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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är undersöka hur eventuell ekonomisk 

knapphet påverkar utomeuropeiska studenters livssituation under 

studietiden vid Umeå universitet. Samt att belysa den förmodade 

stress de lever i och genom det skapa en bild av hur deras 

verklighet ser ut och hur de hanterar sin situation. Fyra personer 

har intervjuats och en deltagande observation med en person har 

genomförts, totalt blev det fem informanter som bidragit till vår 

studie. 

Resultatet visar att samtliga deltagare upplever ekonomin som den 

största stressoren, därför tvingas många att dela studentrum med 

andra. På så sätt blir hyreskostnaderna lägre. Den visar även på hur 

vissa arbetsgivare drar nytta av en del studenter som är i behov av 

pengar, där löner befinner sig under acceptabel nivå och 

arbetstagarna upplever lågt beslutsutrymme i arbetet. Alla 

informanter upplever att de är nöjda med universitetsmiljön, som 

tycks vara den minsta stressor. Social interaktion med släktingar, 

och vänner i den omedelbara närheten uppges av de flesta som en 

viktig copingstrategi. 
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If you are a true and practical social work student, it’s your 

responsibility to rescue these unseen innocent students behind 

some restaurants in Umeå.                        -Citat från en intervjuperson 
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1. Bakgrund och problemområde 

Att studera på universitetsnivå kännetecknas av en tid med knapp ekonomi och höga krav på 

att klara tentor och givna uppgifter. Att klara boende och grundläggande personliga behov blir 

därför en utmaning för dem med bidrag och fullt studielån, som enligt Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) för närvarande ligger på 8920 kronor per månad. I Sverige anses 

generellt att universitetsstudenter lever under relativt svåra ekonomiska förhållanden (Hugo, 

2012), Statistiska centralbyrån (SCB, 2007) påvisar i en publikation bland annat att drygt en 

tredjedel av landets studenter har mindre än 3000 kronor kvar att leva på efter att fasta 

kostnader är betalda. 

Det är otryggt att studera menar Saco Studentråd (2011), eftersom studenter knappt omfattas 

av de socialförsäkringssystem som finns att tillgå för övriga människor i det svenska 

samhället. Att vara sjukskriven under sommaren innebär att studenten står helt utan 

ekonomisk inkomst. Att bli förälder under studietiden medför att denne skall klara sig på 4000 

kronor netto. Vid arbetslöshet efter examen står individen helt utan inkomst och måste förlita 

sig på sparade pengar, släktingar eller ekonomiskt bistånd. Riksnormen (Socialstyrelsen, 

2012) anger miniminivåerna för vad som är ekonomiskt skäligt att klara sina grundläggande 

behov i Sverige, för ensamstående år 2013 är summan för personliga kostnader 2950 kronor, 

dessutom ingår här gemensamma kostnader om 930 kronor vilket totalt blir 3880 kronor att 

leva för. I detta räknas dock inte hyreskostnader, som man kan få hjälp med genom 

bostadsbidrag. Ekonomisk knapphet medger att riskerna för stressrelaterade besvär och 

dödlighet ökar, utan att nödvändigtvis inkludera utbildningsgrad (Lantz, House, Mero, & 

Williams (2005). 

De utomeuropeiska studenterna som studerar vid olika lärosäten i landet får komma hit 

förutsatt att de uppnår vissa krav. Migrationsverket (2012) anger att de som söker för att 

stanna en tolvmånadersperiod måste kunna visa att försörjningen över tiden är tryggad. Med 

det menas att studenterna enligt gällande regler måste kunna visa upp att försörjningen är 

tryggad för åtminstone tio månader, en summa som i dagsläget ligger på 73 000 kronor. Dessa 

pengar skall täcka bland annat boende- och matkostnader. 

Införandet av Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet 

och högskolor som började tillämpas den 31 juli 2011 medförde att Umeå universitet 

förlorade antalet sökande vid samma tidpunkt med drygt 92 procent jämfört med föregående 

år (Umeå universitet, 2012a, s. 11). Förordningen innebär i korthet att de utomeuropeiska 

studenterna får finansiera hela sin utbildning och kostnaderna kan variera alltifrån 90 000 – 

335 000 kronor per läsår (Umeå universitet, 2012b). För att förtydliga vad som här menas är 

att minskningen gäller de studenter som inte omfattas av något av de utbytesprogram eller 

avtal som är upprättade och därför är betalningsskyldiga. 

Utomeuropeiska studenter har ingen rätt till samma skyddsnät som deras svenska 

motsvarigheter (Socialförsäkringsbalk [SFB] SFS 2010:110, kap. 4, 3§ & kap. 5, 7§, 2p.). 

Exempelvis har de ingen rätt till studiestöd från CSN (Studiestödslag, SFS 1999:1395, 4§) 

eller rätt till bostadsbidrag. Detta är något som många svenska studenter använder sig av 

(Saco Studentråd, 2012). De utomeuropeiska studenterna är en ouppmärksammad grupp i 

samhället som måste sätta sin tillit till egna resurser, bidrag från släkt och vänner eller genom 

stipendier. Vi antar att dessa studenter lever under snävare ekonomiska förhållanden jämfört 

med deras svenska motsvarigheter eller rent av jämfört med riksnormen. Därför är det viktigt 

att studera denna grupp för att försöka förstå deras eventuella ekonomiska knapphet. Som 
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nämnts ovan kan begränsade ekonomiska resurser kopplas till stressrelaterade besvär, något 

som inte tidigare har studerats i Sverige inom gruppen utomeuropeiska studenter. Därför ses 

detta som en möjlighet att studera de vi tror har de absolut sämsta förutsättningarna för att 

leva ett normalt studentliv.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur eventuell ekonomisk knapphet påverkar 

utomeuropeiska studenters livssituation under studietiden vid Umeå universitet. Samt att 

belysa den förmodade stress de lever i och genom det skapa en bild av hur deras verklighet ser 

ut och hur de hanterar sin situation. Detta övergripande syfte utmynnar i följande 

frågeställningar: 

 Hur ser de ekonomiska levnadsvillkoren ut för utomeuropeiska masterstudenter under 

studietiden vid Umeå universitet? 

 Hur ser de på deras psykosociala miljö med tyngdpunkt på stress? 

 Hur hanterar de sin stress? 

3. Avgränsningar 

För att avgränsa arbetet har endast utomeuropeiska studenter på mastersnivå intervjuats, 

eftersom de har ambitionen att stanna i Sverige under en längre tidsperiod än ett år. Men även 

för att det är rimligt att anta att de har en bredare uppfattningar och erfarenheter av hur livet 

som student kan se ut i ett nytt land. Den knappa ekonomin tror vi är en mer eller mindre 

grundläggande stressor för de intervjuade personerna, därför tenderar fokus att ligga på de 

förhållanden en sådan situation kan skapa.  

4. Definitioner av centrala begrepp 

Centrala begrepp för studien är främst stress och ekonomisk knapphet. 

Stress kan beskrivas som en obalans i två vågskålar, i den ena vågskålen finns de krav som 

ställs på oss och i den andra finns vår förmåga att hantera dessa krav. Vid obalans i någon av 

vågskålarna skapas stress, dels vid oförmåga att hantera alla krav, eller dels vid 

understimulering på grund av för låga krav. (Socialstyrelsen, 2009). Det kan även förklaras 

som individens mobilisering inför hotande situationer (Ekblad, 2012). 

Stressor är en händelse eller skeenden som kan försätta kroppen i en stressreaktion, stressorer 

kan vara vad som helst som gör hjärnan och kroppen alert och beredd på att något skall hända. 

Fysiologiska stressorer kan vara kyla, värme, smärta, oväsen och trängsel. Mentala stressorer 

kan vara konflikter, understimulering, ensamhet, ekonomiska svårigheter, maktlöshet och 

otrygghet. Exempel på relationsstress kan vara separationer, att se till allas bästa och 

omvårdnadsbörda. Moralisk stress kan innefatta moralkonflikter och lojalitetsproblem 

(Västerbottens läns landsting [VLL], u.å.). 

Ekonomisk knapphet definieras som ”Vi drömmer om det som andra har men som vi själva 

ännu inte har… En knapp ekonomisk situation innebär att inkomsten är att betraktas som låg i 

förhållande till genomsnittet i Sverige” (Hjort, 2004, s. 14). Rowntree (1902) beskriver primär 

och sekundär fattigdom, där den primära innefattar familjer vars totala inkomst inte klarar att 



 
 
 

3 
 

upprätthålla de fysiska behoven. Den sekundära utgörs av förhållanden där en familjs totala 

inkomst endast kan tillfredsställa de grundläggande fysiska behoven. Halleröd (1991) 

diskuterar begreppet fattigdom utifrån Rowntrees (1902) studie, han menar att det inte finns 

någon direkt koppling mellan inkomst och levnadsstandard och att fattigdom måste ses i 

samband och definieras utifrån livsstil. Ekonomisk knapphet kommer snarare att användas 

framför begreppet fattigdom, eftersom det senare tenderar att ha en gammaldags innebörd 

(Hjort, 2004). 

Prestation kan definieras som den handlingsförmåga individen besitter i samband med 

stimulerande uppgifter, eller svåra och krävande situationer (Williams, 1995). 

Psykosocial beskrivs som psykiska och fysiologiska reaktioner på sociala situationer, eller 

sociala åtgärder i psykologiska syften exempelvis genom att skapa sociala nätverk (Egidius, 

1995). 

Freemover-student är en person som inte deltar i något utbytesprogram och har därför ordnat 

studier i annat land på egen hand (Högskoleverket, u.å.). 

Buddy Programme är universitetets möjlighet för internationella studenter att träffa deras 

svenska dito i syfte att introducera dem till svensk kultur och tradition, samt gemensamma 

aktiviteter så som sporter, fester och resor (Umeå universitet, u.å.). 

5. Ansvarsfördelning 

Genomgående under arbetets gång har allt utarbetats tillsammans medan intervjuerna och 

transkriberingarna har gjorts individuellt, Albert genomförde även deltagande studien. 

Thomas har skrivit och formulerat texten i uppsatsen på grund av den bättre språkförståelsen, 

trots det har skrivprocessen ändå präglats av bådas åsikter och tankar. Båda har varit lika 

delaktiga och engagerade under hela processen, från planeringsstadiet till godkänd och 

publicerad uppsats.  
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6. Teoretisk ram 

Den teori kring stress som används i detta arbete är Robert Karaseks krav-kontrollmodell som 

även svensken Töres Theorell var med och utvecklade i slutet av 1970-talet, och ”handlar om 

relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 

människorna får i sin miljö” (Theorell, 2012, s.22), i vilken Karasek och Theorell utgår ifrån 

anställdas olika situationer. Krav-kontrollteorin innebär i korthet att de krav som ställs i 

arbetslivet tillsammans med upplevda individuella påverkansmöjligheter och psykosocialt 

stöd kan utmynna i olika resultat, exempelvis svår stress eller maximal arbetsglädje.  Fyra 

olika situationer beskrivs inom modellen, där de psykologiska kraven kan vara låga till höga 

samt arbetstagarnas beslutsutrymme också kan variera mellan lågt till högt. De psykologiska 

kraven kan beskrivas som den överhängande press en människa har att producera något, 

medan beslutsutrymmet utgör den möjlighet denna person har att kunna påverka och vara 

kreativ i sitt arbete. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver följande fyra företeelser; 1) Arbeten med hög 

psykologisk påfrestning i kombination med lågt beslutsutrymme (high-strain jobs) medför att 

den inneboende stressen inte får komma till utlopp på grund av begränsningar i omgivningen. 

