.1 Sociala förändringar 
 

Förändringar som sker i dagens värld leder till att de olika samhällena och kulturerna blir allt mer fria 

och mindre bundna än vad de någonsin har varit. I takten av ökad förändring som händer i en del av 

världen påverkar även andra delar, oavsett var dessa befinner sig. Vi blir mer beroende av de nya 



 

 6 

elektroniska kommunikationsformerna vilket gör att alla lever på ”varandras bakgårdar” i mycket 

större utsträckning än som varit fallet för tidigare generationen. Den globala strukturen är inte enbart 

en omvärld för den utveckling och de förändringar som ett visst samhälle uppvisar. Det är de sociala, 

politiska och ekonomiska samband som går över de nationsgränserna och styr på ett avgörande sätt 

framtiden för de som lever i respektive samhälle (Giddens 2003; Peter Scott 1998). 

 

Sociala institutioner och livsstilar som sammanfattningsvis utmärks för dagens värld är radikalt 

annorlunda jämfört med dem utmärkande drag som fanns bara för en relativt kort tid tillbaka. Under 

en tidsperiod på ungefär två eller tre århundrande har individernas sociala liv kommit ifrån de typer 

av samhällsordningar som människor har levt i under många tusen år (Giddens 2003). Att definiera 

sociala förändringar är väldigt komplicerat, eftersom allting i en särskild betydelse ständigt förändras. 

Varje dag är det en ny dag och varje ögonblick är det något nytt i tiden. Giddens (2003) tar upp ett 

exempel utifrån grekiske filosofen Herkleitos som menar att: 

… en person inte kan stiga ned i samma flod två gånger. Den andra gången är det 

nytt vatten som rinner i floden och även personen i fråga har förändrats, om än 

omärkligt. (Giddens 2003:56) 

Giddens (2003) egna resonemang kring denna påståenden ses vara korrekt i en viss mening, men 

utifrån hur man använder språket så menas det ändå att det rör sig om samma person och samma flod 

vid båda tillfällena. Det finns fortfarande grundläggande egenskaper i flodens form och i individens 

personlighet och yttre egenskaper som påvisar att det fortfarande är ”samma” flod och ”samma” 

människa, oavsett de förändringar som sker (Giddens 2003). För att kunna påvisa de viktiga 

förändringar innebär att vi måste visa i vilken utsträckning den underliggande strukturen i en situation 

eller hos en person har förändrats under en viss tidsrymd. Det som gäller mänskliga samhällen måste 

vi, för att avgöra i vilken mån och på vilka sätt ett system befinner i förändring, visa i vilken grad det 

förekommer en ändringar av grundläggande institutioner under en vis period (Giddens 2003). 

 

Under två hundra år har samhällsforskarna försökt att utveckla en heltäckande teori som förklarar vad 

social förändring egentligen innebär (Giddens 2003). Det finns ingen enskild teori som klarat av att 

förklara den myckenhet av människans historia som uppvisas från jägarsamhället till dagens 

sammansatta sociala system. Däremot kan man urskilja tre viktiga faktorer som påverkat social 

förändring som fysisk miljö, politisk organisation och kulturella faktorer (Giddens 2003). 

 

Viktiga konsekvenser för människornas sociala organisationer får man oftast genom fysiska miljön. 

Man kan se det tydligare i de mest extrema miljöer där människor tvingas att strukturera sitt livssätt 
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utifrån klimatets villkor. Men trots det är miljöns betydelse för social förändring mindre än vad man 

skulle kunna tro. Likaså har en del folkgrupper lyckats genom en enkel teknologi att utveckla 

avsevärda rikedomar också i avvisande omgivning, exempelvis Alaskaborna som kunnat utveckla 

sina olje- och mineraltillgångar oavsett det bistra klimatet (Giddens 2003). Men det finns även 

människor som kan lever i bättre förhållanden och trots detta ändå bibehåller en konservativ 

inställning till förändringar och därmed går de miste om de positiva fördelar som förändring kan 

medföra (Giddens 2003). 

 

En annan faktor som har stark påverkan av sociala förändringar är de olika politiska organisationer 

som återfinns i ett samhälle. I de typer av samhället som innehar speciella politiska agenter som 

exempelvis hövdingar, fogdar, kungar och regeringar dessa har stort påverkan över vilken utveckling 

ett samhälle kunnat anta (Giddens 2003). Det finns samhällen som bygger på industriell kapitalism 

och har haft auktoritära politiska system som Sydafrika under apartheid och Tyskland under 

nazisttiden, samtidigt som andra har mer demokratiska system (Giddens 2003). Militären har en 

avgörande roll vid bildandet av merparten av de traditionella staterna och på ett huvudsakligt sätt 

påverkat den fortsatta överlevnaden eller expansionen (Giddens 2003). 

 

Den betydelsefulla formen av inverkan på social förändring utgörs av kulturella faktorer, dessa 

inkluderar de påföljder som religion, kommunikationssystem och ledarskap (Giddens 2003). Många 

av de olika religiösa framförande och ritualer har medfört en betoning av vikten att hålla fast vid 

traditionella värden och handlingsmönster. Enligt Webers resonemang så kan religiösa övertygelser 

ofta spela en viktig roll när det gäller att mobilisera krafter som verkar för social förändring (Giddens 

2003).  

 

En väldigt viktig form av kulturell inverkan som påverkar hur de kommunikativa systemen ser ut och 

fungerar. Ett exempel av kulturell inverkan är skrivkonsten, när denna uppfinning kom fram så har 

sociala förändringar påverkats på många olika sätt. Den gav möjligheten att göra skriftliga 

dokumentationer, ökad kontroll över materiella resurser och storskaliga organisationen har ökat sin 

utveckling (Giddens 2003). Därutöver har skrivkonsten förändrat människornas uppfattning om 

förhållandet mellan nuet, framtiden och det förflutna. Med hjälp av skrivkonsten kan samhället ”föra 

bok” över gångna händelser, och människan kan uppleva sig ha en historia (Giddens 2003). 

 

2.2 Internationella relationer 
 

De teoretiker som verksammas med internationella relationer i regel fokuserar sig på utvecklandet av 
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systemet av nationalstater och analyserar dess ursprung i Europa och dess nästkommande spridning 

över världen (Giddens 2003). Oberoende stater förmodas först uppstå som i stor utsträckning separata 

enheter med en mer eller mindre fullkomlig administrativ kontroll inom sina gränser. Efter att det 

europeiska systemet av stater nådde sin höjdpunkt och sedan blev ett globalt system av nationalstater, 

har det utvecklats vissa mönster av alltmer gemensamt beroende (Giddens 2003). Dessa processer 

utmärker en omfattande utveckling mot ”en värld”, även om de bryts ständigt av krig. Det anses att 

Nationalstaterna blir allt mindre suveräna när det gäller kontroll över sina egna angelägenheter, fastän 

det är bara få idag som föreställer sig att en ”världsstad” uppstår inom den närmaste framtiden, 

samtidigt som under början av århundradet var det många som förutsåg en sådan som en påtaglig 

möjlighet (Giddens 1990; Scott 1998). 

 

Giddens (1990) framför några allvarliga reservationer angående detta synsätt. Detta täcker bara en av 

globaliseringens omfattande dimensioner som Giddens (1990) utrycker sig i begrepp som: staternas 

internationella samordning (Giddens 1990:68). Att uppfatta stater som aktörer i visa sammanhang är 

användbart och rimligt, men förklaras inte av teoretiker inom internationella relationer varför den 

användningen är rimlig. Men det är det nämligen bara i nationalstaternas fall, inte vad som berör 

förmoderna stater. Genom att betrakta stater som aktörer med förbindelser med varandra och med 

andra organisationer på den internationella arenan försvårar det att hantera av samma sort sociala 

relationer som inte etableras mellan eller utanför stater utan som går tvären mot uppdelningen i stater 

(Giddens 1990). 

 

Internationella relationer numera utgörs även inom högre utbildning inte bara stater. Studenter får 

möjligheten att studera i olika länder över hela världen som utgör globalisering av högre utbildning 

(Scott 1998). Detta ger studenter bättre förberedelse inför framtiden genom de erfarenheter som 

studenter får av alltmer internationell, professionell liv som tillhandahåller de med större möjligheter 

att studera och leva utomlands (Scott 1998). De personliga, pedagogiska och ultimata sociala 

förmåner är väldigt svåra att mätta men oftast detta sätt av utbildning ger studenter goda kunskaper 

av studier utomlands (Scott 1998). Som resultat av internationell utbildning, enligt Scott (1998), 

beskrivs i följande punkter:  

 

 skaffandet av nya kunskaper och bättre kompetenser 

 förbättrandet av kunskaper av ett främmande språk  

 lärandet av nya undervisningsmetoder och nya vetenskapliga utrustningar, samt 

organisationer av laboratorier  

 möjlighet att köpa nya böcker och nya programvara, skapandet av professionella nätverk 
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och möte med andra människor  

 kännedom av andra länder och deras utbildning och funktion/system, personlig utveckling 

och byggande av självförtroende  

 

2.3 Utbildning under moderniteten 
 

Alla etablerade institutioner drabbas av den postmoderna krisen, från de högsta till de lägsta, men 

eftersom de avvisade uppgifternas och pedagogiska inriktningarnas skilda läggningar framkallas de 

åstadkommande krisens skiftande bekymmer och misstämningar på de olika nivåerna. Bauman (2001) 

fokuserar mera på en institutionellnivå, d.v.s. universitetsnivå, eftersom detta rättfärdigas av den roll 

som pedagogisk idégivare som universiteten har anslagit, gjort anspråk och till en viss utsträckning 

bedrivit under hela den moderna historien (Bauman 2001).  

 

Oavsett hur djup de europeiska universitets rötter går ner i medeltiden allmänt accepterad uppfattning 

om universitet och dess roll i samhället är en modern skapelse (Bauaman 2001:157). Den mest 

påfallande och betydelsefulla aspekten som skiljer den moderna civilisationen från andra former av 

mänsklig samlevnad är förhållanden mellan kunskap och makt. Medan den moderna makten söker 

upplysning och vägledning i vetenskapen, följer den moderna kunskapen Auguste Comptes koncisa 

recept: veta för att förutse, förutse för att kunna (Bauman 2001:157). Den moderna civilisationen har 

hela tiden strävt efter att handla, att få tingen att bli annorlunda är vad de har varit och utnyttja makten 

för att genomdriva förändringar, därför har utövarna hamnat av kunskap, upptäckterna av nya 

sanningar och spridarna av antingen i härkarnas närhet eller i strid med dem, fast i båda fallen 

hamnade de i det institutionella nätverkets själva centrum och i den andliga maktens högre regioner 

(Bauman 2001). 

