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Utländska studenter i Göteborg 
lever ofta fattigt och under ett 
ständigt hot att uppehållstill-
ståndet dras in.  
En enda missad tenta kan 
betyda att de tvingas lämna 
Sverige. 
– Jag får inte misslyckas, säger 
Patrick Chanda från Zambia.

Migrationsverket, som behandlar 
alla ärenden om uppehållstill-
stånd, ställer särskilda krav på ut-
ländska studenter utanför EU som 
vill utbilda sig i Sverige. 

Utöver att studenten ska vara 
antagen vid en heltidsutbildning 
motsvarande minst 60 poäng måste 

han eller hon också visa upp ekono-
miska förutsättningar att klara sig i 
Sverige i ett år. I praktiken innebär 
det att studenter utan stipendier 
ska kunna visa banktillgångar på 
73 000 kronor.

– DET ÄR TUFFT FÖR MÅNGA, det vet 
jag, säger Patrick Chanda. Levnads-
kostnaderna i Sverige är höga för 
många utlänningar som kommer 
hit. En del måste jobba samtidigt 
som de studerar. Annars kan de 
inte betala sitt boende eller böcker 
som man behöver för skolarbetet. 
Många som själva finansierar sina 
studier har ingen tid till vila. Det 
är svårt att få det dagliga livet att 
fungera då.

Yuko Ota från Japan har samma 
uppfattning.

– Jag känner mig lyckligt lottad 
för att jag kan försörja mig trots 
jag inte har särskilt rika föräldrar. 
Men jag vet att det finns ett antal 

utländska studenter från andra län-
der som lever i misär, till exempel 
tre personer som bor i en etta och 
jobbar svart också.

PATRICK CHANDA KOMMER från 
Zambia och har varit i Sverige 
sedan augusti. Han läser en mas-
terutbildning i socialt arbete och 
mänskliga rättigheter på Göte-
borgs universitet. 

Han lyckades hitta boende redan 
innan han flyttade till Göteborg. 
Studentlägenheten i Johanneberg 
är 18 kvadratmeter stor och har 
toalett. Rumskompisen Alexandre 
Hakizamungu  från Rwanda sover 
i den enda sängen och vid dess fot-
ända har Patrick en madrass.Köket 

Patrick satsar allt på  
”Jag kommer att 
göra allt jag kan. 
Hela min utveck-
ling hänger på den 
utbildning jag får i 
Sverige.”

PATRICK CHANDA 

TILLFÖRSIKT. Även om pressen är hård inför varje tenta är Patrick Chanda inte den som oroar sig för mycket. Det handlar om att ta ansvar och sköta sig, resonerar han.
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Mejla oss och 
fråga, vi tar 
reda på svaret!
jobbstudier@
gp.se

Vad får man 
egentligen 
göra på  
jobbet . . . 

. . . och vad får 
man absolut 
inte göra?

 REDAKTÖR

Eva Parkrud
031-62 41 13
eva.parkrud@gp.se

 BITR. REDAKTÖRER

Arne Larsson
031-62 41 24
arne.larsson@gp.se

Anna  
Liljenberg
031-62 42 14
anna.liljenberg@gp.se

Mejla dina 
frågor till 
jobbstudier@
gp.se

FRÅGA OM JOBBET

Varje söndag i denna spalt På jobbet ger 
Ekonomi & politikredaktionen dig svar på frågor 
om jobb. Mejla oss din fråga på: jobbstudier@gp.se 
eller sms:a JOBBVETT till 72010.

Migrations-
verket kollar 
ekonomi och 
studieresultat

Migrationsverket håller ögonen 
på utländska studenter.  Både 
ekonomin och studieresultaten 
granskas.

När ett första uppehållstillstånd 
ska godkännas är det svenska am-
bassaden eller motsvarande i stu-
dentens hemland som gör en be-
dömning. Förmågan att försörja 
sig kontrolleras genom exempelvis 
kontoutdrag från bank. Studenten 
ska också visa antagningsbeskedet 
från den svenska högskolan.

NÄR ETT UPPEHÅLLSTILLSTÅND ska 
förlängas hanteras det av Migra-
tionsverket i Sverige. Då görs en 
ny kontroll av banktillgångar och 

även av studieresultat.
– Om en student har valt att av-

bryta sina studier så har lärosätena 
en rapporteringsskyldighet gent-
emot Migrationsverket, säger Anita 
Engström, som är handläggare på 
verket.

BESLUT OM ATT AVSLÅ ANSÖKAN 
om förlängt uppehållstillstånd kan 
överklagas.