Detta menar de kan leda till psykiska och fysiska besvär. 

2) Den aktiva arbetssituationen tillsammans med låg psykologisk (active jobs) stress liknar de 

vid en kirurg som genomför en avancerad operation, att fullt fokus riktas mot uppgiften 

samtidigt som friheten att använda sina resurser upplevs som hög. Här menar de att individen 

tillåts lära sig och växa i sitt yrke och produktiviteten hålls hög men begränsas av trötthet. 

Vidare kan den upplevda stressen omvandlas till handlingar genom problemlösning. 

3) Den avspända arbetssituationen (low-strain jobs), de yrkena med låga psykologiska krav 

och höga beslutsutrymmen beskrivs som för bra för att vara sanna, och de personer som 

faktiskt befinner sig här har stor frihet att välja hur de skall agera på ett givet problem. De 

naturvetare och reparatörer som exemplifieras här blir både gladare och friskare av sitt jobb. 

Slutligen tar de upp den 4) passiva arbetssituationen (passive jobs), innehållandes låg 

psykologisk press och lågt beslutsutrymme. Dessa yrken såsom dörrvakt och gruvarbetare kan 

ha en nedbrytande effekt på individens kunskaper och förmågor, man kan säga att de blir 

apatiska och omotiverade i sitt jobb. Därför kan varje utmaning utlösa väldiga 

stressreaktioner. 

 
  Figur 1. Krav-kontrollmodellen. Källa: Karasek och Theorell 1990. 

http://thehealthscience.com/wiki/Image:Demand-Control-Model.gif
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Generellt bland arbetstagare har de med lågt beslutsutrymme även hög psykologisk 

påfrestning, dessutom beror upplevelserna på individuella karakteristika. Förorsakan av hjärt- 

och kärlsjukdomar gör att jobbets psykosociala förutsättningar måste samverka med 

individuella uppfattningar, coping och psykologiska funktionaliteter. Då människor är olika 

varierar därför riskerna för sjukdomar av olika slag. (Ibid.). Låga kontrollmöjligheter eller lågt 

beslutsutrymme medför ökade risker för stressrelaterade sjukdomar (Theorell, 2012). 

Krav-kontrollmodellen utvecklades ytterligare på 1990-taletav Karasek och Theorell till att 

även innefatta stöd, (se Figur 1.) detta utgör socioemotionellt stöd och denna ytterligare 

dimension visualiserar och bidrar med ytterligare skyddsfaktorer. Stödet bygger på tillit 

mellan medarbetare, chefer och andra såsom sociala nätverk. Dessutom fungerar det som en 

buffert mellan psykologiska stressorer  och negativa hälsoeffekter, vidare kan det bidra till 

effektivare copingbeteenden. Tillsammans skapar dessa tre dimensioner ett sätt att förutspå 

framtida depressioner i arbetet. (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012) 

6.1 Copingteori 

”Coping är en engelskspråkig term för konstruktivt hanterande av situationer och uppgifter i 

motsats till anpassning till existerande förhållanden” (Egidius, 1995, s. 40). Egidius fortsätter 

med att beskriva mer ingående vad copingmekanism innebär, att det är ett sätt att hantera eller 

bemästra tuffa eller obehagliga situationer, antingen passivt genom undanflykt eller aktivt 

genom kamp. Han menar att dessa snarare är sätt att anpassa sig till de olika situationerna än 

försök till konstruktiv förändring. 

Lazarus och Folkman, fritt översatt, (1984, citerad i Lazarus, 1999, s. 110) definierar coping 

som ständigt förändrande kognitiva och beteendemässiga försök att klara specifika externa 

och/eller interna krav som individen bedömer sätter press på eller överstiger dennes resurser. 

Ahmadi (2008) menar att coping är sätt att motverka eller ta sig ur stress, alternativt hur våra 

tillgängliga resurser påverkar hur vi i varje skeende hanterar en avvikelse. Problemlösande 

och känsloorienterande copingstrategier identifieras och beskrivs vara centrala delar i 

copingteorin. Dessa används av människor som genom ansträngningar vill övervinna i stunder 

av svåra situationer. Problemlösande strategier innebär att individen aktivt försöker bemästra 

den stressande situationen, medan känsloorienterande strategier innebär försök att begränsa 

känslomässiga följder. När individen väljer strategi baseras det på dennes egenskaper och 

vilken typ av situation hon befinner sig i. För att hantera stressiga men möjligen hanterbara 

situationer tenderar problemlösande strategier att dominera, medan vid svårkontrollerbara 

situationer exempelvis vid svåra sjukdomar brukar den känsloorienterade strategin dominera. 

(Ibid.) 

Målen med copingstrategier beskrivs som två; förändring av relationen mellan jaget och 

dennes miljö och att minska individens emotionella lidande och sorg. Eftersom alla individer 

är olika har vi olika sätt att uppnå målen, dessa kan delas upp i aktiv och passiv coping. Aktiv 

coping innebär att individen tillåts ta ansvar i syfte att hantera fysiska respektive psykiska 

faktorer, exempelvis genom olika övningar såsom träning eller avspänning för att distrahera 

henne från stress och smärta. Inom passiv coping lämnar individen över till utomstående för 

att lätta på sin egen stress och sätter därför sin tillförlit till andra. (Ibid.) 

Copingmodeller kan beskrivas som en persons generella handlingssätt för att påverka sina 

känslobetonade och ändamålsenliga responser till olika stressorer. (Ibid). Lazarus (1999) 

beskriver åtta copingmodeller, Konfrontation, Distansering, Självkontroll, Socialt stöd, 
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Ansvar, Undvikande, Planerat problemlösande och Positiv omtolkning. Konfrontation betyder 

att individen står på sig eller uttrycker vad hon anser vara rätt. Distansering genom att inte låta 

problemen komma alltför nära, försök att glömma och att inte ta för allvarligt på situationen. 

Självkontroll innebär att individen försöker att bära sina problem inom sig och hålla andra 

utanför. Inom socialt stöd söker individen stöd hos signifikanta andra för att samtala och ställa 

frågor. Ansvar betyder att personen tar på sig ansvar eller skuld genom insikt eller genom att 

göra något annorlund nästa gång. Undvikande görs då individen isolerar sig själv, hoppas på 

mirakel eller en önskan om att allt skulle vara över. För planerat broblemlösande identifierar 

personen vad som behöver göras och utför sedan detta enligt plan. Slutligen den positiva 

omtolkningen där människan blir förändrad och växer till följd av problemet. 

Coping formas av kultur, beroende på individens kulturella preferenser utformar hon sin egna 

copingstrategi. Det vill säga att synen på politik, ekonomi, arbetsliv, religion, moral och 

sexual- och familjeliv ligger till grund för valet av copingstrategi i en stressfull situation. 

(Ahmadi, 2008). Kulturen utgör grund för stressorer som människan mest troligt kommer att 

uppleva, den påverkar även synen på hur stressig händelsen kan upplevas, kulturen innefattar 

även olika institutionella organ som kan bistå med hjälp till en individ som befinner sig i en 

stressig situation. Förutom att kulturen spelar en stor roll inom coping så menar Ahmadi att 

kön, ålder, socioekonomisk status, utbildning, utveckling och mental hälsa troligen spelar en 

viktig roll i valet av strategi. 
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7. Tidigare forskning 

Att under lång tid befinna sig under fysisk och psykisk press utan möjlighet till återhämtning 

kan ge konsekvenser i form av negativ stress. Känslomässiga reaktioner på det kan vara oro, 

ångest, trötthet och nedstämdhet. De intellektuella funktionerna som kan drabbas är 

koncentrationssvårigheter, engagemang, minskad uthållighet och reducerad förmåga att fatta 

beslut. (VLL, u.å.).  

Theorell (2012) beskriver ur ett existentialistiskt perspektiv, att den som kan kontrollera sitt 

liv inte tillåter omgivningen att utöva makt över denne. Att individen har makten att påverka 

en stor del av vardagssituationerna, och vidare är bättre förberedd att ta itu med oväntade 

händelser. Stress och kontroll är nära sammanlänkat då risken att förlora kontrollen över en 

viss situation utlöser stressreaktioner och individen får kämpa för att bibehålla sin kontroll. 

Om kontrollen går förlorad blir kampen ointressant och kroppen kan gå in i energisparläge, 

den passiviseras. Viktigt att anmärka är att social ojämlikhet där lägre sociala grupper drabbas 

i högre grad av sjuklighet och dödlighet. 

Det optimala arbetet, som kan ge mål och mening i ett liv och som främjar självrespekt, 

verkar identitetsstärkande, socialt stödjande och belönande är en viktig del av den arbetande 

och sociala människan. Bördan på arbetstagaren är lagom anpassad, han eller hon känner 

medinflytande i beslutsprocesser och arbetsmiljön är hjälpsam, tillmötesgående och 

glädjande. Men vid motsatta förhållanden kan en sådan miljö vara destruktiv för individen, 

främst psykologiskt som senare kan leda till fysiska besvär. De känslomässiga reaktioner på 

stress som är signifikanta för de flesta människorna är orolighet, rastlöshet, nedstämdhet och 

matthet. Detta kan i sin tur leda till att nikotin-, mat- och alkoholintaget ökar och fungerar 

som tröst i vardagen, fysiska symptom som muskelspänningar, nack-, axel- och huvudvärk, 

halsbränna och magont är några exempel på överstressade människor. En stor del av vad som 

beskrivits här kan sedan leda till minskat välbefinnande och sjunkande arbetsproduktion, för 

tidig död då kroppens organ får ta emot mycket stryk, exempelvis genom högt blodtryck och 

cancer. I värsta fall kan suicidala handlingar kännas som den enda utvägen, dessa handlingar 

är extrema men inte någon ovanlighet. Levi (2012). 

En undersökning om upplevd stress bland sjukgymnaststudenter i Ariel (Israel), Melbourne 

(Australien) och Lund (Sverige), påvisar att den akademiska faktorn är den som främst bidrar 

till studenters stress snarare än personliga och allra sist ekonomiska faktorer (Jacob et al. 

2012) 

Yan och Berliner (2011)  visar i en studie att ålder, kön, huvudämne, studietidens längd, sätt 

att anpassa sig till rådande kultur och copingstrategier är signifikanta variabler för stress bland 

kinesiska studenter i USA. Ålder spelar in på så sätt att äldre studenter i högre grad upplever 

kulturkrockar och oro för jobb och visum, medan de yngre tenderar att känna sig ensamma 

och har hemlängtan. Könsskillnaderna visar sig i att kvinnor är mer stressade över den 

ekonomiska situationen och dejtingproblem, medan de manliga studenterna oroar sig mer för 

sina framtida yrken och immigrationsrelaterade problem. Angående vilket huvudämne de 

studerar på finns skillnader. De mer naturvetenskapligt orienterade ämnena tenderar att inte 

kräva högre kunskaper i det engelska språket, medan samhällsvetenskapliga ämnen kräver 

mer kunskaper i språket i syfte att förstå exempelvis amerikansk kultur, värderingar och 

sociala system. De studenter med höga förväntningar inför utlandsstudierna upplever sig efter 

ankomst som mer oroliga och stressade då det blir svårt att uppfylla de höga krav de hade 

innan, däremot har de studenter med tidigare erfarenhet av utlandsstudier mer realistiska 
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förväntningar och upplever därför mindre stress, samtidigt som sociokulturella koder blir 

lättare att knäcka.  