 

Det finns flera sidor av kunskapens och kunskapsutövarnas centrala institutionella roll att de var fästa 

på ena sidan i statens-nationens behov en legitimering enligt Max Weber, en styrande formel enligt 

Gaetano Mosca eller en central samling värderingar enligt Talcott Parsson, för att överföra sin 

övermakt till auktoritet och disciplin (Bauman 2001). På andra sidan var de förankrade i en kultur 

vilket skulle forma samhällets medlemmar till sociala varelser som kunde spela, och med viljan hålla 

sig till, de sociala fastslagna rollerna. Universitet har underhållit dessa förankringar genom centrala 

insatser där skapades de värderingar som skulle bidra till sociala integrationen och pedagogernas 

uppgift blev att sprida värderingarna och översätta dem till sociala färdigheter har genom utbildning 

(Bauman 2001). Dessa förankringar har tyvärr släppt i dagens läge. Därför har det undertecknats i 

Bologna ”Magna Carta of European Universities” ett uppenbart pragmatisk uttalande- att 



 

 10 

universiteten ska vara ”autonoma institutioner i samhällets mitt”(Bauman 2001:158) med andra ord 

menade de att man kunde blicka bakåt i sin nostalgiska längtan i ett förhållande som raskt är på väg 

att försvinna, därför har en sådan bild av universitet målats upp i historiska minnes drag för att få oss 

att definiera dagens verklighet för riskfylld (Bauman 2001). 

 

Det är en lång lista över de sociala, kulturella och politiska förändringar som har skapat denna kris 

(Bauman 2001). Men det som har blivit mest avgörande av dem är löften för universitetens auktoritet 

som är nära förbundna med den snabba försvagningen av de ortodoxa institutionen. De 

nationalstaterna över hela jorden och den nu aktuella globala delen nästan helt avstått från de flesta 

samordnade funktioner som paradigmatiska nationalstaten har fordrat under den moderna skeenden 

och överlåtit dem på krafter som de inte avsynar och som i stort sett vistas oåtkomlig för den politiska 

processen (Bauman 2001). Därefter förlorar dagens stater intresset för ideologisk omvändelse och 

mobilisering, för kulturpolitik, för att gynna kulturmönster som klassas som övermakt i förhållanden 

till andra mönster som på grund av sin mindervärdighet är förutbestämd att gå under (Bauman 2001). 

Av samma skäl låter de att vaga och oorganiserade marknadskrafter ta över skapandet av kulturella 

hierarkier. Universiteten måste minst med lika villkor konkurrera med en stor mängd andra organ, av 

vilka många är mycket skickligare i att ”få ut sitt budskap” och mycket mer i överensstämda med 

begären och betänklighet hos dagens konsumenter (Bauman 2001). Det finns ingen självklarhet i att 

individer som lockas av den inbillade ”möjliggörande” prestationsförmåga hos kompetenser och 

kunskaper ska söka hjälp hos universitetet och inte hos deras konkurrenter (Bauman 2001). 

 

Universiteten passar illa in och måste känna sig illa till mods i en värld där den sociala och 

individuella tiden styckas sönder och delas upp i episoder (Bauman 2001). Under de senaste nio 

hundra åren allt det som universitet har hållit på med fick sin mening inom antingen evighetens tid 

eller framstegens tid (Bauman 2001). Just denna episod som svävar mellan evighetens och 

framstegets tvåskiktade ruiner framstår som ogästvänlig mot allt det utmärkande vi har lärt oss att 

betrakta för universitet. Med ogästvänlig menas inte bara för den livslånga akademiska 

ämbetsperioden utan allmänt för alla de idéer som gynnade och legitimerade den: 

… att det stundar bättre tider; att erfarenheten, liksom vin, blir ädlare med åren; 

att färdigheter, liksom hus, byggs våning för våning; att anseendet, liksom 

sparandet, kan ackumuleras och, liksom sparandet, ger mer ränta ju längre det 

bevaras. (Bauman 2001:161–162) 

Version av utvecklingslära i dagens läge säger att generalistiska typer har större kapacitet att överleva 

än de typer som är helt och hållet anpassade till en specifikt ekologisk nisch och på så sätt selektiva 
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och nyckfulla (Bauman 2001). Det har bara blivit så, att var och en individuellt har anpassad sig till 

en annorlunda och numera försvinnande värld. Det har varit en värld där det tog ganska långt tid för 

färdigheter för att bli inaktuella, för specialiseringar att betecknas som skygglappar, för modiga 

irrläror att förvandlas till bakåtsträvande ortodoxier och allt som allt för tillgångar att omvandlas till 

belastningar. Sådan värld håller på att försvinna vilket sker väldigt hastigt, den hastigheten överstiger 

det förmåga till återanpassning och omgruppering som universiteten har skaffat fram under 

hundraårsperioden (Bauman 2001). Dagens värld formar institutionens sätt att hantera kriser, reagera 

på förändringar i miljön, att formulera problem och söka lösningar (Bauman 2001). 

 

2.4 Individualisering, frihet och trygghet 
 

Identitetsbildning är en process som blivit allt svårare i dagens individualiserade samhälle. 

Individualisering innebär att individen frigörs från de tillskrivna identiteterna. Den handlar om att 

förvandla det givna i människans identitet till en uppgift och det är denna förvandling som präglar 

dagens samhälle. I dagens samhälle handlar livet om att individer får en mer eller mindre riktig 

möjlighet att välja det liv de vill ha och sedan är det upp till var och en att försöka lyckas med detta 

så gott det går på egen hand. Bauman betecknar detta som att människan skapar autonomi de jure 

men inte nödvändigtvis de facto. Det autonoma självförverkligandets möjligheter är alltså något vi 

människor själva skapar och väljer, men vi kan inte alla gånger realisera det (Bauman, 2001). 

 

För att antal år sedan har kulturmänniskan bytt ut en bit lyckomöjlighet mot en bit trygghet. Eftersom 

lyckan enligt Sigmund Freud ”uppstår ur det ofta plötsliga tillfredställandet av kraftigt uppdämda 

behov”.(Bauman 2001:55) Så därför betyder lyckan frihet, i den meningen att handla efter plötsligt 

ingivelse och att följa sina instinkter och begär. För att få en aning av trygghet så måste den formen 

av frihet överges eller inskränkas. Men åt sin sida tryggheten innebär skydd från tre olika slags lidande 

som oftast hotar människan; ett lidande som kommer från den egna kroppen, det som kommer från 

yttre världen och från vårt förhållande till andra människor (Bauman 2001). Största tryggheten för 

människan är ordning som strukturerar ens liv och som håller en inom ramen för allt som görs och 

skall göras. Kulturen är en form av ordning som skapar människors livsstil till en schematisk struktur 

som skall följas av något slag regler för allmänna handlingar och tänk. Den kulturordningen är oftast 

sårbar och bräcklig och är dömd att vara det (Bauman 2001). 

 

Vid varje eftersträvande val blandas alltid in en avvägning mellan vinst och förlust. Varje handling 

som handlar om motiv och konsekvenser är ambivalent (Bauman 2001). Man kan säga att trygghet 

utan frihet inte skapar mindre olycka än frihet utan trygghet. Men det finns inte heller någon garanti 
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av lyckan även om man hittar förlikning, det vill säga balans mellan både trygghet och frihet (Bauman 

2001). Eftersom människor är i behov av både trygghet och frihet kan offrandet av endera orsaka 

lidandet. Freud menar att lyckan inte kan förekomma mer än bara som episodisk fenomen, det är så 

människor skapade att endast kunna njuta kontrasten intensivt, men själva tillståndet kan människan 

njuta endast i en obetydlig grad (Bauman 2001). Vilket innebär att mål som kulturen har beslutat sig 

för att genomföra kommer aldrig att förverkligas. Det som utgör kulturen dynamisk och ständigt 

föränderlig är vantrivsel som är endemisk för civiliserat liv. Man kan säga att balansen mellan frihet 

och trygghet är mer logisk motsägelse än praktisk möjlig, men detta är en av anledningar till att söka 

allt bättre formler för avvägningar mellan dessa (Bauman 2001). 

 

  



 

 13 

3. Metod 
 

Uppsatsen genomförs på uppdrag av professor Ulf Mellström från Karlsstads Universitetet efter 

framgående önskemål om att två studenter från sociologiprogrammet vid Luleå tekniska Universitet 

skall vara delaktiga i projektet som handlar om “Globalized eduscapes: students, learning and 

mobility in knowledge society”. 

 

Materialinsamling sker i samarbete med Elin Sundquist. Datamaterialet bygger på empiri, som 

intervjuer med internationella- utbytesstudenter, magisterstudenter och doktorander. Datainsamling i 

studien benämns för kvalitativa metoden som genomförs i form av djupintervjuer med respondenter 

för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i studien, för att få den förståelse och ramverk som 

ger en bild av deras livsstil i då- och i nutid. Detta tillvägagångssätt ger även en viss säkerhet för att 

man får en uppsättning av intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras 

med varandra (Krag 1993; Backman 2006). Enligt överenskommelse med Ulf Mellström skulle ca 

15 respondenter vara ett grund antal för studien. För kompletterande av materialet förekommer även 

intervjuer med International Office i Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet. 

 

Den empiriska studien får ett kvantitativt stöd som statistisk underlag över utbytesstudenter från 

Östeuropa av Internationell Office på LTU. Det underlättar att se rörligheten av inresande studenter 

from år 2000 tom år 1013, samt antal studenter som kommer hit, från vilket land, stad och högskola 

de kommer ifrån, och kön.  

 

Teoriurval skedde av samtliga teorier som är kopplade till tidigare forskningar av Ulf Mellström och 

hans teorier om eduscapes och interferens, resten grundar sig på globaliseringsteorier; exempelvis 

sociala förändringar, internationella relationer, utbildning i den moderna världen, individualisering, 

trygghet och frihet. Dessa teorier var mest relevanta för studiens innehåll och för att vidare kunna 

analysera resultat av denna studie.  

 

3.1 Problematiken 
 

I första hand kontaktades International Office på både Luleå Tekniska Universitet och Umeå 

Universitet med förfrågan om utbytesstudenter från Östeuropa. På Luleå Tekniska Universitets 

databas har det varit noll registrerade utbytes studenter från Östeuropa under årsskiftet 2012 - 2013. 

