
 Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 30 hp 

En ömsesidig investering 

Masterprogram i karriärutveckling och vägledning (91–120 hp) 

Vårterminen 2012 

Handledare: Ann Kjellberg 

Examinator: Lars Jalmert 

English Title: A Mutual Investment 

En ömsesidig investering 
Studieavgifter, välpresterande internationella studenter och 
Sveriges välfärd 

Författare: Firouzeh Esnaasharan



 

 

En ömsesidig investering 

Studieavgifter, välpresterande internationella studenter och Sveriges välfärd 

Firouzeh Esnaasharan 

Sammanfattning 

Föreliggande rapport är resultatet av sex intervjuer kompletterade med litteraturgranskning. 
Rapporten speglar den pågående debatten kring studieavgifter. Den redovisar, inspirerad av 
diskursanalytisk metod, tre skilda diskursiva debatter dvs. lärosätets, individens, samhällets, på 
två diskussionsområden - kompensatoriska åtgärder samt möjligheter, fördelar/styrkor. 
Rapporten påvisar de problem och lösningar som förts fram inom dessa. Respondenterna lyfter 
fram att studieavgifter handlar om ett ömsesidigt investeringsproblem för framtida välfärd – för 
individen såväl som för samhället. Respondenterna pekar också på att samverkan mellan 
departement behövs liksom företagsstöd för industristipendier eftersom full kostnadstäckning 
behövs. Brister i investering blir ett dilemma som långsiktigt påverkar Sveriges välfärd och 
även den enskilda studentens välfärd, i synnerhet för den som inte själv har ekonomiska 
resurser. Fem av sex respondenter har den samlade synen på avgifter att kravet på full 
kostnadstäckning inte är rimligt utan ett välfungerande stipendiesystem och innebär att vi 
förlorar alltför många studenter. Den preliminära lösningen är att vidta kompensatoriska 
åtgärder samt att regeringen tillskjuter medel, säger studieanordnarna. Jag drar slutsatsen att vi 
ännu inte är redo för att ta hand om konsekvenserna av avgifter och att samverkansdebatten 
knappt påbörjats. 

Nyckelord 

Studieavgifter, högskoleutbildning, utbildningspolitik, internationella studenter, välfärd.  

 

 

 



 

 

A Mutual Investment 

Tuition Fees, High Performing International Students and Swedish Welfare 

Firouzeh Esnaasharan 

Abstract 

This paper is based upon six interviews completed by making a literature examination. The 
paper reflects the current debate on tuition fees. It shows, inspired by a discourse analysis 
method, three separate discursive debates i.e. higher education, the individual, the society, in 
two areas of discussion – compensatory measures and potentials, advantages/ stability. The 
paper demonstrates the problems and solutions put forward in these areas. The respondents 
highlight that tuition fees are about a mutual investment problem for future welfare - for the 
individual as well as the society. The respondents also point out that there needs to be 
collaboration between the ministries, as well as financial support for industrial scholarships 
because costs need to be completely covered. Lack in investment becomes a dilemma that 
affects Sweden’s welfare and even the students individual welfare in the long term, particularly 
for the one who does not have own economic resources. Five of six respondents have an overall 
view on tuition fees that indicate the demands on full cost coverage is not reasonable without a 
well-functioning scholarship system and results in us losing too many students. The preliminary 
solution is to take compensatory actions and that the government contributes funding, the study 
providers say. I conclude that we are not yet ready to deal with the consequences of tuition fees 
and that a collaborative debate has just begun. 
 
 
Keywords: Tuition fees, higher education, higher education policy, international students, 
welfare.  
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Förord 

Ett särskild tack till min handledare Professor Ann Kjellberg för alla värdefulla synpunkter. Ditt 
engagemang har betytt oerhört mycket för mig. Jag vill även tacka mina informanter som har 
berikat min studie med entusiastiska reflektioner och utsagor. Inte minst tack till mina vänner 
för deras omtanke och lyhördhet.  
 
Tack alla internationella studenter för att ni finns! Jag upplever än mer idag att frågorna som jag 
lyfter i denna uppsats är av oerhörd betydelse och hoppas på en positiv utveckling. 
 
Stort tack till mina barn. Hedieh, för alla gånger du avbröt dina egna studier för att bolla tankar 
och textinnehåll med mig. Tack även till dig Sam, tack för ditt tålamod. Du gav mig den tid som 
tillhörde dig! 
 
Det finns en som alltid finns där för mig, du är grunden till insikterna för frågorna som jag 
berör! 
 