Återhämtning och sömn är två av de viktigaste faktorerna för att över huvudtaget kunna leva. 

Sömn definieras som ett spontant återkommande stadium av nedsatt reaktionsförmåga på yttre 

stimuli, och att individen återfår fullt medvetande vid väckning.(Sömn, u.å.). Trötthet menar 

Åkerstedt (2012) har en viktig funktion, att avsluta det man sysslar med innan någon skada 

kommer till uttryck. Därför är vila eller en alternativ aktivitet ett viktigt avbrott för 

återhämtning, varefter man senare kan återgå till den ursprungliga sysslan. Sömnen är den tid 

då kroppen återställer och bygger upp de uttömda depåer som förbrukats under den vakna 

perioden, här aktiveras immunsystemet och utsöndringen av olika endokrina hormoner ökar 

såsom testosteron och tillväxthormon. Samtidigt sjunker ämnesomsättande stresshormoner, 

exempelvis kortisol och sköldkörtelhormoner. Detta är en förklaring till att sömnen fungerar 

som motvikt och fiende till stress. Brist på sömn leder till att individen får ökade svårigheter 

att kunna kontrollera och handskas med sina känslor. Efter ett dygns sömnlöshet påverkas 

kroppen genom sänkt reaktionsförmåga men kan ändå prestera normalt under några minuters 

aktivitet. Efter andra dygnet av sömnlöshetär individens prestationsförmåga helt borta och 

sömnen gör sig ständigt påmind.  

Migrationsrelaterad stress diskuteras av Ekblad (2012) som menar att biopsykosocial stress är 

av negativ karaktär, och innebär obalans mellan omgivningens erbjudan och krav och 

individens behov och förutsättningar. Att som nyanländ uppleva drastiskt minskat eller 

obefintligt beslutsutrymme är vanligt och begränsar möjligheterna till en betydelsefull 

tillvaro, därför kan det resultera i passivisering. Vidare matas information i snabb följd om det 

svenska samhället till nyanlända från många olika kanaler, och skapar ett informationsbrus 

som på något sätt måste filtreras och genom det skapa stress. Rollkonflikter hos den 

nyanlände kan skapas av obalans mellan verklighet och förväntningar. 

Nyanlända tenderar att prioritera och dra paralleller mellan hälsa och exempelvis ekonomisk 

situation, boende, jobb och sociala nätverk, att dessa faktorer bidrar till bättre hälsa. Medan 

tjänstemän och personal i mottagarlandet snarare kopplar hälsan till medicinska och 

psykologiska faktorer. (Ekblad, Johansson Blight & Lindencrona, 2005, refererad i Ekblad, 

2012, s. 251). En annan betydelsefull synpunkt av måendet är upplevelse av utanförskap och 

omständigheterna under fritid och storhelger. De tre första åren i det nya landet är de 

viktigaste för individen och formar därför den fortsatta framtiden (Ekblad, 2012).  
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8. Policy och Lagstiftning 

Nedan anges Bostaden AB:s policy för rumsdelning, samt lagstiftning angående 

utomeuropeiska studenter. Detta i syfte att ge läsaren en tydligare bild av de förutsättningar 

som råder i skrivande stund. 

8.1 Bostadens policy 

Umeås kommunala fastighetsbolag Bostaden AB har som policy enligt områdeschefen för 

kundcenter M. Söderström (personligt e-postmeddelande, 6 november 2012) att de 

studentrum med tillhörande korridorkök är byggda och anpassade för en hyresgäst per rum. 

Detta är enligt dem ett krav som finns inskrivet i deras hyresavtal som sluts med 

hyresgästerna, om detta inte följs uppmanas hyresgästen att rätta sig. Om ingen rättelse sker 

finns här enligt Bostaden grund för uppsägning av hyresavtalet. 

 

8.2 Lagstiftning 

Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor 

anger i 2 och 5 §§ att avgifter skall tas ut av studenter som ”…inte är medborgare i en stat 

som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i 

Schweiz…”. Vidare anges i 2 § 2 st. tio punkter med undantag varav fyra identifieras som 

mest relevanta för denna studie.  

7p. Anger studenter vid utländsk högskola som inom ramen för utbytesavtal genomför en 

begränsad del av sina studier vid en svensk högskola, och att avtalet inte innebär att någon 

avgift skall tas ut. 

8p. Gäller de som studerar på eller söker till de inom ramen för utbildningen utbytesprogram 

eller samarbetsprogram där regeringen beslutat att studieavgift inte skall tas ut.  

9p. Är snarlik föregående punkt men gäller sökande och uttag av anmälningsavgifter. 

10p. Angående de redan registrerade på en utbildning vid en svensk högskola.  

Lagen trädde i kraft 1 juli 2010 men avsågs inte börja tillämpas förrän 31 juli 2011, men de 

som påbörjat kurser eller utbildningar före 1 juli 2011 och beräknas slutföra dessa före 31 

december 2018 omfattas inte av den nya lagen. 
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9. Metod 

För att metodologiskt uppfylla syftet med detta arbete kommer följande avsnitt i kapitlet att 

presenteras och diskuteras: Litteratursökning, Metodologiska förklaringar, Urval, Insamling 

av empiri, Bearbetning, Metodologiska reflektioner och Etiska reflektioner. 

9.1 Litteratursökning 

Sökningar har gjorts främst via Umeå universitets bibliotek och databaser. De databaser som 

använts är Artikelsök, Eric och CINAHL with Full Text. Förslag på ytterligare läsning har 

även valts ut från referenslistor i böcker, artiklar och avhandlingar. Vidare har besök på 

samverkanshuset bidragit till den använda litteraturen. De engelska sökord som använts är: 

international students, students, Karasek, demand-control model, livingconditions, stress, 

stressors, och psychosocial. Vi angav främst att sökorden i olika kombinationer skulle finnas 

med i respektive artikeltitel, genom att vi gjorde på dessa sätt erhölls de mest relevanta 

artiklarna för studien och urvalet kunde minskas ned till mellan 21 och 739 stycken. De 

rubriker som innehöll sökorden och fanns att tillgå i fulltext bedömdes utifrån deras abstract 

om hur de passar in i vår studie. De svenska sökord som använts är: Stress, studenter, 

utomeuropeiska studenter, förväntningar och ekonomisk knapphet. Dessa sökord i olika 

kombinationer användes endast i Artikelsök som främst samlar artiklar och debatter från 

svenska dags- och facktidningar. De resulterade i mellan 15 och 47 träffar som sedan gicks 

igenom och valdes ut med hänsyn till vårt syfte och den förändrade lagstiftningen gällande 

anmälnings- och studieavgift.   

9.2 Metodologiska överväganden 

De metoder som valts för att uppfylla studiens syfte och frågeställningar är av kvalitativ natur, 

med fyra semistrukturerade intervjuer och en deltagande observation för den empiriska 

grunden.  

Kvalitativ metod ger forskaren verktyg att undersöka människors uppfattningar om dessas 

sociala verkligheter, och kan ge mångfacetterade och fylliga beskrivningar till exempelvis 

bakomliggande mekanismer (Bryman, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2009). Att sedan utifrån 

den hermeneutiska traditionen tolka empirin genom förförståelser till rådande kontext, är 

nödvändigt för att förstå mänskliga aktiviteter (Molander, 2003; Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Genom induktion kan en generaliserad bild av verkligheten skapas utifrån de observationer 

som gjorts, och på så sätt skapa nya teorier (ibid.). Vi är medvetna om att kritik riktas mot 

kvalitativ metod men den valdes ändå för uppnå fylliga och rika svar på människors 

upplevelser och sociala verklighet. Den kritik som riktas är att kvalitativa forskare blir allt för 

involverade i datainsamlingen och därför påverkas objektiviteten, vidare är replikerbarheten 

svår att genomföra då resultatet tenderar att formas efter forskarens egna intressen och 

sympatier för undersökningspersonerna. Generaliserbarheten ifrågasätts också då antalet 

observationer är litet i relation till kvantitativa studier, därför argumenteras det att kvalitativa 

studier inte kan generaliseras till större populationer. Däremot kan måttliga generaliseringar 

göras och ge giltighet till studien. För att sätta ord på undersökningen har deltagarnas egna 

uppfattningar varit viktigare än vår, därför har inga enkäter gjorts som kan bli alltför styrande 

i svaren. (Bryman, 2011). 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuguiden (se bilaga 2) som upprättats innehåller 

relativt specifika teman som skall besvaras under intervjun, och den som genomför intervjun 

har stor frihet att forma förloppet utifrån vad som sägs. Den deltagande observationen medger 
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att forskaren får tillträde till forskningsobjektets sociala kontext, att han eller hon försöker se 

världen genom den studerades ögon utifrån dennes vardag. På det viset kommer forskaren 

närmare den studerade jämfört med intervjuer, och kan då få tillträde samhällets mer dolda 

eller ljusskygga grupper (Ibid.). Den semistrukturerade intervjun medgav ändå en större frihet 

för deltagarna att utforma sina egna åsikter och tankar. Deltagande observationen har bidragit 

med värdefulla insikter kring en deltagares vardagliga liv, och upplevelser som är tämligen 

svåra att förklara med ord. 

Grounded theory används vid utvecklingen av teoretiska modeller baserade på data och har 

sin fördel vid studier av händelser inom sociala kontexter. Den ingår i den induktiva skolan 

vars syfte även här är att skapa teoretiska modeller utifrån empiriska material grundade på 

observationer, snarare än likt deduktion skapa förutsägelser och förklaringar utifrån teorier. 

Grounded theory medger vidare strategier för datainsamling och bearbetning av dessa. 

(Chalmers, 1999; Thornberg & Forslund-Frykedal, 2009). Förutsättningarna för induktivitet 

vilar på svaga grunder då vår empiri blir svår att generera till en universellt gällande teori 

(Chalmers, 1999), detta eftersom alla utomeuropeiska studenter inte nödvändigtvis behöver 

lida av vare sig stress eller besvärliga livssituationer. Men vår empiri har faktiskt visat att så 

är fallet i subjektiv mening. Kritiken mot grounded theory är relativt snarlik den kritik som 

riktas mot kvalitativ forskning, och innefattar bland annat tveksamheter till teoribildning, 

berör bara mer specifika sociala företeelser och att kodningen kan resultera i förlorad kontext. 

(Bryman, 2011; Thornberg & Forslund-Frykedal, 2009). Till försvar bör sägas att metodens 

bidrag till kvalitativa analyser är en av de mest betydelsefulla inom samhällsforskningen i 

modern tid, och att forskaren försöker att se verkligheten utifrån deltagarnas ögon, utan att för 

den delen behöva hysa medhåll med dem (ibid.). Det är vad som gör metoden trovärdig. 

Analytisk generalisering menar Kvale och Brinkmann (2009) är en väl genomtänkt 

bedömning hur resultaten från en studie kan förutspå skeenden i en annan liknande situation. 

För att kunna göra en sådan bedömning måste likheter och olikheter för varje situation 

analyseras och utarbetas. Analytisk generaliserbarhet medför att vår argumentering 

tillsammans med utförliga kontextuella beskrivningar och läsarens generaliseringar, kan 

överföras till andra undersökningspersoner och situationer. 