Detta har givetvis varit största anledningen till ett sänkt antal respondenter från grundantalet på 15 

personer. I nästa steg när vi skickade förfråga via mail till International Office i Umeå Universitetet 
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om antalet utbytesstudenter från Östeuropa, där fick vi också ett lågt antal utbytesstudenter under VT 

2012 och HT 2013, det var fyra studenter från Ryssland och tre studenter från Polen.  

 

För att ta reda på anledningen till varför det är så få utbytesstudenter från Östeuropa som återfanns 

på LTU och UMU, har vi även intervjuat Internationell Office både i Luleå Universitet och Umeå 

Universitet.  

 

3.2 Urval av respondenter  
 

För att utöka antalet respondenter användes den så kallade ”snöbollsmetoden”, d.v.s. genom egna 

nätverk kontaktades någon som möjligtvis känner den andre som eventuellt kan medverka i 

undersökningen (Esaiasson. P, m.fl. 2010:216). Snöbollsmetoden har hjälpt oss att hitta flera 

studenter som har kommit till Sverige på egen hand även så kallade ”free - movers” och befann sig 

på en högre utbildningsnivå som master, doktorander som skrev ”Phd” och professorer.  Vi fick även 

tips och hjälp av Ulf Mellström som är handledare, genom mejl och samtal via ”Skype”.  

 

Vi började med att söka respondenter på Luleå Tekniska Universitet genom att fråga runt bland våra 

bekanta om de möjligtvis känner till några studenter som har kommit från Ryssland, Ukraina eller 

Polen. Där har vi fått ett antal namn på doktorander och professorer som vi därefter har tagit kontakt 

med via mejl och telefon. Vi har fått ett A4 formulär på engelska från Ulf Mellström med 

sammanfattad text av vad projektet handlar om, detta har hjälpt oss att informera de respondenter som 

vi fick kontakt med och gav de en inblick i projektet. Sammanlagt har vi tagit kontakt med 2-3 

professorer genom mejl som har gett oss namn om flera doktorander, som därefter har också 

kontaktats. Det har varit sammanlagt 5-6 doktorander som var från Ryssland, och även Ukraina, som 

vi har kontaktad genom mail men bara fyra av dem som har svarat på förfrågan och ställt upp på 

intervju. Vi ansåg att vi hade brist på respondenter och kontaktade antagningen på LTU för att kolla 

upp om de kan se i systemet hur många som har ansökt och blivit antagna på mastersprogram från 

Östeuropa under årsperioden 2012 till 2013. Antagningen kunde inte besvara våra frågor eftersom de 

inte får uppge land i databasen för master studenter och därför skickade vidare till informationsdisken, 

därifrån vidarebefordrades förfrågan till IT-administrationen på LTU. Från IT-administrationen har vi 

fått namn på två master studenter som har blivit antagna under år 2012 och de verkade vara från 

Ryssland. Vi har kontaktad de mastersstudenterna via mail och bara en av dem svarade på mailet och 

ställde upp på intervju.  

 

Vi fortsatte att söka respondenter på Umeå Universitetet och i första hand kontaktade vi International 
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Office genom mail. De har besvarat förfrågan med att det fanns tre utbytesstudenter som var 

registrerade HT 2012 från Polen och fyra utbytesstudenter som var registrerade VT 2013 från 

Ryssland. I första mailet har International Office angett bara antalet registrerade och land, eftersom 

de inte fick utge några andra uppgifter så har vi skickat Ulf Mellströms projekt beskrivning som har 

vidarebefordrats till dessa studenter. Utifrån alla de studenter som fanns i data registret och har fått 

information, dvs. projektbeskrivning, har svarat bara tre stycken från Ryssland och bara en student 

från Polen. De har kontaktat oss via mail och kommit överens om tidpunkt och plats när vi skulle 

träffas för intervju genomförandet. Efter intervjuerna med de ryska studenter har de kontaktat 

ytterligande en till doktorand på Umeå Universitetet som de kände till, som var från Ukraina, och 

kunde ställa upp på intervju. Vi har också skickat förfrågan till Umeå Universitet om antagna 

mastersstudenter under årsskiftet 2012 - 2013 som möjligtvis var från Östeuropa, men det gav ingen 

resultat eftersom i dataregistret angavs inget land på alla ansökta/antagna magistersstudenter.  

 

3.3 Intervju genomförande 
 

För intervju genomförande användes en färdig mall med intervjufrågor på engelska som vi har fått av 

professor Ulf Mellström. Intervjufrågor bestod av både öppna och slutna frågor, ju öppnare fråga 

desto enklare är det att upptäcka något i svaret som man kan gå vidare med och slutna frågor är mer 

vägledande för intervjuns utveckling mot en teori och hypotes (Krag 1993; Backman 2006).  Innan 

intervjuerna har våra respondenter varit informerade via mail om vad projektet handlar om. Plats och 

tid för intervjugenomförande har vi kommit överens med våra respondenter i förväg och de fick 

bestämma vart och vilken tid som var mest passande för dem. Innan vi satte igång med intervjun så 

kolla vi med studenten om det var okej för dem att vi spelade in intervjun, våra respondenter har varit 

med på att vi skulle spela in. Genom att spela in intervjuer har det underlättad för oss att behålla alla 

viktiga detaljer som i vanliga fall är lätt att gå miste om när man försöker att anteckna ner en intervju. 

Enligt Rolf Ejegård (2009) bleknar minnet för varje timma som går efter intervjun, så därför var det 

mest praktiskt med röst inspelning. 

 

De flesta intervjuer genomfördes inom skolfältet i något slags grupprum, band annat fiket då det var 

mindre folk. Miljön har varit ganska kall då det var ganska offentligt jämfört med om vi hade fått 

vara hemma hos våra intervjupersoner och fått lite inblick i deras levnadsförhållanden. Tyvärr så 

kunde vi inte bestämma sådant för våra respondenter och vi var tacksamma för att de ställde upp 

åtminstone i intervjun. Var och en av oss har intervjuat en respondent i taget enskilt från andra 

respondenter. Som tack har intervjupersoner blivit deldelade med TRISS-lotter som Ulf Mellström 

har finansierat med och hjälpt oss att locka in studenter. Fem intervjuer gjordes på Luleå Tekniska 
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Universitetet och fyra intervjuer på Umeå Universitetet. Ena intervjun genomfördes genom ”Skype” 

eftersom tid och möjlighet tillät oss inte att åka igen till Umeå enbart för en intervju och det passade 

perfekt för oss, samt intervjupersonen, så vi har utnyttjat den möjligheten.  

 

Språket som modersmål eller språkkunskaper inom ett helt främmande språk utgör en stor skillnad i 

hur mycket information man kan får ut i en intervju. Om personen har kunskapsbrister i ett 

främmande språk så kommer den intervjuade begränsa sina svar ganska skarpt. Det har självklart 

uppstått sådana problem även i vårt fall, att en del hade lite lägre kunskap i engelska och inga 

kunskaper i svenska vilket har påverkat resultat av intervjuer. Vi hade två intervjuer på ryska och 

man märkte direkt skillnaden i relationen mellan den intervjuade och åskådaren när personen har 

kunnat diskutera frågor och svar på sitt eget modersmål. Det kändes som en slags trygghet samt att 

förståelsen för den intervjuade personen blev större och man fick en ”vänskaplig” relation.  

 

3.4 Etik, validitet och reliabilitet 
 

För intervjupersonen är det svårt att bedöma hur intervjun kommer att uppfattas av en åskådare, men 

kan utrycka sitt nöje med den eller missnöje. För att vara mer praktisk och noggrann har vi spelat in 

intervjuer efter att vi fått samtycka från våra respondenter. Även om intervjun godkänns av 

intervjupersonen så kan det fortfarande uppstå etiska problem när det gäller redigering och 

publicering av intervju, som obehagliga meningar eller ord för den intervjuade personen (Esaiasson. 

P m.fl. 2010). En bra intervju oftast överskrider gränserna för vad man brukar höra eller göra, i annat 

fall kommer inte att göra åskådaren berörd (Esaiasson. P m.fl. 2010). I detta fall är det upp till enskilda 

individen om den utifrån sitt samvete och moral skall fatta beslut om det som skall publiceras och det 

som är nödvändigast. I vårt fall har vi upplyst respondenter om anonymiteten så att ingen av dem 

skulle behöva utsättas av nå slags kränkning efter uppsatsens publicitet. Enligt vetenskapsrådet har 

det utförts fyra etiska principer för att garantera anonymitet och individens säkerhet mot kränkningar: 

”Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.”(Vetenskapsrådet 1990) 

 I första hand måste forskaren informera undersökningsdeltagande om villkoren som gäller för deras 

deltagande och om deras uppgifter i projektet. Viktigt att upplysa att deltagandet i projektet är frivillig 

och de kan när som helst avbryta sin medverkan. För att forskaren skall kunna använda sig av 

informationen krävs samtycke från uppgiftslämnaren. Den som medverkar i projektet skall kunna 

själv bestämma villkor av deltagande och avbryta medverkan utan negativa konsekvenser. Inga 

beroendeförhållande bör finnas mellan forskaren och projektdeltagaren och inga påtryckningar får 
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göras på deltaganden vid en avbruten medverkan av projektet. 

 

Validitet i empirisk forskning innebär med nödvändighet att alla de teoretiska begrepp som används 

i forskningen måste översättas till operationella indikatorer, och dessa översättningar kan alltid 

ifrågasättas. Det bästa sättet att ifrågasätta en undersökning är att beskriva resultaten istället för i 

teoretiska, i operationella termer. Så att vi på det sättet kan visa upp att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter. I mitt fall presenterar jag syftet och frågor som därefter besvaras i form av mindre rubriker och 

citat besvaras och analyseras med hjälp av teorier som jag har valt. För att minska risken för 

validitetsproblematiken har vi också valt att jobba kumulativt, det vill säga arbeta utifrån tidigare 

utarbetade forskningar som ger en möjlighet att jämföra resultat mellan olika undersökningar. Det är 

viktigt i validiteten att det finns en överenstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikatorn (Esaiasson. P m.fl. 2010). 

 

Reliabiliteten innebär frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel (Esaiasson. P m.fl. 2010). Man 

kan mäta reliabilitets grad genom att jämföra resultat från två undersökningar som använder samma 

mätinstrument. Vid intervjugenomförandet har vi använt oss av samma intervjumall som vi har fått 

från Ulf Mellström vilket innebär att vi har fått liknande svar liksom de tidigare undersökningarna. 