Till oss 
 
Stockholm, 2012-05-31 
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 Inledning 

Studieavgifter har för första gången i Sveriges högskoleutbildnings historia införts från 31 juli 
2011. För första gången har internationella studenter betalat studieavgifter. Detta efter 
regeringens beslut: 

Riksdagen beslutade i juni 2010 i enlighet med regeringens förslag och bedömningar i 
propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 
2009/10:65). Det innebär att högskoleutbildning kommer att förbli avgiftsfri för den som är 
svensk medborgare, medborgare inom EU/EES eller Schweiz. Medborgare från övriga 
länder, så kallade tredjelandstudenter, ska däremot betala en avgift för sin 
högskoleutbildning med start från höstterminen 2011. Med ändringen ska svenska 
högskolor konkurrera internationellt med kvalitet, inte med avgiftsfri utbildning. 
(2009/10:65) 

Enligt propositionen har antalet internationella studenter ökat kraftigt över hela världen under de 
senaste tio åren, och antalet inresande studenter till Sverige har ”trefaldigats sedan 1999”. 
Intresset har ökat särskilt från länder utanför Europa. Antalet tredjelandsstudenter har också 
ökat och kostnaderna för dessa har därmed växt. ”Inför höstterminen 2009 kom 120 000 
ansökningar från studenter från länder utanför EU/EES”. 

 Även om tredjelandstudenterna för med sig mycket positivt till svensk högskoleutbildning 
är det inte skäl nog för att utan begränsningar erbjuda skattefinansierad avgiftsfri utbildning 
till alla utländska studenter. Svenska skattemedel bör i första hand täcka behovet av 
utbildning för svenska medborgare.(Ibid.) 

I propositionen förklaras också att införandet av studieavgifter för tredjelandstudenter möjliggör 
ökat strategiskt arbete för universitet och högskolor för att rekrytera dessa studenter. Enligt 
regeringens beslut (Ibid.) kan lärosätena själva bestämma studieavgifters storlek, men detta 
utifrån principen om full kostnadstäckning1. Internationella studenter måste betala för varje del 
inom den utbildningsadministrativa processen. Lärosätena får inget bidrag alls från staten för en 
internationell student (www.vhs.se ). Internationella handledare vid Stockholms universitet 
berättade också att det statliga stödet försvinner i samband med studieavgifter. Detta är en 
summa på 7.2 miljoner per år när det gäller Stockholms universitet (universitetsnytt nr. 5/2009). 
 
Sista möjligheten till avgiftsfri utbildning (vårterminen 2011) ledde till många sökande till 
svenska lärosäten. Redan innan införandet av regeringens beslut sökte sig många internationella 
studenter till universitetet och undrade om exempelvis förutsättningarna för avgiftsskyldiga 
sökande. En del undrade om storleken på stipendier och tyckte att stipendierna var för 

                                                      
1 Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) tog i november 2007 beslut att 
rekommendera medlemmarna att införa en ny redovisningsmodell för direkta och indirekta 
kostnader. Modellen har arbetats fram av förbundet under 2007 och syftar till att på ett enkelt, 
rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och 
högskolor. Förbundets arbete med full kostnadstäckning fortsätter kontinuerligt. www.suhf.se  
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begränsade. Andra undrade vilka som ska betala avgifter. Många tyckte att avgiften var hög. 
Efter att studieavgifter lanserades minskades antalet tredjelandsstudenter dvs. de som skulle 
komma att betala. Detta var inget som förvånade varken regeringen eller lärosätena eftersom de 
hade förutsett minskningen (2009/10:65). Regeringen framförde att genom ett aktivt arbete med 
information, rekrytering och mottagande av tredjelandsstudenter skulle minskningen kunna 
hindras och dessutom ge nya strategiska möjligheter för svenska lärosäten och för Sverige som 
utbildningsnation(Ibid.). Skulle lärosäten kunna hantera förändringen på så kort tid?  

Uppgifter om antalet som betalat studieavgifter hösten 2011 visar att antalet freemover-
studenter minskat kraftigt. Fullständig statistik om hur antalet inresande studenter 
förändrats kommer att redovisas i slutet av 2012. (www.hsv.se ) 

Antalet sökande till de internationella mastersprogrammen vid Stockholms universitet har 
minskat kraftigt med ca 70 % jämfört med förra året. ( Uppgift från Sektionen för antagning och 
högskoleprov, studentavdelningen, Stockholms universitet, 2011-01-18). 
 
Regeringen tycker att svenska lärosäten bör konkurrera ”på samma villkor som utländska 
lärosäten i de länder Sverige vill jämföras med”. (2009/ 10:65) Inom EU är avgifter för 
studenter från länder utanför EU det vanliga. Enligt propositionen ska svensk 
högskoleutbildning konkurrera med hög kvalitet och goda studiemiljöer, inte med gratis 
utbildning. Eftersom svenska lärosäten inom många områden kännetecknas av hög kvalitet och 
goda utbildningsmiljöer finns goda möjligheter till att lärosätena kan konkurrera på en global 
utbildningsmarknad(Ibid.). Vi behöver välpresterande studenter, men många av de studenterna 
som har råd att betala studieavgifter väljer andra länder såsom USA, Storbritannien, Kanada och 
Australien. Dessa länder är dessutom engelsktalande. Detta kan bekräftas även då några 
internationella studenters åsikter belystes i en artikel i Universitetsnytt (nr. 5/2009). En intervju 
med några internationella studenter visade att studenten Mejia från Brasilien tycker att Sverige 
fortfarande kan vara intressant om avgifterna är lägre än i England, USA, Irland eller Spanien. 
”Sedan kan även kravet från migrationsverket att kunna uppvisa att du har tillräckligt med 
pengar att leva på för att få uppehållstillstånd ställa till problem för dem som planerar längre 
studievistelser i Sverige, tillägger hon”. (Ibid.) 
 