9.3 Urval 

Genom snöbolls- eller kedjeurval, som till viss del är en form av bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011), har intervjupersoner valts ut.  

Kedje- och bekvämlighetsurval innebär i korthet att personer som är intressanta för forskaren 

och befinner sig i dennes närhet väljs ut, för att studeras och därefter leda forskaren till 

ytterligare potentiella intervjupersoner (ibid.). Problem med kedjeurval är att sannolikheten är 

liten för hur representativt resultatet blir för populationen (utomeuropeiska studenter), men 

föredras främst som urvalsmetod inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Tids- och 

resursbegränsningar gjorde att valet av bekvämlighetsurval (kedjeurval) som urvalsmetod var 

relativt enkel, till skillnad från sannolikhetsurval som hade krävt mycket mer tid och arbete 

för att identifiera och slumpa fram potentiella deltagare (ibid.). 

Detta innebär i korthet för vår del att en person, som var relevant för studien, i 

bekantskapskretsen valdes ut och intervjuades, denna person berättade sedan om andra 

personer som tillhörde samma population som sedan identifierades och kontaktades. 

Resultatet av detta blev att fyra intervjuer och en deltagande observation med en person kom 

att genomföras. 
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9.4 Insamling av empiri 

Som nämnts i föregående avsnitt så har insamlingen av det empiriska materialet skett genom 

fyra semistrukturerade intervjuer och en deltagande observation med en person, samtliga 

utomeuropeiska studenter vid Umeå universitet under hösten 2012. Totalt deltog fem 

informanter. Intervjuerna tog cirka 45 minuter och spelades in på en digital diktafon för att få 

med så mycket material som möjligt jämfört med att föra anteckningar, anteckningar kunde 

istället föras för påminnelser om våra upplevelser kring intervju och omgivning. Intervjuerna 

genomfördes på universitetsområdet, varav två gjordes i en relativt trafikerad korridor men 

det tycktes inte vara störande för intervjupersonerna, däremot vid transkriberingsarbetet var 

det svårt att uppfatta vissa ord. De två övriga intervjuerna gjordes i grupprum utan störande 

inslag.  

Deltagande observationen genomfördes under cirka tre dagar på forskningspersonens jobb 

och i hemmiljö. Detta innebär i korthet att Albert deltog aktivt i forskningspersonens 

vardagliga aktiviteter, exempelvis matlagning, reklamsortering och följande 

reklamutdelningsrundor. Efter varje dags slut sammanställdes upplevelserna och 

diskussionerna från deltagandet i anteckningsform.  

9.5 Bearbetning 
 

Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats och analyserats med inspiration från grounded 

theory, det vill säga att inspelat material transkriberades och bearbetades manuellt genom 

öppen kodning i programmet Open Code 3.6, som finns fritt tillgängligt via Umeå universitets 

hemsida. Närmare förklarat matades samtliga transkriberingar in i Open Code 3.6, 

programmet bröt ned meningarna i transkriberingarna till mindre stycken, vilket underlättade 

kodningen till att närma sig intervjupersonernas svar så mycket som möjligt. Detta innebar att 

kodframställningen koncentrerades till volymmässigt sett mindre delmeningar snarare än 

intervjupersonernas fullständiga svar på en fråga. När materialet var kodat identifierades de 

mest frekvent förekommande koderna som vi sedan skapade kategorier av.  

Se exemplet nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på kodningsmodellen 

Koder Kategori 

 I början  
 Ingen hjälp att hitta boende  

 Sammanboende  

 Studentrum 

 Trångboddhet 

 Universitetet hjälpte 

Hur boendesituationen kan se ut 

  
 Trångboddhet  
 Billigare  

 Stressande En ambivalent inställning till boendet 
 Socialt 

 Privatliv 

 Ensamhet 

 

 

Dessa koder jämfördes med varandra och genererade kategorier, dessa har sedan fungerat som 

underrubriker i empirikapitlet i denna studie. Se hela kodningsmodellen i Bilaga 3. 
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Anteckningarna från deltagande observationen bearbetades inte utan fick stå som en egen del 

av empirin, detta för att de semistrukturerade intervjuerna oavsiktligt gavs större fokus och 

företräde. Anteckningarna diskuterades och bedömdes av oss för att på så sätt kunna bidra 

med något nytt i förhållande till de semistrukturerade intervjuernas empiri.    

9.6 Etiska reflektioner 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) var en myndighet mellan åren 

1977 och 2000, de utarbetade bland annat forskningsetiska riktlinjer för 

samhällsvetenskaperna.  Dessa förvaltas för närvarande av Vetenskapsrådet som har övertagit 

uppdraget. Genomgående under arbetets gång har hänsyn tagits till rådande forskningsetiska 

krav (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011), dessa krav är fyra stycken och har presenterats 

för informanterna muntligen och skriftligen(se bilaga 1). Nedan kommer en kort beskrivning 

av innehållet i individskyddskravet. 

Det första kravet är informationskravet som skall berätta om syftet med forskningen, och att 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har bestämmanderätt 

över sin medverkan. 

Tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att inga personliga egenskaper 

kring någon deltagare skall redovisas, att tillse att ingen obehörig får tillgång till personliga 

uppgifter. 

För det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär det att uppgifterna kring någon 

forskningsperson inte får användas till något annat än för att uppfylla forskningens ändamål. 

Vi har intervjuat människor som befinner sig i en gråzon, med det menar vi att de gett oss 

uppgifter som ur Migrationsverkets syn troligen skulle innebära utvisning. Därför är det vår 

uppgift och skyldighet som forskare och människor att utifrån individskyddskravet, inte röja 

några uppgifter som kan leda tillbaka till informanterna. Redan vid transkriberingen 

avidentifierades personerna vilket innebär att försök att spåra upp dessa blir nästintill en 

omöjlighet. De inspelade intervjuerna raderades sedan från diktafonen.  

Riskerna på grund av medverkan i studien tros vara relativt låga, men exempelvis att få sätta 

ord på känslor och situationer kanske kan leda till nedstämdhet och hopplöshet. En annan risk 

som diskuterats är mer långsiktig, att efter studiens offentliggörande kan kraven och 

kontrollerna av myndigheter och hyresvärdar skärpas och på så vis stänga ute fler duktiga 

framtidshopp. De enda vidtagna åtgärderna vi sett att vi kunnat bidra med är avidentifieringen 

och förstörandet av material som kunnat leda tillbaka till dem. 

Nyttan med studien för deltagarnas del sade de vara viktig, att vi skulle göra deras röster 

hörda och uppmärksammade. Vad vi upptäckte och vad vi hoppas på är att samhället erkänner 

kunskaper om ett nytt socialt problem i vår omgivning, och på så sätt försöka förebygga 

konsekvenser och finna lösningar. 
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10. Empiri och tolkningar 

Detta kapitel beskriver hur forskningsdeltagarna upplever sin tillvaro, och våra tolkningar av 

vad som sagts vid intervjutillfällena med utomeuropeiska universitetsstudenter vid Umeå 

universitet. Totalt fem personer har bidragit med information till studien, fyra av dessa var 

män och en kvinna, åldersspannet varierade mellan 24 och 31 år, samtliga studerade på 

masternivå och har vistats i Sverige från tio månader till dryga två år. En deltagare 

härstammade från Sydasien och de övriga kom från länder kring Östafrika, endast en student 

var freemover och hade fått stipendium för att studera i Sverige. Utifrån kodningarna erhölls 

följande kategorier, som även fungerar som underrubriker i detta kapitel; Hur 

boendesituationen kan se ut, En ambivalent inställning till boendet, Studiesituation, Visumet 

som en begränsning och frigörelse, Jobb – till vilket pris?, Kultur, språk och miljö som 

stressorer, Att hantera stress, och Realistiska önskningar? Dessutom finns empirin från 

deltagande observationen med under Kampen för vardagen. Nedan kommer kategorierna att 

redovisas mer djupgående. 

10.1 Hur boendesituationen kan se ut 

 

Intervjupersonerna beskriver sin för intervjutillfället rådande boendesituation, samtliga bor i 

studentrum men hur många andra de delar rum med varierar, alltifrån ensamboende upp till 

sex andra. Vidare beskrivs hur de gick till väga för att få tak över huvudet. Koder för denna 

kategori är: I början, Ingen hjälp att hitta boende, Sammanboende, Studentrum, 

Trångboddhet och Universitetet hjälpte. 

En person berättar om hur denne och tre andra delar på ett studentrum men att de tidigare var 

sex personer boendes i samma rum, och hur det kom sig att han hamnade där som 

inneboende.  

Yes, three but earlier we were six in one room /…/ the room which I use 

to live in, is in the name of one of my friends. Hence, I started sharing 

his room directly. I had no connections with flat owners like Bostaden. 

En annan intervjuperson som är freemover berättar att han bor själv och aldrig delat rum, att 

universitetet ordnade ett studentrum så att boendet var löst vid ankomsten till Umeå. 

I live alone /…/I've never shared a room /…/ I got, my accommodation 

through the school, the university, they got it from Bostaden then I got it 

from them so I didn't go direct to Bostaden so it was a bit easier for me, 

as I was coming here I already knew, I already had the room so I was 

coming direct to the room. 

10.2 En ambivalent inställning till boendet 

 

Intervjupersonerna beskriver de för- och nackdelar med sammanboende respektive enskilt 

boende. Koder för denna kategori är: Billigare, Ensamhet, Privatliv, Socialt, Stressande och 

Trångboddhet. 

Den första personen anser generellt att det är en positiv upplevelse att dela rum med en annan, 

eftersom vanan att leva tillsammans med andra människor är en del av dennes kultur. 

Samtidigt blir avsaknaden av privatliv ett smärre problem. 
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There are so many advantages, then I'm not lonely, then I can share my 

feelings, I can share my thoughts, I can have fun, I never feel bored 

when there is someone else there then we can chat, it's always a good 

time when you live with someone else. But it has a problem as well, if 

you consider the privacy, but people are really used to living with other 

people /…/ I mean we're extremely social. 

En andra informant som är ensamboende med erfarenhet av sammanboende i studentrum, 

menar att en fördel med att bo ensam är att det finns stort utrymme för privatliv, men även att 

det inte anses normalt bland utomeuropeiska studenter. Dessutom är nackdelar att det 

exempelvis blir svårare att klara hyran som ensam person i hushållet och avsaknaden av 

vänner. 

I stay alone /…/it was much better. Of course privacy and everything 

was much better /…/ when I tell them that I stay alone they ask me … 

why, why do you stay alone /…/ staying alone is a little bit lonely. You 

know, you become alone completely /…/ so you share-cost still you have 

people to talk to, you have friends around. 

En tredje informant beskriver att fördelarna med ensamboende är friheten att disponera 

utrymmet, inga konflikter och bättre hygien. Nackdelarna anses vara ensamheten, att inte ha 

någon att dela tankar och känslor med. 

My freedom is one, then there is no conflicts /…/ I think the hygiene 

also, it's a clean room when you are alone because it's not so spacious, 

it's not so big. If you are all alone here, you don't have any friends then 

definitely you'll be depressed, sometimes when I need some help 

financially or emotionally, psychologically you need to speak to 

someone /…/ those will be great disadvantages because you have to deal 

with everything alone. 