Det finns två sätt att jämföra resultat inom reliabilitet, den första kallas för ”split-half” som innebär 

att man slumpmässigt delar in analysenheter i två olika grupper, detta sätt passa bra in vid exempelvis 

intervjuundersökningar (Esaiasson. P m.fl. 2010). Split-half är den metoden som jag och Elin 

Sudqvist har använt oss av under material insamlingen. Den andra metoden kallas för ”test-retest” 

och betyder att man gör om precis samma undersökning med exakt samma analysenheter vid ett 

senare mättillfällen (Esaiasson. P m.fl. 2010). Reliabilitetstester är vanligare eftersom det är nästan 

alltid lättare att genomföra empiriska prövningar av reliabilitet än av begreppsvaliditet, samt bristande 

av begreppsvaliditet är mycket mer alvarligare problem än bristande reliabilitet (Esaiasson. P m.fl. 

2010). 

 

3.5 Analys genomförande 
 

Anledningen till att vi valde använda oss av metoden som kvalitativ textanalys är att man kan fånga 

in helheten av text istället för enbart summan av delarna. För att få den helhetsbilden har eftersökandet 

av innehållet i texten genomförts genom en intensiv läsning av flera olika texter för att få fram det 

dolda under ytan. Vi har därmed också kompletterat det empiriska datamaterialet med ett kvantitativt 

stöd av statistiskt underlag från Internationell Office i Luleå Tekniska Universitetet. I resultatet 

hänvisar jag till citat utifrån intervjuer på svenska och engelska, detta för att vi har genomfört en hel 
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del av intervjuer på engelska och det är ett internationellt språk som de flesta förstår. För att inte tappa 

bort de viktiga begrepp och utryck så valde jag att behålla engelska citat utan att översätta dessa. 

 

Det finns två huvudtyper som hänvisar hur man kan analysera texten, den ena handlar om att 

systematisera innehållet och den andra handlar om att kritiskt granska innehållet i texterna. Det första 

typen, det vill säga systematiserade undersökningar strävar efter att klargöra tankestrukturen hos 

aktörer som på något sätt har varit viktiga i samhällsdebatten.  Syftet med denna metodik är att kunna 

lyfta fram och begreppsliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna (Esaiasson. P m.fl. 

2010).  En del av systematiserad typ av undersökning förekommer i min analys då jag försöker lyfta 

fram de viktigaste citat ur intervjuer och förklara dess betydelse i flyttande text.  En annan typ av 

systematiserade undersökningar som har i ändamål att logiskt ordna innehållet i texterna (Esaiasson. 

P m.fl. 2010). Forskningsuppgiften syftar på att formalisera tankeinnehållet i lätt överblickbara 

kategorier. Det finns ytterligare en annan typ av systematiserade undersökningar som har syftet att 

klassificera innehållet i givna texter. Det handlar om att placera tankeinnehållet under en lämplig 

sammanfattande rubrik som exempelvis idealtyper och klassindelningar.  

 

Den andra typen av textanalytisk frågeställning är de kritisk granskade undersökningar som går ett 

steg längre in än den första typen av systematiserade studier. Analys som är idékritisk inriktar sig på 

att ta ställning till i vilken utsträckning en given argumentation lever upp till bestämda normer, med 

andra ord syftar den till att lyfta fram de samhälleliga konflikter som återspeglas i en föreliggande 

text. Texten är ett hjälpmedel inom ideologikritiken och används för att upptäcka förhållanden inom 

samhällslivet; genom att studera texter får vi en uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare 

sammanhang (Esaiasson. P m.fl. 2010:239). Det förekommer en del kritisk granskning i analysen då 

jag jämför resultat med de valda i uppsatsen teorier. 

 

I studien har det lagts stort fokus på inresande studenter som består av två grupper, dels av 

utbytesstudenter som deltar i utbytesprogram vid universitet och högskolor i Luleå och Umeå stad, 

dels av studenter som anordnar sina studier i Sverige på egen hand, även så kallade ”freemovers”, 

som masterstudenter och doktorander. Med avgränsning över de inresande studenter som kommer till 

Sverige från Östra delen av Europa, det vill säga Ryssland, Ukraina och Polen.  

 

Syftet med arbetet var att utifrån ett interferensperspektiv studera rörligheten bland inresande 

studenter från Östeuropa till Sverige inriktad mot Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. 

Med fokus på studenternas bakgrund och huvudfrågan vilka länder och områden de har kommit ifrån, 

samt orsaken till varför de valde att studera i Sverige. För att kunna svara på mitt syfte och huvudfråga 
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har jag sammanställt tre delfrågor som skall vara vägledande i studien; varför har studenter kommit 

för att studera i Sverige? Här vill jag få fram vilken anledning hade studenterna till att välja studera 

just i Sverige. Andra frågan är; vilken utbildning och nivå återfanns de på och med vilka målsättningar? 

Med den fråga syftar jag på att ta reda om vilken utbildning studenter har i deras hemland samt vilken 

utbildning och nivå läser de nu i Sverige och med vilka framtidsplaner valde dem den utbildningen. 

Tredje frågan är; vilka skillnader i utbildningen upplever studenter mellan Sverige och deras hemland? 

Med den fråga inriktar jag mig in på deras utbildning och samtidigt inriktar jag mig på en 

samhällsfråga, exempelvis som levnadsvillkor och utbildningsvillkor. 
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4. Resultat 
 

I resultatdelen ska jag försöka besvara mitt tidigare nämnda syfte samt mina frågeställningar. För att 

tydliggöra mina svar har jag delat upp empirin under olika rubriker som är relevanta för mina 

frågeställningar, samt resultat av intervjuer framgår genom små citat av de olika intervjupersonerna.  

Eftersom sekretessen inom forskningen tyder på att forskaren inte får vissa upp det riktiga namn och 

alldeles för tydlig information om den enskilda personen som man intervjuat inför empirisk 

materialinsamling. Jag har försökt vara mer etisk mot intervjupersoner och upplysa så lite som möjligt 

av de personuppgifter vi har fått av samtliga, förutom det som gäller kön, vart den personen kommer 

ifrån och vilken utbildning/institutionen studenten studerar och det kommer i mer allmänt riktning så 

att ingen kan komma åt den konkreta informationen om själva individen ifråga. 

 

4.1 Statistisk översikt 
 

International Office på Luleå Tekniska Universitetet har ett samarbete med ett stort paraply av 

organisationer som heter ”University of the Arctik” där finner man ett mobilitetsprogram som heter 

North2North som har avtal med en del ryska universitetet. Det sträcker sig allt ifrån Murmansk till 

Sahar, det är ”East of Federation” som Yakutsk, Arkhangelsk, Murmansk, Petrozavodsk mm (UmU/ 

LTU International Office). Det finns även avtal som institutioner antecknar själva för ex-jobbs utbyte, 

det är dock inte för vanlig studentmobilitet. Nu för tiden väljer de flesta studenter att studera inom 

ingenjörsutbildningar, eftersom det har ökat antal ansökningar och antagningar för ingenjörsprogram. 

Utbytesstudenter, precis som alla andra nationaliteter, bidrar med kulturella skillnader, samt deras sätt 

att ta upp utbildningen och framför allt sättet att lösa dem (UmU/ LTU International Office). 

 

Utbytesstudenter söker sig till olika institutioner i Sveriges högskolor genom sitt eget universitet som 

har förbindelse med svenska universitet. De studenter som söker till Sveriges universitet på egen hand 

använder sig oftast av sina egna kontakter som fortfarande studerar eller har studerat i Sverige eller 

genom en svensk hemsida ”www.studera.nu”. Doktorander söker till Sverige genom sökannonser på 

skolans hemsidor där bland annat doktorandtjänster ansöks.  

 

Statistisk översikt från Luleå Tekniska Universitetet mellan årsskiftet 2000 och 2013 över ett antal 

inresande utbytesstudenter från Ryssland. Tabellerna delades upp i två olika genus grupper som män 

och kvinnor för att tydliggöra skillnaden mellan antalet inresande studenter, samt antalet på enskilda 

institutioner med olika kön uppdelningar över de antagande studenterna. År 2013 presenteras inte i 

tabeller eftersom antalet inresande studenter från Ryssland har varit noll. 
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Tabell.1 

 

I tabell.1 illustreras tydligt hur många manliga studenter som har blivit antagna på LTU, vilket 

program dessa gick och under vilket år och termin det har varit största antalet av antagna studenter 

från Ryssland. Röda markerade siffror innebär högsta antalet utifrån hela tabellen, så vi kan se att 

under vårterminen 2008 har det varit 4 studenter på ”Institutionen för tillämpad kemi och 

geovetenskap”. Höstterminen 2008 var det totalt 5 studenter som har varit antagna inom olika 

institutioner på LTU. Under våren 2012 har 5 studenter varit antagna på ”Institutionen för system- 

och rymdteknik” och det är det högsta antalet män som har ansökt till en och samma institution under 

hela års perioden från 2000 till 2012.  

 

Tabell.2 

 

Tabell.2 är identiskt exemplar av Tabell.1 men istället representerar antalet av kvinnliga 

utbytesstudenter från Ryssland och inom vilken institution dessa har blivit antagna från 2000 till 2012. 

Antal Män

Termin/år

Program H00 H04 H05 H06 V07 H07 V08 H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12

Institutionell ekonomi och samhällsvetenskap

Intitution för pedagogik och lärande

Institutionen för samhällsbyggnad 1 1 1 1 1

Tillämpad fysik, maskin- o materialteknik 1 2

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap 2 2 4 3

Institutionen för Musik och medier 1 1

Institutionen för systemteknik 1 2

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för teknikvetenskap och matematik 1 1

Institutionen för system- och rymdteknik 2 5

Totalt 1 1 2 3 4 5 3 3 2 2 1 5 1

Antal Kvinnor

Termin/år

Program H00 H04 H05 H06 V07 H07 V08 H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12

Institutionell ekonomi och samhällsvetenskap 2 2 1

Intitution för pedagogik och lärande 1

Institutionen för samhällsbyggnad 1 1 2

Tillämpad fysik, maskin- o materialteknik 1 1

Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap 7 7 7 6 3 2

Institutionen för Musik och medier 3 3 3 3 2 2

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 3 1 1 1 7 13 10 10 6 2 4 7 4 1 1



 

 22 

Här ser vi att höstterminen 2007 och 2008 har det varit största antalet antagna kvinnliga 

utbytesstudenter till Luleå Tekniska Universitetet. Dessa har studerat mest inom ”Institutionen för 

tillämpad kemi och geovetenskap”, samt inom ”Institutionen för musik och medier”. Detta kan bero 

på att behovet av utbytesstudenter var som mest behövligt för Luleå Tekniska Universitetet och just i 

de institutionerna.  