– Det är ovanligt att vi återkallar 
ett tillstånd. Om vi återkallar ett 
tillstånd eller avslår en förläng-
ningsansökan kan det överklagas. 
Eftersom studenten kan vara kvar 
i Sverige fram till beslutet vinner 
laga kraft kan han eller hon fort-
sätta studierna medan målet hand-
läggs i domstol.

MARCUS OLSSON
031-62 40 00 jobbstudier@gp.se

”Om vi återkallar 
ett tillstånd eller 
avslår en förläng-
ningsansökan kan 
det överklagas”

ANITA ENGSTRÖM
handläggare på Migrationsverket

Bilder: ULF BÖRJESSON

sina studier 
på bottenvåningen delas med de and-
ra som bor i trappuppgången.

Patrick sköter så mycket som 
möjligt av pluggandet i skolan. 

– Jag känner att jag inte får miss-
lyckas. Jag har fått en chans här i 
Sverige och jag är väldigt glad över 
att ha den här möjligheten.

Patrick Chanda har klarat sina 
tentor hittills och hoppas på en 
fortsättning i Göteborg även efter 
sommaren. Utbildningen han går 
är tvåårig.

– Jag kommer att göra allt jag 
kan. Hela min utveckling hänger 
på den utbildning jag får i Sverige. 

EKONOMIN MÅSTE VARA i ordning 
och samma sak gäller med studi-

erna. Studenter som är här på stu-
dentvisum måste ta en viss mängd  
poäng för att kunna förlänga sitt 
uppehållstillstånd. 

Eftersom studieresultaten måste 
presenteras innan en förlängning 

kan godkännas kan en misslyckad 
tenta leda till att studenten inte får 
fortsätta sina studier i Sverige.

– Möjligheten att skriva omtenta 
senare finns ju inte i vår värld som 
utländsk student. Det hinner man 
inte under den period som uppe-
hållstillståndet sträcker sig, säger 
Yuko Ota.

Patrick Chanda:
– Det finns en press hela tiden, 

men jag försöker att inte oroa mig. 
Det svenska systemet gör att man 
får mycket frihet kring sina egna 
studier. Men också ett stort ansvar. 
Om man inte sköter sig så kommer 
det att märkas.

MARCUS OLSSON
031-62 40 00 jobbstudier@gp.se

Rumskompisen 
Alexandre  
Hakizamungu från 
Rwanda sover i den 
enda sängen och vid 
dess fotända har  
Patrick en madrass

Man har rätt 
att jobba till 67
Jag är en tjänsteman som närmar mig pension, 
men ser i min prognos att pensionen blir myck-
et bättre om jag arbetar fram till 67 år. Men min 
arbetsgivare vill helst att vi äldre slutar vid 65. 
Hur ska jag göra?

Katrin Conrad, om-
budsman på Unio-
nen svarar:

– Man har abso-
lut rätt att kvarstå 
i tjänst till 67 år. 
Arbetsgivaren kan 
inte neka någon att 
arbeta kvar, så länge 
arbetsuppgifterna 
löper på och finns 
kvar, säger Katrin Conrad, ombudsman på Unio-
nen i Göteborg.

Får man problem och är med i ett fackförbund så 
får man kontakta det och få hjälp att ha en dialog 
med arbetsgivaren.

Lagen säger att man har rätt att kvarstå fram 
till 67 år, och även i vissa kollektivavtal står det 
att man har rätt att arbeta kvar.

– Men jag kan förstå den psykologiska pressen i 
det. Vi märker redan att det är fler människor som 
väljer att arbeta efter 65 år. Och det har oftast att 
göra med den ekonomiska situationen.

Semesterlön 
trots frånvaro
Jag har varit sjukskriven två månader under 
våren. Har jag rätt att få lika lång semester i 
alla fall?

Svar: Ja. Enligt semesterlagen är följande frånva-
ro semesterlönegrundande, det vill säga ger lika 
många betalda semesterdagar som du skulle ha 
fått om du inte varit frånvarande:

Sjukdom – 180 dagar.
Arbetsskada – samtliga frånvarodagar under 

max ett helt intjänandeår.
Föräldraledighet och tillfällig vård av barn  – 120 

dagar (180 för ensam vårdnadshavare) samt all tid 
då graviditetspenning betalas.

Närståendevård – 45 dagar.
Facklig utbildning, viss teckenspråksundervis-

ning, risk för överförande av smitta – 180 dagar.
Viss försvarsutbildning – 60 dagar.
Gundläggande svenskundervisning – samtliga 

frånvarodagar.
     Källa: Semesterlagen § 17-17b. 

 