Den fjärde intervjupersonen som bor tillsammans med tre andra tycker att fördelarna med att 

dela rum är att även kostnaderna delas, och att ensamhet kan undvikas. Nackdelarna anges 

vara bristande privatliv, olika dygnsrytmer och preferenser. Men situationen måste ändå 

accepteras. 

Sharing cost and avoiding loneliness are advantages. But loosing the 

privacy is the one of disadvantages. I would have if I would be living 

alone. Example, unbalanced timings, that you will be sharing things like 

kitchen, bathroom and living room. If you do not have similar likes and 

dislikes, you could get annoyed sooner /…/Since I have no options, I 

should be able to forcefully handle the situation. 

10.3 Studiesituation 

Studiesituationen i Umeå beskrivs generellt som väldigt bra av samtliga intervjuade i 

jämförelse med respektive hemländer, men även anpassningssvårigheter till ett nytt 

universitetssystem uttrycks med avslagen visumansökan som följd. Koder under denna 

kategori: En sak i taget, Jämfört med hemlandet, Klarar inte kraven, Kritik, Mindre stressigt 

och Påverkan. 



 
 
 

16 
 

En informant berättar att vid hemuniversitetet studeras flera ämnen samtidigt och examineras 

i snabb följd, medan man i Sverige fokuserar på ett ämne i taget vilket är mycket bättre. 

Mycket beröm läggs på vänliga och mycket bra lärare här, vidare är hierarkiska ordningar 

mellan studenter och lärare är obefintliga. 

If I compare to back home studies /…/ I'm used to study six subjects and 

do exam in two weeks /…/ but here one month one subject it's perfect, 

you just concentrate in one and the studying is much better, the teachers 

are the best, really the best of the best /…/ teachers are friendly, there's 

no gap between teachers and students. 

En annan informant berättar om en nära vän som inte klarade anpassningen till det svenska 

universitetssystemet, detta medförde att inte tillräckligt med akademiska poäng kunde uppnås 

under första året. Vid andra året kunde personen inte visa upp tillräckliga poäng för 

Migrationsverket, vilket resulterade att visumet inte förlängdes och han fick åka hem.   

He couldn't manage to take you know the classes, manage to understand 

how to study and prepare things so he failed down first year /…/ the visa 

guys were like asking for the credits and it was on his shoulder right 

there /…/ he couldn't even focus with that pressure to study again and he 

fell down /…/ always questioned by this immigration board and you're 

pressurized, you always have that thought in your mind/…/ and had to 

leave everything to get back home. 

En tredje informant tycker att den första terminen var väldigt stressig, det motsvarade inte de 

förväntningar de hade på upplägget. Många i klassen klagade över situationen och det 

resulterade i förändring till det bättre, nu är betygen bra och de ansvariga har tagit till sig av 

kritiken. 

So the first semester was really hard and stressful for me and lots of 

students in my class were complaining about it. And after that it has been 

okay, the grades have been okay. Lectures I think they have receipted 

what we said. 

10.4 Visumet som en begränsning och frigörelse 

Denna kategori handlar om hur de intervjuade personerna upplever att de haft visumproblem, 

tre av fem har inte råkat ut för besvärligheter kring ansökningar av förlängda visum. Även om 

det inte varit besvärligt så krävs ändå en del arbete för att uppfylla de krav som ställs, 

exempelvis kontoutdrag som visar att det finns tillräckligt med pengar på kontot för att klara 

ytterligare ett år i Sverige. Koder i kategorin är: Fysisk påfrestning, Illegal, Inga problem, 

Polis, Psykisk påfrestning och Samla pengar. 

Informanten berättar att stressreaktionerna på grund av visumproblemet var avmagring, 

klarade inte av att föra anteckningar och kände sig kriminell. Han berättar att han kände sig 

kriminell att vistas i Sverige och att han var rädd att polisen skulle komma hem och hämta 

honom för utvisning. Tiden som han inte hade visum beskrivs vara väldigt stressig till den 

grad att han hade svårt att föra föreläsningsanteckningar. Men efter det positiva beslutet mår 

han bättre. 

Before getting my visa, I felt as if I'm an illegal person who should not 

go to the university compound, moreover, I was thinking as if some 

policemen would come to my room and ask me to leave Sweden, highly 

stressful condition it really was /…/my friends were telling me that I got 
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a little bit thinner during that time and I was psychologically panicked to 

the extent where I was unable to take lecture notes in a class. I was very 

much discouraged since I felt that I'm illegal to live in Sweden 

/…/having provided supplementary documents, a positive decision has 

been made on my case, so I'm good today since I have gotten my Visa. 

En annan informant beskriver ett vanligt sätt att skaffa pengar till kontot för att visa 

Migrationsverket. De samlar ihop pengar från släkt och vänner som efter positivt besked 

sedan betalas tillbaka. 

I think the only problem is when they want you to put like 70 000 in 

your account, yeah that's the problem, because that's a lot of money /…/ I 

mean mostly it’s impossible for normal people to get this amount, so 

mostly you ask friends and relatives to put money on your account and 

after applications you transfer back this money. 

10.5 Jobb – till vilket pris? 

Intervjupersonerna beskriver här jobbet som nyckeln till frihet men även som ett nödvändigt 

ont för att klara livhanken. Fyra av fem har extrajobb. Koder som innefattas av denna kategori 

är: Nödvändigt ont, Restaurang, Svårt att hitta jobb, Underbetalt, Utnyttjad och Önskar jobb. 

En intervjuperson berättar om sitt extrajobb på en restaurang, det innebär några timmars 

arbete per vecka och lönen anses vara hälften av vad som är normalt. Inkomsten uppges ligga 

mellan 50 – 60 kronor per timme. Arbetsgivare tycks veta att dessa studenter är i behov av 

pengar och utnyttjar därför situationen. Intervjupersonen berättar vidare om de i vänkretsen 

som tjänar än mindre, 30 – 35 kronor per timme och hur de reagerar när de kommer hem, alla 

är frustrerade och arga, men de är tvungna att göra det för att överleva. 

It's very difficult to find a job you know, I did job for quite some time, 

sometime I go for job but I go for a couple of hours, I work on a 

restaurant /…/ they don't give proper money /…/ they know that we need 

the money /…/it's around 50 - 60 crowns without tax that I get most of 

the times, that is not enough you know, it is like very silly money 

because I am supposed to get at least 80-90 crowns at least, that's very 

bad /…/ they use to get like 35 or 30 crowns /…/ everyone is depressed 

and, they feel like crazy and they shout coming back in home, 

slaughtering the owners, it is horrible /…/ they had to do it because they 

didn't bring so much money from their country, so they had to survive, 

sustain, so they had to do that kind of jobs /…/ I mean that's what sucks, 

they think that they are /…/ helping us by giving jobs so they have the 

right to give us less, I don't know, they have this weird thinking. 

Denna person jobbar främst för att spara pengar i syfte att under vistelsen i Europa som 

student dels kunna besöka Frankrike och dels ha en möjlighet för nöjen. Men det hjälper även 

till att betala hyran. 

I want to visit France before I go back home so, I started this job to save 

some money and go to France /…/ it's very difficult for me to go to 

Gothenburg to see AC/DC, you know Iron Maiden are coming, so that's 

the problem /…/ and also it help me to pay my rent. 

En annan informant berättar om en vän som jobbar på en restaurang, arbetsbelastningen är 

väldigt hög och arbetstiden är åtta timmar per dag, sex dagar i veckan måndagar till lördagar. 
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Timlönen anges ligga på omkring 26 kronor. På grund av arbetstiderna finns ingen möjlighet 

att fullfölja studierna. Som tillägg bör här nämnas att de ord som finns inom klammer är 

utbytta i anonymiseringssyfte. 

Very stressful, to be more specific, he was preparing [food] ready from 

the stove, plus as a waiter in the [restaurant] /…/ he was paid 5000 

crowns per month, to earn this money he should work eight hours each 

for six days, from Monday to Saturday /…/ since he should stay the 

whole day in the [restaurant], he does not have time to follow his studies. 

10.6 Kultur, språk och miljö som stressorer 

Kategorin behandlar intervjupersonernas syn på kulturella, språkliga och miljömässiga 

svårigheter i samband med vistelsen i Sverige. Koder under kategorin är: Alla kan engelska, 

Individualism, Kulturella skillnader, Miljö, Språkliga barriärer och Stressorer.  

En intervjuperson uttrycker svårigheterna att anknyta till svenskarna och den svenska 

kulturen, hur svenskar är för individualistiska och ser ut att ha ett arrogant uppträdande. Som 

till en början var svåra att förstå, men inser att det är en del av hur beteendemönstret generellt 

ser ut. Annat som stressar är vädret, kylan och mörkret men vanan börjar infinna sig och 

acceptansen ökar.   

The social environment here in Sweden, the people are too 

individualistic they look like ignorant or arrogant but it’s a nature or 

culture, so dealing with that, it was a little bit difficult for me/…/ 

because where I came from I have many friends and it is easy to make 

friends/…/ the weather, the darkness, the cold was too much and it was 

stressful for me. But now it’s coming.  

En annan intervjuperson är ledsen över att valmöjligheterna minskar av att inte kunna tala 

svenska, att det är ett hinder för att hitta jobb som denne tycker om. 

I feel depressed that scopes are narrowed down if you don’t talk the 

language /…/ I had to choose this restaurant, I’ve never liked to choose 

restaurants to go for, I’d be doing some other jobs if I knew Swedish that 

good, even if it’s part time. 

En tredje intervjuperson tycker det är bra att alla svenskar talar och förstår engelska, men det 

hjälper inte vid jobbansökningar då arbetsgivare kräver att personen talar svenska. Det påtalas 

även att det skulle vara stressigt att vid 30 års ålder börja lära sig ett nytt språk. Vidare 

beskrivs hur det i början av utbildningen i Sverige inkom en kallelse till läkarundersökning 

skriven på svenska, och hur administratörerna borde förstått att internationella studenter inte 

förstår språket.  

The good thing is every Swede speaks English but they bring the 

language barrier when you ask for jobs, like you don't speak Swedish we 

don't have jobs for you /…/ it's very stressful at this age sitting down and 

start learning a language /…/ I remember when I came here I had 

doctor's appointment /…/ this letter was in Swedish /…/ they should 

have come a little bit easier at least, they should understand that the 

international students don't speak their language. 
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10.7 Att hantera stress 

Stresshanteringen uttrycks här på olika sätt, dels genom sociala interaktioner och sportsliga 

aktiviteter, men även som en vilja att vara i fred och sova eller gråta. Koder I denna kategori 

är: Familj, Gråter, Stresshantering, Sover, Sport och Vänner. 

En informant hanterar sin stress genom avskildhet, går hem och läser eller tittar på en film. 

Sömnen är också en viktig del av dennes strategi, men även att gråta ut vid stark stress anges 

som en hjälp. 

I've learned to go through this stress you know /…/ I mean if I'm stressed 

go home, watch a movie, read /…/ when I'm stressed I want to be alone 

/…/when I get stressed out I will be sleeping /…/ if I'm really really 

stressed, I can't take it, I just go home and cry, and sleep, yes that's how I 

deal with stress, if it's too much, I cry it out and it goes away. 

En annan informant menar att dennes stresshantering går ut på att träna, umgås med vänner 

och ringa familjen i hemlandet. Han tycker att engagemang i olika aktiviteter exempelvis 

idrotter och olika föreningar som finns att tillgå i hemlandet och i USA, är ett sätt att hantera 

stress. 