 

Tabell.3 

Tabell.3 representerar antalet manliga studenter från Ryssland, samt vilken avtalsskola de har och 

vilken stad samtliga studenter kommer ifrån. Största antalet manliga studenter kommer, under 

vårterminen 2008, ”Arkhangelsk State University” och under vårterminen 2012 kommer fem stycken 

studenter från ”Syktyvkar Forest Institute”. 

 

Tabell.4 

Tabell.4 är en urbild av Tabell.3 som visar antal kvinnliga studenter från Ryssland, samt vilken 

ANTAL KVINNOR

Termin

Avtalsskola / stad H00 H04 H05 H06 V07 H07 V08 H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12

Pomoruniversitetet 2

Universitetet i Arkhangelsk 1

Sakha State University 1 1 1 1 4 1 1

Archangelsk State University 4 4 5 4 1

Syktyvkar State University 2 1

Murmansk State Humanities University 3 3 3 3 2 2 3 3

Archangelsk State Technical University

Siberian State University of telecommunication 2 1

Syktyvkar Forest Institute 3 3 2 2 2

Totalt 3 1 1 1 7 13 10 10 6 2 4 7 4 1 0 1

ANTAL MÄN

Termin

Avtalsskola / stad H00 H04 H05 H06 V07 H07 V08 H08 V09 H09 V10 H10 V11 H11 V12 H12

Pomoruniversitetet

Universitetet i Arkhangelsk

Sakha State University 1 1 1 2 1 2 1

Archangelsk State University 1 1 3 1

Syktyvkar State University

Murmansk State Humanities University 1 1

Archangelsk State Technical University 1

Siberian State University of telecommunication

Syktyvkar Forest Institute 1 1 1 1 2 2 5

Totalt 1 1 2 3 4 3 1 3 3 2 2 0 5 1
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avtalskola de har och vilken stad de kommer ifrån. Tabellen tydliggör största antalet inresande 

kvinnliga studenter från och med hösttermin 2007 till och med hösttermin 2008, de flesta av dessa 

studenter kommer från Arkhangelsk och Murmansk, samt från Syktyvkar kommer också en del 

studenter.   

 

Utifrån de representerade tabellerna kan vi konstatera att det har varit flest kvinnor som har rest till 

Sverige i sökandet efter att förbättra och komplettera sin utbildning på Luleå Tekniska Universitetet. 

Utav de inresande studenterna, både av det kvinnliga och manliga könet, har de flesta blivit antagna 

på ”Institutionen för kemi och geovetenskap”, ”Institutionen för musik och medier”, 

samt ”Institutionen för system- och rymdteknik”. De flesta av dessa studenter kommer från 

Murmansk, Arkhangelsk och Syktyvkar. Men vad är det som utgör en ökning av studenter under år 

2007 till år 2008? Vi får svaret på den fråga utifrån intervjun med en student som själv kommer från 

Arkhangelsk och har för första gången kommit hit som utbytesstudent under år 2008. Hennes 

resonemang kring detta var att ökningen av utbytesstudenter inom ”Institution för kemi och 

geovetenskap” har räddat programmet, eftersom det var så få svenska studenter som har sökt till 

denna programm. 

 

Idag räcker det inte nog med finansiering och utbytesstudenter kan inte stanna längre i svenska 

universitetet än en termin som innebär ca fem månader. Det kan också bero på avtalet med själva 

universitetet, om de skriver kontrakt på ett år och skickar hit bara en till två studenter, eller om de 

skriver kontrakt på en termin och skickar hit upp till ca fem studenter. Finansiering är det vanligaste 

orsaken till att inga stipendier betalas ut för att utbytesstudenter skall kunna komma till Sverige för 

att utbilda sig. Sen studieavgiften fördes in under hösten 2011 har antalet mastersstudenter minskat 

stort jämfört med innan. (LTU, Årsredovisning 2011; Mellström 2012)   

 

4.2 Härkomstland  
 

Sammanlagt sju av alla de intervjuade personerna hade ursprungligen kommit från Ryssland. Vissa 

av dem har kommit till Sverige tillsammans eller från samma stad och vissa av dem kommer från helt 

andra städer. På Luleå Tekniska Universitet hade vi två före detta utbytesstudenter som kommer från 

Arkhangelsk, de har kommit hit som utbytesstudenter tillsammans med andra 6-7 studenter som har 

blivit antagna på ”Institutionen för kemi och geovetenskap” år 2008. Deras program finansierades av 

svenska institutet under fem år. Efter pluggandet har båda två fått stanna kvar för att skriva ex-jobb.  

 

Ursprungsstaden Arkhangelsk beskrevs mera som Luleå stadsmässig med ca 400 000 invånare och 
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ligger i Nordvästra Ryssland. Staden i sig är betydligt större och mycket mera trafik men 

upplevelsemässigt ger det samma känsla som Luleå, eftersom det är exakt samma klimat, d.v.s. 

samma vinter och sommar, samma natt och dag. Tidigare har det funnits tre universitet där, men nu 

har dem sammanfogat två universitet i samman och det blev sammanlagt två universitet i Arkhangelsk, 

ena är teknisk och den andra är ett medicinskt universitet. I övrigt har staden allt som krävs för 

levnadsvillkor.  

 

Tre utbytesstudenter har kommit tillsammans från samma stad, skola och till och med från samma 

institution. De studenterna var tre tjejer och kom till Sverige för att få nya upplevelser och erfarenheter 

av att studera utomlands, de kom hit för att studera internationell marknadsföring under fem månader. 

Dessa kommer från staden Voronezh som ligger i närheten av Moskva i Ryssland. Befolkningsmässigt 

har staden ca 1 miljon invånare och fortsätter att växa i antal. Staden är väldigt gammal, ca 450 år, 

och har blivit förstörd väldigt mycket under krigstiden, därför finns det inte så mycket historiska 

byggnader kvar där. Efter att staden har fått en ny ”statsansvarig” har den blivit allt grönare, nyare 

och finare, den har fått flera nya gröna parker och nya byggnader vilket ger en annan känsla av att 

vara där jämfört med det som var förr i tiden.  

 

Inom mastersprogrammen har vi bara hittat en student som avslutade sitt mastersprogram i 

Exploration and Environmental geovetenskap. Hon kommer från Perm som ligger i mitten av 

Ryssland och består av ca 1 miljon invånare. I beskrivningen av själva moderlandet, framstår 

Ryssland som ett land i princip som alla andra länder, annorlunda med både för- och nackdelar. Det 

som är utmärkande för Ryssland är att det finns ett stort och känt område som Sibirien. I övrigt är 

människor där ganska konservativa och mycket patriarkala för sitt land och kulturen men på samma 

gång är de framåtriktade för sina åsikter och nya idéer. Ryssland som land är väldigt stort och rik, 

men i kombination av det även väldigt konservativ vilket utgör faktum att ingen bryr sig om någonting 

annat än bara ens egen familj eller bara sig själv.  

 

Vi har hittat en tjej inom Institutionen för teknikvetenskap och matematik. Hon kommer från Norra 

delen av Ryssland, staden heter Severomorsk och den är en del av Murmansk. Det är ca 50 000 

människor som bor där, egentligen är staden mer som militärbas än som enskild stad. 

It is a very small town. The population changes quite a lot because it’s closed 

town. It is the capital of the northern bay; I think it’s considered to be. (Kvinna 

från Ryssland) 

Två studenter var från Ukraina, men från helt olika städer. Ena återfanns inom Institutionen för 
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teknikvetenskap och matematik. Ursprungligen kommer han ifrån Nikopol ca 110 km sydväst om 

Dnipropetrovsk som ligger i mitten av Ukraina. Staden har ca 120 000 invånare och ligger i centrum 

av manganmalmområde, området som fick sin benämning av mangan som är en grå-vit metall ganska 

likt rostfritt stål (Wikipedia). Senare har han flyttat till Kharkov för att studera på universitet i sex år. 

I korta drag beskrev han själva landet Ukraina som att det perfekt väder där och man får uppleva 

riktigt sommar som är mycket varmare och längre än i Sverige och kort vinter, samt riktigt fint under 

hösten och våren. Den andra studenten kommer från Kiev i Ukraina. Kiev är den största staden och 

den mest utvecklade i Ukraina, den har ca 3 miljoner invånare och funktionsmässigt är den väldigt 

utvecklad jämfört med andra städer i landet. 

 

Det var en till utbytesstudent som vi intervjuade och hon studerade enskilda kurser i svenska språket, 

historia och samhällsvetenskap. Hon kommer från Grudziadz i Polen, stadens befolkning ligger på ca 

100 000 invånare, det är en liten fin stad med en mycket historisk bakgrund. Det finns även en fin 

flod där folk brukar ta sina promenader längst floden eller cykla, det ses som en mysig stad. 

 

4.3 Utbildningstradition och familj bakgrund  
 

I Östeuropa har de flesta länder ganska lika kultur och religion. Det som skiljer dem länder ifrån är 

framförallt språket, storlek och befolkningsmässigt, deras geografiska utplacering, politik och eko-

nomi. I alla de länderna såsom Ryssland, Ukraina, Polen är det en ganska stark utbildningstradition 

och det följs oftast från generation till generation i ens familj.  

 

Utifrån alla dem som intervjuades inför denna studie, har absolut alla bekräftat hur viktigt det är, både 

för de själva och för deras familj, att de ska ha högskoleutbildning. Detta grundar sig redan i familjens 

rötter att man skall följa föräldrarnas spår, ena har kallat det för en familjetradition.  

… Min mamma har doktorsexamen också så det känns som att det är minst det som 

krävs. Syrran går på universitet och läser till psykolog, så hon följer i mammas 

spår. (Kvinna från Ryssland) 

Det är familjetradition och tredje generationen som högskoleutbildar sig. (Kvinna 

från Ryssland) 

En kort citat från en tjej som tidigare studerat inom Institutionen för kemi och geovetenskap. Alla i 

hennes familj, enligt henne, är högskoleutbildade och det är viktigt för dem att även hon får högsko-

leutbildning. Själv valde hon att utbilda sig till kemiingenjör samt även till tolk. Redan som ett litet 
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barn får de lära sig i skolan att utan utbildning kommer man ingen vart, eftersom det är just utbild-

ningen som ger kunskap och yrke för individen i framtiden.  