The best thing for me is that I have best friends and we hangout a lot, I 

do a lot of sport also and gym. And I use to call my family and talk with 

them every week, and share with them what is going on and happening 

/…/ In the USA and in my country, the universities use to have different 

team sports, football, handball, basket, drama clubs /…/ and it also helps 

students to deal with stress because if you are busy doing something like 

sports or being in a club somewhere. 

10.8 Realistiska önskningar? 

Denna kategori handlar om de önskningar som intervjupersonerna ger uttryck för, som kanske 

skulle kunna underlätta livet för dem och de som kommer senare. De koder som identifierats i 

denna kategori är: Acceptans, Billigare boendeformer, Gratisalternativ, Jobb, Lätta på 

språkbarriärerna och Önskningar. 

En intervjuperson önskar ett eget studentrum i nära anslutning till vännerna, vidare skulle han 

säga upp sig från alla konstiga jobb i syfte att kunna fokusera bättre på studierna. 

I would love to /…/ stay with my friends in the same corridor but not in 

the same room first thing, and the second thing I would love to quit all 

the odd jobs /…/ I would do that and be more concentrated on my 

studies, I’d do better I think. 

En annan intervjuperson önskar billigare boendeformer än studentrum, någon form av 

kollektiv. Vidare uttrycks önskningar om större acceptans från samhälleliga aktörer och 

arbetsgivare att reducera språkkraven i syfte att inte knäcka de som inte talar svenska. 

Maybe they could have other accommodations with less facilities, a little 

bit cheaper /…/ maybe you share bath-room, they have one building at 

Gluntensväg. You have your own toilet but when you want to have a 

shower you share /…/I wish that they, employers, social actors, try to 

become a little bit easier with the language, because most of the things 

that breaks us off is language. 
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Den här personen önskar ett eget rum och att det skapas jobbmöjligheter där språkkrav inte är 

ett hinder, exempel ges där man jobbar och samtidigt får möjlighet att lära sig svenska. 

Dessutom önskas deltidsarbeten för studenter likt Australien, Kanada och USA, utökade 

öppettider för pubar, gratis evenemang och idrottsmöjligheter för studenter. Skapande av 

frivilligorganisationer för integrationsbehov och utökade budgetanslag till universitetets 

Buddy Program. 

I want to have a room for myself /…/ Creating job opportunities with a 

little compromise towards the language, perhaps, it would be better to let 

a newcomer adapt the work and in parallel ask to learn Swedish, than 

completely blocking newcomers from work /…/ Opening part time jobs 

as done by students in countries like Canada, Australia and United States 

/…/ Making clubs ready for work the whole days in a week, prepare free 

music concerts, opening sport houses free of payment for students, 

making some NGO's operational for integration works, uplifting budgets 

for buddy programmes. 

10.9 Kampen för vardagen 

Många gånger är det svårt att leva på de pengar som kommer hemifrån, samtidigt är det svårt 

att hitta jobb i Sverige på grund av krav på svenska språket. Informanten berättar att han inte 

har rätt till allmänna försäkringssystem varken i Sverige eller i hemlandet, allt detta leder till 

att han blir tvungen att vända sig till hjälporganisationer som Röda korset och Svenska kyrkan 

för att få mat i magen och kläder beroende på säsong, särskilt vinterkläder. Informanten 

menar att det inte bara är restaurangbranschen som utnyttjar utomeuropeiska studenter, det är 

även reklambranschen vars nytta för arbetskraften är att dela ut reklamutskick. Ett villkor för 

att han skulle få jobbet var att han skulle acceptera lägre lön och större geografiska 

arbetsområden, utan förmåner som anpassade kläder eller fordon som underlättar utdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

21 
 

11. Analys 

I detta kapitel kommer uppsatsens empiri att analyseras och sammankopplas med tidigare 

forskning och teorier. 

11.1 Boendesituationen 

Alla intervjuade personer uttryckte en mer eller mindre ambivalent inställning till sin 

boendesituation, de som bor själva menar att detta sätt att bo är mycket bra förutsatt att det 

finns goda vänner i deras omedelbara närhet. Samtidigt upplevs hyressättningen som en 

ansträngande stressfaktor där alternativ anges vara att flytta till någon billigare boendeform 

såsom kollektiv, något som Lazarus (1999) och Ahmadi (2008) inom copingteori skulle 

benämna som planerat problemlösande. Om än de har funderingar på hur de ska lösa sin 

boendesituation har de aktivt inte börjat göra slag i saken.  

Personen som är freemover och har stipendiepengar som betalar hyran anser sig ha ganska 

god kontroll över sitt boende, och är därför inte särskilt stressad över situationen bara den 

satta budgeten hålls. Viss stress upplevs däremot vid avvikelser från budget, exempelvis vid 

köp av nödvändig kurslitteratur. Den andra ensamboende uppger sig ha det svårare att klara 

hyran, då allt beror på hur mycket jobb som finns tillgängligt varje månad. Risken att förlora 

sin bostad anges som överhängande och medför därför oro inför varje ny månad, Theorell 

(2012) menar då att individen får kämpa för att bibehålla sin kontroll över situationen. 

De sammanboende anger olika skäl till varför de delar rum med andra, en menar att det är den 

sociala interaktionen med rumskamraten som är viktigast, socioemotionellt stöd och tillit till 

en vän är en viktig antagonist till stress (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012). Medan 

de andra säger att det är ett nödvändigt ont på grund av bristande ekonomiska resurser och av 

mer känsloorienterande natur (Ahmadi 2008), och ett sätt att anpassa sig till rådande situation 

(Egidius, 1995). Den gemensamma nämnaren är ändock rumsdelning av ekonomiska skäl om 

än sekundär i det första fallet. Samtliga anger att privatlivet blir lidande och uttrycker en viss 

till stark önskan om eget boende. En person anger att sömnen blir lidande då rumskamraten 

har andra rutiner, exempelvis att börja tillaga mat mitt i natten vilket blir störande och 

återhämningen minskar. Detta är en stressor då kroppen inte klarar att återhämta sig fullgott 

eftersom sömnen är en avgörande faktor för återhämtning och läkande (Åkerström, 2012). 

11.2 Studiesituation 

Informanterna uttrycker sig vara nöjda med att studera vid Umeå universitet, i jämförelse med 

deras respektive hemländer och upplever därför mindre stress än vad som är normalt för dem. 

Studiesituationen tycks vara mindre stressig och mer harmonisk vilket gör att de har tid att 

koncentrera sig på ett ämne i taget. En person berättar att i hemlandet är det ett avstånd mellan 

lärare och studenter, vidare studeras flera ämnen samtidigt, dessa tenteras senare av i relativt 

snabb följd vilket var en stressande period. Detta kan kopplas till Karaseks och Theorells 

(1990) krav-kontrollmodell där individen har lågt beslutsutrymme, höga krav på sig och litet 

upplevt stöd från lärarna, då hamnar personen i vad de kallar isolerad fånge där risken är 

överhängande för negativa hälsoeffekter. Samtidigt bör nämnas att studenterna inte bara är 

utlämnade till sina lärare, utan även har varandra som socioemotionellt stöd. 

Den person som fick lämna landet på grund av oförmåga att klara av och förstå utbildningen 

med otillräckliga studieresultat som följd, något som enligt Ekblad (2012) kan tolkas som 

biopsykosocial stress, uppgavs vara väldigt stressad eftersom myndigheterna krävde resultat 
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för att förlänga visumet. Han är den ende av informanterna, om än omberättad, som kan 

kopplas till Jacob et al. (2012), vilka menar att det är akademiska krav framför personliga och 

ekonomiska faktorer som bidrar till stress. 

En annan person upplevde sin första termin som stressig och studiealienerad på grund av 

ouppfyllda förväntningar, tog tag i saken tillsammans med sina klasskamrater och klagade 

över upplägget. Dessa förväntningar som inte uppfylldes är vanliga stressorer bland studenter 

utan tidigare utlandserfarenhet (Yan & Berliner, 2011), vilket här är fallet. Aktiva 

copingstrategier som konfrontation och aktivt problemlösande (Ahmadi, 2008; Lazarus, 1999) 

vidtogs och förändring uppnåddes, i form av att kurserna förändrades och anpassades utifrån 

studenternas önskningar. 

11.3 Visumet som en begränsning och frigörelse 

Kravet på visum kan upplevas som mycket stressig för dem som får vara med om det, en 

person berättar om rädslan att polisen skulle komma och hämta honom för avvisning under 

visumprocessen. Fysiska symptom på den stress och förlust av kontroll han upplevde anges 

vara avmagring och oförmåga att föra föreläsningsanteckningar, vilket enligt Theorell (2012) 

och Levi (2012) kan vara ett symptom då kroppen försätts i passivisering. Då detta även är en 

äldre student finns belägg för att Yan och Berliner (2011) har rätt i påståendet att äldre 

studenter tenderar att oroa sig över visumkrav. 

Att samla in pengar från släkt och vänner i syfte att visa myndigheterna och sedan betala 

tillbaka dem uppges vara vanligt bland utomeuropeiska studenter. Detta görs i syfte att få 

förlängt visum att stanna i Sverige och kunna fortsätta sina studier. Planerat problemlösande 

som copingstrategi kan även ses utifrån denna synvinkel eftersom kulturella preferenser också 

är en del av hur individen utformar sin strategi (Lazarus, 1999; Ahmadi, 2008). Vad som här 

menas med kulturella preferenser kan tyckas vara förutfattade meningar, men vad som inte 

anses vara etiskt eller lagligt i Sverige kan vara ett accepterat handlande i andra kulturer. Om 

än handlandet snarare syftar till att kunna slutföra studierna. 

11.4 Jobb - till vilket pris? 

Att kombinera studier med underbetalda arbeten som många utomeuropeiska studenter gör 

skapar ilska och frustration bland dem. De är medvetna om att arbetsgivarna utnyttjar dem för 

egen vinning, men känner ändå att det är det enda alternativet för att klara sina grundläggande 

behov. En informant tycker att det är fåniga pengar han får i betalning för utfört arbete, något 

som tillåter arbetsgivaren att utöva kontroll varvid arbetstagaren i liten mån kan påverka sin 

situation (Theorell, 2012). Andra reaktioner på otillfredsställande arbetssituationer som 

framkommit i empirin är ilska och nedstämdhet (Levi, 2012), vilka kan ses som tecken på att 

kontrollen över den egna situationen är förlorad. Men även utifrån Karaseks och Theorells 

(1990) krav-kontrollmodell där de kan tänkas placeras någonstans där risken för försämrad 

hälsa är som störst, lite beroende på mängden psykosocialt stöd som erhålls. 

En annan informant berättar om ett fall där personen jobbar 48 timmar per vecka och tjänar 26 

kronor per timma, detta medför att studierna som var målet för Sverigeresan inte kunde 

fullföljas. Det beskrivs som en väldigt stressig situation och ännu ett exempel på när individen 

förlorar kontrollen över sitt sätt att leva och de grusade förväntningarna, vilket även här kan 

kopplas till Yan och Berliners (2011) resonemang om stress vid ouppfyllda förväntningar. 
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En annan men inte oviktig orsak till stress är personen vars önskan är att besöka Frankrike 

och åka till Göteborg för att uppleva musikkonserter. Det underbetalda jobbet blir därför 

något som i slutänden ska sätta en guldkant på tillvaron, men även en hjälp att klara hyran. 

Varför utsätter han sig då för dessa ansträngningar när han kanske egentligen inte behöver 

det? Ahmadi (2008) menar att copingstrategier har två syften varav ett kan passa in som svar 

på frågan; att minska individens lidande och sorg. Vad som menas här är att ansträngningarna 

belönas med uppfyllda önskningar, att det är värt att kämpa för att uppnå ett högre mål. 

11.5 Kultur, språk och miljö som stressorer 

Att anpassa sig till en ny kultur är en faktor för stress menar en informant, eftersom svenskar 

upplevs som arroganta och individualistiska för en utomstående med andra kulturella 

preferenser. Kulturkrockar kan tänkas vara universella, att var man än i världen befinner sig 

med olika kulturella preferenser skiljer sig från den egna personen. Yan och Berliner (2011) 

bekräftar detta i viss mån, samtidigt som Ekblad (2012) beskriver upplevda rollkonflikter vid 

obalans mellan förväntningar och verklighet, och känslor av utanförskap som orsaker till 

stress. 

Med avseende på intervjupersonernas ambivalens till språket, menar de att de klarar sig 

mycket bra i Sverige med språkliga kunskaper i engelska. När det gäller att hitta jobb höjs 

ribban för språkkrav, att de skall kunna tala och förstå svenska. En viss frustration och stress 

upplevdes eftersom att när alla ändå förstår och talar engelska så borde kravet på svenska inte 

vara förankrat som ett krav, exempelvis vid städjobb eller matlagning. Denna obalans mellan 

individens förutsättningar och behov och omgivningens erbjudanden och krav menar Ekblad 

(2012) bidrar till negativ stress. 

Samtliga undersökningspersoner, trots att det inte riktigt framgår av empirin, upplever kylan 

och mörkret under vinterhalvåret som en negativ stressor. Signifikanta strategier för att 

hantera denna stress är att hålla sig inne mycket och umgås med vänner, vilket kan kopplas till 

Lazarus (1999) tankar om socialt stöd där individerna hjälper och stöttar varandra. 

11.6 Att hantera stress 

Stresshantering bland undersökningsdeltagarna upplevdes vara varierandeberoende på individ 

som utfrågades. En informant brukar gå hem, dra sig tillbaka och läsa eller se på film i syfte 

att hantera sin stress men även när stressen blir än större brukar sömn (Åkerström, 2012) för 

återhämtning, och i slutänden att gråta ut vara till hjälp. De copingstrategier som kan uttolkas 

är känsloorienterade (Ahmadi, 2008) med betoning på distanstagande, självkontrollerande och 

undvikande (Lazarus, 1999). 

En annan undersökningsdeltagare hanterar sin stress på motsatt vis, genom att umgås mycket 

med vänner, tränar och samtalar med familjen i hemlandet. Aktiva copingstrategier (Ahmadi, 

2008) som dessa innefattar här vikten av socialt stöd (Lazarus, 1999), som här tas i uttryck. 

Träningen är även en viktig del av personens liv och kan ses utifrån valet av strategi som 

Ahmadi (2008) menar beror på egenskapliga karakteristika och typ av situation. Dessutom ges 

uttryck för önskningar om sidoaktiviteter. Dessa skulle kunna uppfylla former av sociala 

gemenskaper och tidsfördriv, för att förhindra passivisering likt Karaseks och Theorells 

(1990) teori och i synnerhet den del där den passiva jobbsituationen återfinns. 
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11.7 Realistiska önskningar? 

Samtliga av de tillfrågade är glada över att ha eget rum, medan de sammanboende önskar eget 

rum i syfte att upprätthålla eller få möjlighet till avskildhet. Det finns ett behov för de 

sammanboende av avskildhet för att på så sätt kunna dra sig undan och återhämta sig. Att 

flytta ifrån vad som kan upplevas som fysiologiska stressorer såsom buller och trängsel, samt 

mentala stressorer som konflikter. Den stressor de ensamboende uttrycker vara värst är den 

ekonomiska situationen eftersom de inte kan dela på hyran med någon, denna mentala stress 

(VLL, 2012) är signifikant för de båda informanter som är ensamboende.  

Alla undersökningsdeltagare önskar bättre möjligheter för jobb där kraven på det svenska 

språket läggs åt sidan. Enligt dem skulle det underlätta deras ekonomi då det skulle bli lättare 

att hitta ett jobb. Samtidigt uttrycker de avsky mot arbetsgivare som enligt dem utnyttjar 

främst utomeuropeiska studenter, och önskar åtgärder som skall hindra eller förebygga sådana 

händelser. På så sätt skulle de arbetande studenterna kunna komma loss från Karasek och 

Theorells (1990) spända (high-strain jobs) jobbsituation, men även de jobbsökande i studien 

skulle kunna passa in här på grund av satta språkbarriärer. 
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12. Diskussion 

I detta kapitel kommer empirin och analysen att problematiseras utifrån frågeställningarna 

som här benämns och rubriceras som; Ekonomiska levnadsvillkor, Psykosocial miljö och 

stress och Stresshantering. Under varje rubrik ges en kort sammanfattning av empirin och 

våra egna tankar kring vad som framkommit. Därefter följer avslutande resonemang om 

uppsatsen i sin helhet och hur syftet och frågeställningarna har besvarats, sedan ges förslag på 

vidare forskning. 

12.1 Ekonomiska villkor 

Många av de intervjuade studenterna har någon form av sysselsättning vid sidan om studierna 

som ger lön, allt ifrån lagenlig betalning till underbetald svartlön. De som inte jobbar känner 

en önskan eller ett starkt behov av jobb för att dryga ut hushållskassan eller rent av överleva. 

Den största stressoren bland de tillfrågade utomeuropeiska studenterna är ekonomin, få den att 

gå ihop, till skillnad från vad Jacob et al. (2012) menar. Här måste dock nämnas till deras 

fördel att studien genomfördes på studenter på grundnivå där få eller inga utländska studenter 

ingick, därför kan det vara svårt att dra paralleller till denna. Eftersom att åtminstone svenska 

studenter har tillgång till relativt bra ekonomiska förutsättningar för studier, även utomlands, 

till skillnad från många av våra forskningspersoner. Personen som är freemover och stipendiat 

lever relativt väl då stipendiet betalar kursavgifter, hyra och lite fickpengar, men funderar 

ändå på att byta boende till något billigare, på grund av att hyran höjts med 600 kronor det 

senaste halvåret. Förslag som givits som lösning på de dyra studentrummen från de 

ensamboende är enklare boendeformer, som exempelvis kollektiv eller en acceptans för 

rumsdelning från Bostaden. 

Man kan tro att de som kommer till Sverige för att studera är barn av rika familjer, men så är 

det oftast inte, inte i vår studie åtminstone. Sedan Förordning (2010:543) om 

anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor trädde i kraft minskade 

antalet sökande drastiskt, detta kan ses som ett bevis för att lagen utestänger de som inte har 

råd eller möjlighet att betala studieavgifter. Samtidigt kan undantag göras förutsatt att 

studenten redan studerar vid ett svenskt universitet vid lagens ikraftträdande, eller att 

studentens hemuniversitet har ett utbytesavtal med det svenska universitetet. I och med 

utestängningen av utomeuropeiska mindre bemedlade studenter kan Sverige i större 

utsträckning gå miste om framtida nobelpristagare. 

Många av de intervjuade får pengar hemifrån som hjälp att klara vardagen i Sverige, men 

dessa pengar är aldrig tillräckliga eftersom deras familjer inte besitter större rikedomar än sina 

egna arbetande händer. Samtidigt räcker dessa slantar gott till mat och boende i deras 

respektive hemländer men knappt till maten i Sverige. De lånar även pengar från släkt och 

vänner i syfte att visa Migrationsverket när det är dags att förnya uppehållstillståndet, ett 

bedrägligt men ändå nödvändigt beteende för att kunna fortsätta sina studier. 

Några av de utomeuropeiska studenter som ingår i vår studie lever under riksnormen med 

följder som exempelvis trångboddhet och dåliga matvanor, men även att de tvingas söka 

bistånd i form av mat och kläder hos olika hjälporganisationer. Vissa utsätts också för en 

negativ särbehandling som sker på olika sätt såsom långa arbetstider med mager lön. Vi 

tycker att det är helt oacceptabelt att många företag utnyttjar deras utsatthet för att få billig 

arbetskraft.  
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12.2 Psykosocial miljö och stress 

 

Samtliga studenter som tillfrågats anser att deras respektive utbildningar vid Umeå universitet 

är mycket bra, det akademiska systemet är välplanerat och begränsar förvirring som kan 

uppstå i de vardagliga studierna. Klyftor mellan lärare och studenter upplevs vara obefintliga, 

något alla våra utländska informanter uppskattar.  Studieguider, vägledningar och information 

är tydliga och leder till mindre stress anser de. Upplevelserna av detta baseras på deras 

jämförelser mellan studiesituationen i hemlandet och den i Umeå. Dessa upplevelser av 

otrygga studiesituationer med högre tempo kan göra dem bättre rustade än svenska studenter 

att klara av studierna i Sverige. Annat de uppskattar är att Umeå som en informant uttryckte 

det, är att studenterna definierar staden, att det är en ung stad med många kulturella uttryck 

och tolkningar. Fördelen med det kan vara att adaptionen till den nya miljön kan bli lättare, 

varvid mindre betungande stress upplevs. Kylan och mörkret under vinterhalvåret upplevs av 

samtliga som mer eller mindre stressande beroende på hur länge de varit här, främst i början 

av vistelsen och upplevelserna av den första vintern.  

Stressen för sammanboende spekulerar de båda ensamboende är främst bristande avskildhet, 

det bekräftas av de sammanboende vars önskningar är att få ett eget rum i syfte att kunna 

utöva sitt privatliv. Samtidigt har det sagts av en informant att hyresvärden brukar knacka på, 

anledningen till det tror han beror på att Bostaden inte accepterar rumsdelning. Detta 

bekräftades i ett mail som en representant för Bostaden skickade till oss angående vår fråga 

om hur de ser på rumsdelning. Situationen upplevs av informanten som olustig och 

stressande, och att värden borde tillåta åtminstone två personer som delar rum. Vår tolkning 

av vad som framgått ur intervjuerna är att de är vana att dela på rum från hemländerna, men 

här gör de det dels av vana men också för att de ekonomiska resurserna inte tillåter annat. Det 

här kan därför ses som en kulturkrock, där vanan att dela rum inte tillåts av Bostaden och 

kollektivisten därför tvingas bli individualist. 

12.3 Stresshantering 

Att ha tillgång till sociala nätverk uppger informanterna vara av stor vikt, för att på så sätt 

kunna dela tankar och känslor mellan sig och då minska på stressen. Fyra av fem, samtliga 

män, anser att det är den främsta copingstrategi de tar till handa för att minska obehagliga 

känslor och hantera dessa. Den kvinnliga intervjupersonen uppger att hennes främsta strategi 

är att gå hem och läsa, se på film, sova eller gråta ut. Om det beror på litet socialt nätverk vet 

vi inte, men kan anas utifrån vad som sades under intervjun. Stresshantering genom sociala 

interaktioner via Buddy programme tycker många är bra men inte tillräckliga, anledningen 

säger de beror på bristande resurstilldelning för programmet. Detta program fungerar som en 

inkörsport för utländska studenter till den svenska kulturen och dess yttringar, genom 

frivilliga svenska studenter som guidar och introducerar. Det fungerar även som den främsta 

källan för dem att skapa ett socialt nätverk i det nya landet, det är främst härifrån alla 

intervjupersoner fått sina vänner. De vänner som ingår i vänskapskretsen hos alla informanter 

är utländska. Förklaringen till det beror, som redan nämnts, på svenskarnas svårförstådda 

individualistiska kultur. 