Jag inser det som en viktig uppgift i livet, att i den ålder som jag är i nu, att få 

utbildningen för att sedan kunna göra i princip vad jag vill i livet. (Kvinna från 

Ryssland) 

… jag tror att det är viktigt för alla föräldrar i Ryssland att deras barn utbildar sig. 

(Kvinna från Ryssland) 

Citaten har blivit direkt översatt från ryska till svenska och kommer från en tjej. Hon har kommit till 

Sverige som utbytesstudent för att studera ”Internationell marknadsföring”. Hennes mamma jobbar i 

Voronezh som administratör i stadshuset och pappa håller på i byggbranschen med leveranser av 

material.  

Mina föräldrar är högskoleutbildade och väldigt kloka. De har varit bra studenter 

och fick höga betyg både i skolan och på universitetet och därför var det väldigt 

viktigt att jag också skulle få en högskoleutbildning. De har pratat om det sedan 

jag var liten så det har blivit väldigt viktigt för mig också. (Kvinna från Ryssland) 

Här utrycker sig en tjej som studerade på mobilitetsprogrammet Internationell marknadsföring. Med 

detta ville hon övertyga att föräldrar förmedlar oftast sina barn redan när de är små, att utbildningen 

är en del av barnets uppväxt inför framtidens stora steg i karriären och arbete. Det är föräldrar som 

styr och leder sina barn till att högskoleutbilda sig. 

All my cousins and me has got high education. (Man från Ryssland) 

En kille som påpekar hur uppenbart det är, att alla i hans familj ska ha högskoleutbildning, inklusive 

han själv. Själv har han utbildat sig inom Institutionen för kemi och geovetenskap, och fortsätter med 

att skriva PhD än idag.  

My father is a professor in the university and also he has his own business, my 

mother works for “Gower mend fold organization” and she is also a carrier coach 

and travel around the world… My grandfather was also professor of the university 

and that is why it always been important for me to get high education to. (Kvinna 

Ryssland) 

Mastersstudenten beskrev hennes familj rötter som hon själv följer och det var en av anledningarna 

till att hon valde att få en högskoleutbildning. Hennes strategi kommer långt ifrån familjens historia, 

av hennes egen beskrivning, och hon förhåller sig till det så långt det bara går.  
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Education is very important for me and my family. My parents have always 

encouraged me and my sister to go to the school and university. It was kind of given 

that we were going to continue our education. (Kvinna från Polen) 

En utbytesstudent uttryckte i citaten om deras utbildnings tradition och självklarheten i familj, och 

den tanken har alltid följt henne som ett mål i livet. Den tanken förde henne längre fram i livet, genom 

att komma till Sverige och utbilda sig på högskola här.  

My father actually has two high educations; he is an ex-military. (Kvinna från 

Ryssland) 

Det är uppenbart att föräldrar utspelar en viktig roll i barnets uppväxt och det visar sig i framtiden. 

Citaten kommer från en tjej som doktorerar inom Institution för teknikvetenskap och matematik. Hon 

är yngst i familjen och är den enda som har vågat åka utomlands för att studera. Hennes två äldre 

bröder har ingen högutbildning men de har gått i militären och mamma hade inte den ekonomiska 

möjligheten för att få högskoleutbildning. Så hon var den enda som kunde förlänga 

utbildningstraditionen från pappas sida. 

För mig kunskap är väldigt viktigt eftersom den ger en möjlighet till framtiden och 

utan utbildning blir du begränsad. (Kvinna från Ryssland) 

Att få kunskap är viktigt även för själva studenten inte bara för deras föräldrar. Kunskap enligt dem 

vägleder en i livet och ger större möjligheter i framtiden, som är mindre begränsade jämfört med de 

som inte har en högskoleutbildning.   

If you have knowledge and education your situation will be better and you will be 

able to create opinions about what is happening around you. The more you know 

the more you can protect who you are and you will be more confident, and make 

you perform better. (Man från Ryssland) 

Kunskap och utbildning är en säkerhet i livet, den gör människan medveten om det som händer run-

tomkring och ger möjligheten att visa upp sina egna kunskaper. I stort sätt hos varje intervjuperson 

hade minst en av föräldrarna högskoleutbildning och ett bra jobb. Detta har också varit vägledande 

för deras barn för att sikta efter en högskoleutbildning och bättre jobb i framtiden. 

  

4.4 Anledningen till studier utomlands 
 

Anledningen till att studenter väljer att studera utomlands kan variera från land till land, från stad till 

stad. Utbytesstudenter som vi intervjuat valde att studera Sverige eftersom deras skola hade bra avtal 
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med svenskt universitet i Umeå när det gäller deras inriktning på programmet som International 

marknadsföring och Samhällsvetenskap. Det gäller även andra studenter på LTU som har kommit hit 

via utbytesprogram. När det gäller master studenter så fick vi i svar om att LTU hade det program 

som uppfyllde deras kunskaper och intresse från deras hemlands utbildning och doktorander har 

kommit hit genom ansökan av doktorandtjänsten inom Matematik och teknikvetenskap, samt Kemi 

och geovetenskap.  

 

Vissa länder har det sämre när det gäller utbildningsvillkor och det påverkar studenternas framtid, så 

de väljer att studera där det är bättre utbildningsvillkor och där utbildningen verkligen är uppskattad. 

En del studenter väljer att studera utomlands eftersom det ger dem erfarenheter och bättre meriter än 

i hemlandet, bland annat nya kunskaper i språket, kultur och andra levnadsvillkor.  

Knowledge is the important thing that we should have and education is not so 

important in my country. It’s corrupt and diplomas doesn’t mean that you have 

knowledge. So that is a problem. It is better here. (Man från Ukraina) 

En kille som kommer från Ukraina, har uttalat sig om utbildningsvillkoren som blivit påverkade av 

korruptionen. Detta har lett till att utbildningen har tappat sitt värde i deras land. Utbildningen ger 

ingen värdefull kunskap och diplom efter utbildningen ger inget vidare jobb. Människor kan inte dra 

nytta av sina kunskaper som gynnar deras utbildning och de tappar tryggheten i sådana levnadsvillkor 

eftersom allting är korrupt och privatiserat.  

Long back in my country it was very hard to study and the teachers were harder to 

the students. But now it is a new generation and they get lower resource and don’t 

take the education seriously like it was before… So that is why you have to move to 

the better place with better quality for your education. (Man från Ukraina) 

I detta uttalande framgår tydligt att korruptionen har påverkat kvalitén på utbildningen. Studenter 

känner sig otrygga i och med att högskoleutbildningen varken ger goda kunskaper eller jobb efteråt. 

Hela den tanken bakom utbildningstraditionen tappar sin mening i samband med korruptionen. Det 

finns ämnen som matematik och fysik som förhåller sig fortfarande till den starkaste sidan inom 

universitetsutbildningen i deras land, men det saknas fortfarande de moderna resurserna för bättre 

utbildningsvillkor. Enligt han behöver man inte längre studera i deras universitet man kan bara köpa 

betyg i ett visst ämne eller helt färdigt diplom. 

I chose to study abroad because I’ve always wanted to. It’s basically about being 

someplace else and getting to know other cultures and people from others 

nationalities. To see if it’s very different or if it’s like mine. (Kvinna från Polen) 
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En tjej från Polen valde att utbilda sig utomlands eftersom det alltid har varit hennes dröm och hon 

var ute efter att få mera erfarenheter av språket, kulturen och möte med helt andra människor. Hon 

ville helt enkelt uppleva de skillnader och likheter mellan olika länder och nationaliteter, bland annat 

levnadsvillkor och utbildningsvillkor.  

It is a great opportunity and you can upgrade your English, meet new people, get 

integrated with different system. (Man från Ryssland) 

En annan tjej från Ryssland såg det som en möjlighet för att förbättra sina kunskaper i Engelska 

genom att träffa nya människor från ett främmande land och få upplevelser av ett helt annat system. 

Imaginär bild och sociala fakticiteten hjälper henne att få nytta av den möjligheten hon har fått genom 

att komma och studera i Sverige. 

I Ryssland i alla fall så är det många som ser det som en möjlighet att få ett bättre 

liv tror jag, bättre framtid och större möjligheter överhuvudtaget. Men annars var 

det för mig ett språkintresse och intresse för andra kulturer och sådant som 

gjorde att jag verkligen ville flytta utomlands. (Kvinna från Ryssland) 

Citaten är plockad från en tjej som berättade för oss om hennes egna värderingar och varför många 

av de unga människorna väljer idag att studera utomlands. De flesta av de intervjuade personerna 

nämnde i intervjun att moderniseringen och utvecklad infrastruktur ger större möjligheter till ett bättre 

levnadsvillkor och utbildningsvillkor.  För många har det blivit som största anledningen till att de 

väljer att studera utomlands och en del siktar på att i framtiden kunna stanna här för att studera vidare, 

bland annat leva och jobba. Många av dem insåg Sverige som ett välfungerande land och tog 

möjligheten att studera här som framsteg i deras liv. Eftersom de flesta av intervjuade var kvinnor så 

nämndes det ofta bland de som doktorerar och master studenter, att dessa hade varit gifta nu om inte 

de hade kommit till Sverige för att fortsätta sina studier. En längre utbildning här ger de tjejer friheten 

att utveckla sig i ett modern land och få högsta utbildning framför giftermålet. Mellström (2012) 

kallar det i sin artikel för genusmigranter, det vill säga kvinnliga migranter som flyr från sitt hemland 

eftersom skillnadskapandet mellan könen är lika bakom den globala horisonten.  

 

4.5 Utbildningssystem och villkor  
 

Trots att utbildningstraditionen följs så strikt i Östeuropa, så finns det fortfarande brister i 

utbildningsvillkoren och kvalité i deras länder. Många studenter utbildar sig till flera utbildningar 

samtidigt och takten på utbildningen är väldigt hög, samt mycket krävande.  