Ekonomin utgör den främsta stressoren för informanterna, stipendiaten hanterar det genom att 

göra budgetar och funderingar på billigare boendeformer. De övriga hanterar det genom att 

söka jobb eller jobba på så långt studierna eller arbetsmarknadsbehovet tillåter. De 

sammanboende litar på varandra, att den eller de andra skall kunna ställa upp under en svårare 

ekonomisk månad. Förslag på lösningar som kom fram för att avhjälpa ekonomisk stress är att 
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skapa jobb i anslutning till universitetet, såsom bibliotekstjänster, lokalvård och 

kafeteriabiträden. Att det mer skulle likna universiteten i USA, Kanada och Australien. Vi tror 

att det skulle vara bra om något liknande kunde skapas här i Sverige, men då skulle 

förmodligen lagstiftningen behöva ändras angående anställningar, arbetsgivaravgifter och 

dylikt.  

Många informanter önskar gratis sidoarrangemang som exempelvis konserter, 

idrottsaktiviteter och träningsmöjligheter, för att kunna knyta kontakter och hålla sig 

sysselsatta. Något annat de anser vara att anmärka är att det inte finns några idrotter i 

anslutning till universitetet, exempelvis universitetslag i fotboll, friidrott eller simning. Detta 

menar de skulle vara faktorer som sluter samman människor och engagerar dem, men bidrar 

även med känslor av gemenskap. Avsaknaden av detta gör att studietiden kan upplevas 

monoton, att bara studera och sedan gå hem utan att ha något intresse att engagera sig i. Vi 

tycker att det är en mycket bra idé som skulle kunna göra universitetet attraktivare, och bidra 

med starkare känslor av samhörighet. Universitetet skulle bli mer av ett gigantiskt lag som 

inte bara studenter och personal sluter upp kring, men även övriga Umeåbor. 

12.4 Avslutande resonemang 

Har vi då besvarat syftet och frågeställningarna? 

Syftet med denna uppsats var att utifrån bakgrunden undersöka hur eventuell ekonomisk 

knapphet påverkar utomeuropeiska studenters livssituation under studietiden vid Umeå 

universitet. Samt att belysa den förmodade stress de lever i och genom det skapa en bild av 

hur deras verklighet ser ut och hur de hanterar sin situation. 

 Hur ser de ekonomiska levnadsvillkoren ut för utomeuropeiska masterstudenter under 

studietiden vid Umeå universitet? 

 Hur ser de på deras psykosociala miljö med tyngdpunkt på stress? 

 Hur hanterar de sin stress? 

Som svar på syftet menar vi att alla undersökningsdeltagare upplever sig ha knapp ekonomi, 

denna knapphet tar sig i uttryck genom önskemål om billigare boendeformer, delandet av 

studentrum med andra och anställningar i mer eller mindre lagliga former. Den ekonomiska 

knappheten medför även besök hos frivilligorganisationer i syfte att få ett mål mat eller 

vinterkläder, men också att den förhindrat människor från att kunna fortsätta sin vistelse här 

då krav från skolan och Migrationsverket inte kunnat uppfyllas. Den främsta stressoren enligt 

samtliga intervjupersoner är ekonomiska begränsningar. Ekonomin ser vi som en styrande 

faktor för boende, mat, visum, och i slutänden möjligheter till återhämtning där individen ska 

ha möjlighet till att utöva individuella copingstrategier, exempelvis ges tid och möjlighet för 

utövning av intressen, vila och sömn.  

Den psykosociala miljön menar informanterna känns avslappnad främst inom den akademiska 

världen i Umeå, men även att Umeåborna generellt har en större tolerans gentemot andra 

kulturer. Negativa stressorer är upplevelserna av mörkret och kylan under vinterhalvåret, 

privatlivet blir lidande under trångbodda förhållanden och språkliga krav på arbetsmarknaden. 

Vidare upplevs kulturkrockar främst när hyresvärdar försöker sätta stopp för rumsdelningar 

som informanterna är vana vid, de förstår inte varför dessa regler finns. 
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Stresshantering bland informanterna skiljer sig åt för alla, men en gemensam nämnare för de 

flesta är sociala interaktioner med vänner och anhöriga. Men även önskningar om att kunna 

dra sig undan till ett eget rum i syfte att utöva sitt privatliv. 

Att arbeta fram uppsatsen har varit mycket lärorikt då vi fått kunskap och på så sätt kunnat 

belysa en utsatt grupp i det svenska samhället, en grupp bortglömd av alla samhälleliga 

aktörer utom hyresvärden. Vi har fått reda på att många människor i vår omedelbara närhet 

lever i trångboddhet, de tvingas ta arbeten med oacceptabla löner och villkor och det stressar 

dem till det yttersta. Mycket kan göras åt de problem vi fått berättat för oss, exempelvis bättre 

kontroller från arbetsmiljöverkets sida, bättre information till utomeuropeiska studenter från 

universitet och samhälle för att minska höga förhoppningar om välbetalda arbeten i 

kombination med studier, någon form av socialt skyddsnät för de sämst ställda studenterna. 

Dessutom hade det varit roligt med universitetslag inom olika idrotter, och olika 

sidoevenemang för att levande campus. 

Vår uppsats har kvalitativt studerat ett litet geografiskt område angående stress och stressorer 

bland utomeuropeiska studenter vid Umeå universitet. Vi efterlyser ytterligare forskning om 

utomeuropeiska studenters levnadsvillkor i Sverige, eftersom det inte finns någon sedan 

tidigare. Exempelvis om det finns skillnader mellan olika nationaliteter i hur de upplever 

stress och vilka stressorer som finns under studietiden, men även utredningar om 

förutsättningar och möjligheter till stöd för denna målgrupp. 
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Bilaga 1.  Följebrev 
 
 

 
 

Dear participant 

 

The aim of our study is to accomplish a bachelor degree paper about non-

European students in Umeå. The focus will be on how economical limitations 

and psychosocial conditions may induce stress during your study time here in 

Umeå. 

The method used in this study comprises recorded interviews and notes from 

observations of your living conditions. 

 

 Your participation in the study is completely voluntary. Whenever you 

like you can end your participation without giving reason why. 

 

 The data collected will ONLY be used in this paper, after the paper is 

finished all recorded data will be erased. None other than Albert and 

Thomas will have access to the data collected.  

 

 In the paper you will be totally anonymous and nothing will be traceable 

back to your person. 

 

 The paper will after reaching the grade pass, be published on the DiVA 

database. Which means it will be official for anyone to read. 

 

If you have any questions, doubts or want to know the results of this study, don't 

hesitate to contact us on: 

E-mail: safari.albert@yahoo.com or thomasnyberg@msn.com 

Or by phone: Albert: 070-6463807, Thomas: 070-2507303 

 

Your participation is gladly appreciated and important for our study! 

Thank you for your time / Albert Safari and Thomas Nyberg. 



Bilaga 2.  Intervjuguide 
 
 

 
 

Interview guide 

 

Male/Female? 

How old are you? 

How long time have you been in Sweden/Umeå? 

Where do you come from? 

What is your main program/subject? What level? 

 

 

 Questions about living conditions. 

 

 How do you live? 

 Do you share your apartment with anybody else? 

 What are the advantages? And disadvantages? 

 Did you get help with accommodation? How? 

 Do you worry about your living situation? 

 How would you like to have your accommodation? 

 Do you think that you can handle the situation? 

 What suggestions would you make to improve the situation? 

 

 Questions about the study situation. 

 

 How do you feel about your studies? 

 How do you feel about your academic achievements? 

 Do you feel stressed about your school work? 

 How do you manage the situation? 

 What suggestions would you make to improve the situation? 

 

 Questions about visa problems. 

 

 Did you get visa problems since you arrived to Umeå? (What?) 

 (Did your visa issues contribute to your stress?) 

 Do you know other student(s) who get visa problems once they have arrived here? 

 How do you/they solve this problem? 

 How was your/their physical and psychological situation during that time?  

 And how do you feel today? 

 How did your visa issues affect your studies?’ 

 What do you do if you want to stay more time here in Sweden? Is there any 

different ways? 

 What suggestions would you make to improve the situation? 

 



Bilaga 2.  Intervjuguide 
 
 

 
 

 

 Questions regarding job situation? 

 

 Do you have any job here in Umea/Sweden? 

 Can you describe the work conditions? 

 Do you think that the salary is equitable with the job you are doing? 

 Does the job match your expectations? 

 Does the job have any impacts on your studies? How? 

 What suggestions would you make to improve the situation? 

 

 Questions regarding financial situation. 

 

 How much money did you need in your account in order to get Swedish visa? 

 In which manner did you get this money? 

 Do you know others that get visa-money in other ways? How? 

 Do you worry about your financial situation? 

 Does your financial situation have impact on your studies? How? 

 What suggestions would you make to improve the situation? 

 

 Other concerns. 

 

 Do you feel language barriers contribute to increased stress? How? 

 Do you feel that cultural differences contribute to your stress? 

 Besides the above concerns, what other issues in your life in Umeå contribute to 

your stress? Or barriers to your achievement? 

 What suggestions would you make to improve your total situation? 



Bilaga 3.  Kodningsmodell     Kodningsmodell 
 

 
 

 

 

Koder Kategorier Tema 
 I början 
 Ingen hjälp att hitta boende 
 Sammanboende 
 Studentrum 
 Trångboddhet 
 Universitetet hjälpte 

 
 
Hur boendesituationen kan se ut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress, stressorer och 

copingstrategier bland 

Utomeuropeiska 

studenter vid Umeå 

universitet 

 Billigare 
 Ensamhet 
 Privatliv 
 Socialt 
 Stressande 
 Trångboddhet 

 
 
En ambivalent inställning till 

boendet 

 En sak i taget 

 Jämfört med hemlandet 

 Klarar inte kraven 

 Kritik 

 Mindre stressigt 

 Påverkan 

 
 
Studiesituation 

 Fysisk påfrestning 
 Illegal 
 Inga problem 
 Polis 
 Psykisk påfrestning 
 Samla pengar 

 
 
Visumet som en begränsning och 

frigörelse 

 Nödvändigt ont 
 Restaurang 
 Svårt att hitta jobb 
 Underbetalt 
 Utnyttjad 
 Önskar jobb 

 
 
Jobb – till vilket pris? 

 Alla kan engelska 
 Individualism 
 Kulturella skillnader 
 Miljö 
 Språkliga barriärer 
 Stressorer 

 
 
Kultur, språk och miljö som 

stressorer 

 Familj 
 Gråter 
 Stresshantering 
 Sover 
 Sport 
 Vänner 

 
 
Att hantera stress 

 Acceptans 

 Billigare boendeformer 

 Gratisalternativ 

 Jobb 

 Lätta på språkbarriärerna 

 Önskningar 

 
 
Realistiska önskningar 