Jag läste parallellt till tolk och kemiingenjör så det var ganska mycket plugg. Men 
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så är det för många, det är många som bor i Ryssland som läser två utbildningar 

parallellt. Det duger inte bara med en. (Kvinna från Ryssland) 

Att utbilda sig på flera utbildningsprogram samtidigt, ges det en möjlighet i Ryssland, enligt denna 

student, att känna sig tryggare i och med att det finns större karriärmöjligheter i framtiden. Där 

försöker studenter att komplettera sitt utbildningsprogram med andra utbildningar för få ut den 

helheten som krävs för bättre levnadsvillkor bland annat exempelvis för att kunna söka vidare till 

andra universitet i Europa. Att läsa extra till tolk i sitt hemland har gynnat henne genom att få chansen 

att komma hit och utbilda sig. 

Vi som har studerat i Ryssland sedan barndom tycker att det rätt normal studieform 

där, men när man kommer till Sverige så känns det mycket enklare eftersom man 

studerar bara en kurs åt gången. (Kvinna från Ryssland) 

Det syns ganska tydligt i intervjuerna att utbildningssystemen skiljer sig mellan olika och länder. I 

citaten beskrevs utifrån studentens egna erfarenheter och upplevelser från Umeå Universitet. 

Utbytesstudenter kommer i regel hit för att läsa just bara enstaka kurser och inte hela programmet så 

det är uppenbart att skillnaden blir större gentemot de som läser hela programmet.  

I mitt land är utbildningssystemet helt annorlunda och förhållandet till utbildning 

skiljer sig också. I vissa lägen var det enklare och i andra lägen var det svårare, 

men jag gillade ändå utbildningen i Ryssland eftersom det var intressant för mig 

och det fanns också positiva sidor i det. (Kvinna från Ryssland) 

En tjej från Ryssland valde att studera ”Internationell marknadsföring” eftersom ämnet ligger i hennes 

intresseområde och att denna utbildning ger mer perspektiv idag. Vissa studenter uppskattar 

utbildningen i sitt hemland också och tycker att det är intressant oavsett de brister som finns i 

utbildningssystemet. Men fortfarande tyckte de att utbildningen i Sverige är bättre och mer givande 

med tanke på utbildningsvillkor och utbildningssystemet som är bättre anpassade för studenternas 

behov, den är mer inriktad här vilket utgör mindre belastning för studenter. De tyckte att strukturen 

och planeringen för utbildningen var modernare och fungerade bättre för studenter i dagens läge.  

We don’t have any ”gymnasiet” like here in Sweden and at that time we didn’t have 

any “ladok” either, instead we had a book where you wrote the schedule and scores 

of different subjects you read in school. (Man från Ukraina) 

En student berättade om hur stor skillnad det är på utbildningssystem från den tiden då han gick i 

skola/på universitetet i hans hemland, Ukraina. Med detta exempel som visas upp i citaten ovan, ville 

han påvisa att deras land ligger långt ifrån den moderna utvecklingen i jämförelse med de 
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Skandinaviska länderna. Att detta försvårar och förhindrar för många studenter i Östeuropa att hänga 

med i den utvecklingen som försiggår i Europa. 

 

Studierna i de Östeuropeiska länderna är väldigt breda och studenter läser samtidigt flera olika svåra 

kurser under studietiden, till och med de kurser som är inte nödvändiga. När studenter jämför 

studievillkoren med svenska universitet och deras universitet i hemlandet så tycker alla att det mycket 

mer inriktad här och att man får mera utrymme och tid på att läsa specifika kurser.  

 

4.6 Att studera och leva utomlands 
 

De studenter som kommer till Sverige finansieras oftast av sina föräldrar när det gäller 

bostadskostnader, mat, kläder, resor, allt från hushållsutgifter till transport. Utbytesstudenter som 

kommer hit enligt kontrakt med deras universitet betalar inga terminsavgifter till svenska universitet, 

men de studenter som söker sig till universitet i Sverige på egen hand får betala terminsavgift för att 

kunna studera här.   

 

Första året under studier i Sverige hade många studenter kommunikationsproblem på grund av 

språkkunskaper. De studenter som hanterade engelska på en högre nivå har klarat sig bättre i 

kommunikationen med andra utbytesstudenter och svenskar, jämfört med dem studenter som hade 

lite svårare med engelska. Från första början umgicks studenter med andra utbytesstudenter, eftersom 

de var enklare att bilda vänskap med och oftast var det studenter som kommer också från Östeuropa. 

Det som har uppmärksammats i intervjuer är att det är lite svårare att bilda nära vänskapliga relationer 

med svenskar och att det tar ett tag innan man verkligen blir vän med en svensk. De studenter som 

redan har studerat, bott eller jobbat i Sverige en längre period ca tre år och uppåt, idag umgås de flesta 

inom en svensk omkrets, dvs. mest med svenskar än de som kommer från ett annat land. En rysk 

utbytesstudent har uttalat sig om att många svenskar är väl strukturerade och pålitliga när det gäller 

arbete och att man har större tillit till svenskar än från sitt hemland, de är också pedantiska när det 

gäller gator, byggnader och lokaler. I deras utryck framkommer mera fördelar än nackdelar när det 

gäller både studie- och levnadsvillkor. 

 

Alla studenter har varit nöjda med deras levnadsvillkor i Sverige. Utbytesstudenterna var helt 

fascinerade av deras bostäder. De bodde väldigt nära skolan i var sitt rum i studentkorridor och hade 

ett eget WC/Dusch i sitt rum, men de hade gemensamt kök. Sådana förhållanden för studenter i deras 

land, enligt dem, var nästan omöjliga. Mastersstudenten och doktoranderna bodde i var sin 

hyreslägenhet på områden nära skolan och de har också varit väldigt nöjda med deras 



 

 32 

levnadsförhållanden i Sverige. Alla de intervjuade tyckte att strukturen av den sociala och 

ekonomiska utvecklingen i Sverige eller egentligen över hela Skandinavien är väldig utvecklad 

jämfört med deras länder.  

 

De flesta hade framtidsplaner på att antingen stanna kvar i Sverige för att vidare utbilda sig eller att 

åka till ett annat land, med samma målsättningar. En respondent hade funderingar över att flytta till 

Australien för att jobba under ett eller två år. Det var bara enstaka studenter som hade inga särskilda 

planer och visste inte riktigt vad de skulle göra efter att de har avslutat sin utbildning i sitt hemland, 

de var utbytesstudenter och var väldigt unga, omkring tjugo år gamla. Men ändå har de varit glada 

över att fått komma till Sverige och detta har förändrat deras syn på hur man kan leva och studera på 

ett annat sätt förutom det sättet som i deras eget land. Ett utmärkande drag i alla människor från Östra 

delen av Europa är att de flesta älskar sitt land som moderland men ingen vill bo där, enligt en kille 

från Ukraina.   
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5. Analys, diskussion och slutsatser 

 

Eduscapes innebär transnationellflödet av människor och idéer som påverkar forskningens centrum 

och periferier som förändras genom tiden, begreppet studerar olika nivåer inom globaliseringspro-

cessen. I uppsatsen väcker begreppet diskussion om kunskap, högre utbildning och globalisering ge-

nom att den sammanknyter dessa nivåer inom globaliseringsstudier i relation till utbildning och kun-

skapsproduktion. Med hjälp av begreppet eduscapes förklaras hur forskning och högre utbildning tar 

del av transnationalism och globaliserings flöde. För att vidare kunna förklara sammanhanget av be-

greppet i analysdelen behandlar jag mitt resultat och analyserar den med hjälp av teorier och pågående 

forskning i samband med diskussion och därefter medföljer slutsatser av hela uppsatsen. Mina fråge-

ställningar som jag också skall analysera lyder på följande sätt;  

 

 Varför har studenter kommit för att studera i Sverige?  

 Vilken utbildning och nivå återfanns de på, och med vilka målsättningar?  

 Vilka skillnader i utbildningen upplever studenter mellan Sverige och sitt hemland?  

 

5.1 Välfärd och modernitet 

 

Utifrån resultaten i denna studie kan man konstatera att förändringar faktiskt har skett och världen 

blir modernare till en viss del som Giddens (2003) tar upp i globaliseringsteorin, och den utvecklingen 

är ojämnt fördelat över de olika länderna i världen. Utvecklingen och moderniteten når inte alla länder 

samtidigt vilket gör att en del länder är mer utvecklade än de andra. Exempelvis om vi jämför 

skillnader i utvecklingen mellan Nordiska länder och länder i Östeuropa. I detta sammanhang menar 

jag skillnader i utvecklingen som finns mellan de olika utbildningssystem och samhällskillnader som 

levnadsvillkor. Så ser man en bristande utveckling av infrastruktur i Östeuropeiska länder som medför 

andra faktorer i form av korruption eller konkret klasskillnad, som fattiga och rika, det finns ingen 

medelklass i dessa samhällen.  

 

Utifrån studenternas egna resonemang ses korruptionen vara den största anledningen av de 

försämrade villkoren inom utbildning och levnadsstandarden i Östra delen av Europa. Det mesta ägs 

av privata parter utan någon som helst hänsyn till andra medborgare och studenter. Kvalitén på 

utbildningen och levnadsstandarden har blivit ännu mera ojämn och orättvist fördelat än den någonsin 

har varit. Allting har förändrats och även människor förändras som filosofen Herkleitos påstod med 

sitt eget resonemang om social förändring (Giddens 2003). 
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Internationella relationer av stater har blivit en stor förändring bland annat för kulturen. Gränser har 

blivit öppnare och människor har blivit friare. Detta underlätta för många att kunna resa runt och för 

studenter ges möjligheten att studera i andra länder (Giddens 2003; Peter Scott 1998). Många utnyttjar 

möjligheten och många av dem är den yngre generationen som söker nya utmaningar genom utbild-

ningen och forskningen.  

 

Eftersom systemet i Skandinavien är mycket mer utvecklad och modernare än i Östeuropa så vill flera 

studenter därifrån och uppleva skillnader i utbildningssystemen, och även levnadsvillkor i ett mer 

utvecklat land. De ser Norden som ett drömlandskap där man kan få bättre utbildning och kan leva 

med bättre villkor. Den framställningen av imaginära dimensionen i intervjuerna leddes in av nära 

vänner, bekanta och släktingar, men även genom eget universitet i deras hemland. Detta gav studenter 

ett samspel mellan imaginär bild och sociala fakticiteten (Apadurai 1996) som har styrt deras önskan 

för att komma till Sverige i utbildningssyfte. Bristerna i infrastrukturen i deras hemland utgör Norden 

till ett av de bättre länderna som man kan studera i för att få sin ”drömutbildning” och den ses som 

det bästa sociala fakticiteten för individen.  

 

Universitetens roll i samhället betecknas numera som modern skapelse, som hela tiden söker sig till 

olika förändringar i samhället och dess förklaring. Genom utökandet av olika nationaliteter inom 

universitetens värld skapas det pragmatiskt kunskapsskifte mellan olika kulturer, språk, kunskapslära 

etc. Detta jagas av många studenter runtom hela världen. 

 

Utbytesstudenter som vi intervjuat valde att studera Sverige eftersom deras skola har avtalat svenskt 

universitet i Umeå när det gäller deras inriktning på programmet som International marknadsföring 

och Samhällsvetenskap. Det gäller även andra studenter på Luleå Tekniska Universitet som har 

kommit hit via utbytesprogram. Master studenter dock har svarad att de valde LTU eftersom det fanns 

program här som uppfyllde deras kunskaper och intresse som följde med från deras hemlands 

utbildning. Doktorander har dock kommit hit genom ansökan av doktorandtjänsten inom Matematik 

och teknikvetenskap, samt Kemi och geovetenskap. 

 

5.2 Trygghet 
 

 

För att komma och studera i Norden krävs en stadig inkomst i sitt hemland för att kunna betala för 

sina studier och överlevnad i ett annat land. Studenter som har medverkat i studien från grund och 
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botten hade oftast båda föräldrar med bra utbildning och jobb, vilket ger betryggandet i att få det 

finansiella stödet från föräldrar även om studenten väljer att studera utomlands. Föräldrar stödjer sina 

barn i studierna för att de skall fortsätta leva ut den traditionella bakgrunden som följs i familjen. 

 

Som Bauman (2001) tar upp i sin bok om ”Det individualiserade samhället” att struktur och ordning 

framgår av kulturen, och det är kulturen som ger oss tryggheten. I resultaten kan man se den tydliga 

tillhörigheten av kulturella aspekten som studenter dras till vid första ögonkasten när de kommer in 

till ett främmande för de landskapen. Till en vis del försöker studenter fly ifrån deras kultur genom 

att flytta till ett helt annat land. När individen har passerat nationsgränsen till ett annat land så tar 

längtan efter tryggheten över och oftast hamnar individen i den grupptillhörighet som finns utan något 

val.  

 

Utbildningen i Östeuropa anses vara den mest traditionella utvecklingsvägen till ett bättre liv. Det 

som menas med bättre liv är exempelvis det ekonomiska och sociala livet. Kunskapen är det vägle-

dande verktyget som individen kan använda sig av för att förbättra dennes livsvillkor. I studien syns 

tydligt hur utbildningstraditionen följs i familjen och utbyte av kunskap och ökande kunskap som 

föräldrar överlämnar till sina barn. Därför känner sig studenter tryggare med att följa den färdiga och 

uttrampade stigen än att börja trampa ut sin egen. Men trots det så överväger studenter deras förhål-

lande till kunskapen som en väldigt viktigt gåva som bör fås i den unga åldern eftersom man har just 

då mest tid att förbereda sig inför sitt nästa nivå i framtiden. Här håller jag med Comptes egen recept 

om hur man följer kunskap i den moderna världen: veta för att förutse, förutse för att kunna. (Bauman 

2001:157) I denna utryck finner man den tryggheten som individen får genom olika kunskapskällor. 

Att veta vem du är och vart du går känns mycket tryggare, än att inte veta vem du är vart du är på 

väg.  

 

5.3 Genusfrihet 

 

Möjligheten att studera utomlands frigör kvinnor, som kommer från Östeuropa, från att följa deras 

hemlands traditioner som att gifta sig och skaffa barn vid 20 årsåldern eller att vara hemmafruar och 

ta hand om hela familjen i hemmet på egen hand. Jämlikhetsaspekten mellan kön i Sverige uppskattas 

mycket av det kvinnliga könet och detta ger de också bättre levnadsvillkor här. 

 

Bauman (2001) utgår utifrån Frauds resonemang om hur man får en smula av friheten genom att byta 

ut den av en smula tryggheten. Med andra ord menade han att för att få den efterstavande friheten 

skall man överge den befintliga tryggheten. I detta fall väljer kvinnor att överge sin trygghet som de 
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finner i det kulturella ramverket för att få denna efterlängtade frihet. Individen blir mer som en egen 

individ i det västerländska samhället enligt Bauman (2001), detta lockar kvinnor till att flytta till 

Norden för att kunna bli en egen individ och kunna utveckla sig på egen individuell nivå. Mellström 

(2012) tallar om genusmigranter där han tar upp bland annat kvinnor som försöker fly från sitt eget 

land över den globaliserade horisonten efter sökandet av jämlikhet mellan olika kön. I Östeuropa är 

det ganska vanligt att kvinnor gifter sig och skaffar barn i unga åldrar och ses som en ”hemmafru”. 

På grund av det har kvinnor begränsade möjligheter för framtids studier och blir instängda inom det 

samhälle dessa lever i. Denna framtidssyn som kvinnor har i Östeuropeiska länder skrämmer bort de 

och tvingar att flytta till andra länder som är modernare och friare.  

 

Utifrån statistisk översikt i resultaten så ser man tydlig att det större antal kvinnor än män som har 

antagits till Luleå Tekniska Universitet mellan år 2000-2012. Detta bekräftar ännu mer att kvinnor 

söker sig bort från det samhälle de lever i för att komma till ett friare samhälle genom utbildningen. 

Men för att få den friheten som kvinnor söker efter måste de överge den tryggheten som de finner i 

sitt eget land bland familj och släkt. 

 

5.4 Slutsatser  

 

Mina slutsatser av studien är att det inte är så många utbytesstudenter som kommer från Östeuropeiska 

länder för att studera på Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitetet och de flesta av studenter 

är kvinnor. Utbytesstudenter kan inte stanna längre i svenska universitetet än en termin som innebär 

ca fem månader, eftersom finansieringen räcker inte till. Det kan också bero på avtalet med själva 

universitetet, om de skriver kontrakt på ett år och skickar hit bara en till två studenter, eller om de 

skriver kontrakt på en termin och skickar hit upp till ca fem studenter. Den vanligaste orsaken är 

finansieringen och att inga stipendier betalas ut för att utbytesstudenter skall kunna komma till 

Sverige för att utbilda sig. Antalet inresande mastersstudenter har minskat dramatisk sen 

studieavgifter fördes in under hösten 2011. Detta är en av dem största anledningar att vi inte hittat så 

många utbytesstudenter och masterstudenter som har kommit år 2013. 

 

Studenterna som vi har intervjuat kommer lättare in i utbildningsystemet eftersom deras föräldrar har 

varit en förebild för de sen barndomen. De har hela tiden fått stöd från föräldrar både kunskapsmässigt 

och finansiellt. Detta har underlättat för dessa studenter att komma in på ett mobilitetsprogram i ett 

annat land, eftersom konkurrensen är ganska hög med tanke på antal studerande i deras hemland. De 

intervjuade har studerat inom Institution för kemi och geovetenskap, Institution för teknikvetenskap 

och matematik, Exploration and Environmental geovetenskap, Internationell marknadsföring. Utifrån 
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statistiken som vi har fått fram i resultat delen så kan man se tydligt att de flesta studenter från 

Ryssland söker sig in på program som handlar om mycket matematik, kemi och fysik. Flesta studenter 

kommer från Arkhangelsk, Murmansk och Syktyvkar, detta kan bero på att dessa städer ligger lite 

närmare till Sverige och det är just de som har avtal med mobilitetsprogram North2North. Men varför 

just de städer och universitet som har avtalat med mobilitetsprogram? Mina egna resonemang kring 

detta är att dessa städer och universitet vill höja sin utbildningskvalité och locka in andra studenter 

från olika städer, så att universiteten får högre status på sin utbildning. I Ryssland handlar det mycket 

mer om status och utseende, och där passar korruptionen in perfekt, det räcker med att det ser bra ut 

och hur det smakar bryr sig ingen om. År 2007 till 2008 har det varit mest inresande studenter och 

det är också en intressant aspekt som framkommit i resultaten. Vad var anledningen till att det var så 

stor ökning av inresande studenter under de åren? En tanke om detta kommer fram i intervjun och 

antagligen har ökningen av studenter berott på brister av studenter som hade sökt till Institutionen för 

kemi och geovetenskap. Genom att ta in studenter från ett annat land har LTU kunnat rädda 

programmet med andra ord. 

 

Studenter som kommer till Sverige söker i stort sätt efter att få säkra kunskaper inom det valda ämnet 

men även annan kunskap som faller utanför själva ämnet/programmet. Då talar jag om kunskapen om 

helt annan kultur, språk, sociala möten med människor från andra länder och självklart bättre 

levnadsvillkor mm. Men samtidigt så söker sig studenter till att få kunskap och även dela med sig den 

kunskapen och idéerna som redans finns hos varje individ. Det finns självklara skillnader mellan 

utbildningssystem och levnadsvillkoren i jämförelse med Sverige och länder som Ryssland, Ukraina 

och Polen. Det är större brister på infrastruktur i dessa länder och ökad korruption vilket försämrar 

studiekvalitén och levnadsstandarden för människor som bor där. Därför söker sig studenter till 

modernare länder för att få en bättre utbildning som gynnar deras förväntningar. Många av de 

studenterna som har en gång kommit till Sverige vill alltid återvända tillbaka till samma ställe eller 

prova ett annat land, med andra ord så vill inte studenter återvända till sitt land för att bosätta sig där 

permanent. 

 

Detta är fortfarande ett pågående projekt och utförs på flera olika ställen i Sverige och Norge. För-

hoppningsvis kommer denna studie att bidra till projektet och ytterligare forskning.  
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7. Bilagor 

7.1 Intervju guide 
 

Intervju frågor som vi har använd oss av för intervjugenomförandet med respondenter. 

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? 
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- 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?  

 

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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7.2 Europa karta 
 

En karta över Europa som presenterar en geografisk bild av de länder som studenterna utifrån 

intervjun har sitt ursprung, dvs. Ryssland, Ukraina och Polen. 
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7.3 Karta över Ryssland 
 

En karta över Ryssland med förtydligande text över de städer som våra samtliga respondenter 

kommer ifrån. 
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7.4 Karta över Ukraina och Polen 
 

Kartan över Ukraina och Polen med förtydligande text över de städer som våra respondenter har sitt 

ursprung. 

 

 

 

 

 

 

 