Regeringen (2009/10:65) har inrättat två olika stipendieprogram för att ytterligare öka svensk 
högskolas attraktionskraft. Ett stipendieprogram riktas till studenter från12 biståndsländer 
(Burkina Faso, Bangladesh, Etiopen, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Zambia, 
Kambodja) som kan få stipendium från svenska institutet och avses att täcka både 
levnadskostnader och studieavgifter. Ett annat program riktar sig till kvalificerade studenter från 
länder utanför EU/EES och Schweiz och täcker studieavgiften under studietiden. Stipendierna 
fördelas via Internationella programkontoret till varje lärosäte som i sin tur delar ut stipendierna 
utifrån sin egen valda strategi. Exempelvis har Stockholms universitet prioriterat kvalificerade 
studenter från prioriterade partneruniversitet2 (Övergripande strategi samt riktlinje för 
internationellt samarbete vid Stockholms universitet, 2011- 01-13). Studenten Ozbek från 
Turkiet (nr. 5/2009) påpekade att vissa studenter har en privatekonomisk situation som gör att 
de kan betala avgifter. ”Men antalet studenter som har råd att betala är färre än de som vill gå 

                                                      
2 Universitet och högskolor kan teckna avtal om samarbete med andra lärosäten, partneruniversitet, inom eller utom 
landet. Samarbetet kan avse utbildning eller forskning. www.hsv.se 
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den här utbildningen.” (Ibid.) Det kan finnas länder som varken finns bland biståndsländer eller 
hör till lärosätets prioriteringsval. Enligt VHS anmälningsstatistik är en del sådana länder 
fortfarande i topp utifrån antal sökande till mastersprogram inför HT 2011. De fyra länderna i 
topp är Etiopen, Pakistan, Bangladesh och Iran, varav Etiopen och Bangladesh är 
biståndsländer. Studenten Duwal från Nepal berättar att ”om studieavgifter införs måste jag 
söka stipendier. Avgifterna tillsammans med de höga levnadskostnaderna skulle göra att 
studenter från u-länder inte har råd att komma till Sverige.”(nr. 5/2009) 

Undersökningsområdet 

Införandet av studieavgifter är något nytt för utbildningsväsendet. Det är viktigt för det svenska 
samhället att noggrant följa konsekvenserna med införandet av studieavgifter eftersom, som det 
nämndes i inledningen, det minskade antalet sökande såväl som registrerade utländska studenter 
från hösten 2011. Sverige kanske förlorar välpresterande studenter och det påverkar mest de 
mindre bemedlade studenterna som står inför en svårare situation för att kunna komma och 
studera i Sverige.  
  
De huvudsakliga problem jag belyser kan sammanfattas enligt nedan: 

• top down beslut 
• kort införandetid och snabbt beslut efter kort utredningstid 
• inte enkelt att se vilka för- och nackdelar det finns med studieavgifter 
• studieavgifter påverkar inte enbart den enskilda studenten utan den har många 

intressenter  
• studieavgifter kan antas skapa en mix av problem och beroenden 
• studieavgifter skapar nya (arbets-)villkor för utbildare 
• svåröverskådliga effekter och sammansatta problembilder 

• skilda intressenter ser olika lösningar och fokuserar på egna problem som de förutser 
kommer att uppstå. 

 

Studieavgifter spelar stor roll för den som själv står för sina egna kostnader utan stipendium 
eller studiemedel. För svenska studenter fyller CSN en funktion som studiemedelssystem, en 
sådan verksamhet finns inte i alla länder. De flesta får heller inte något stipendium hemifrån. 
Storleken på avgiften är naturligtvis mycket avgörande för vilket land man som en internationell 
student anser sig kunna välja för studier. Därför är frågan om hur Sverige kan attrahera fler 
studenter värd att särskilt behandla.  
 
Studieavgifter kan påverka graden av framgång med ett internationaliseringsarbete. Världen är i 
ständig förändring vilket gör att samhällsfrågor i synnerhet måste beaktas i sin 
helhet. Konkurrens finns inom utbildning och arbetsmarknad såväl på nationell som på 
internationell nivå. Med internationell menar jag givetvis inte bara EU- länder utan även världen 
utanför Europa. 
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Jag var nyfiken på att följa processens gång med införandet av studieavgifter. Min nyfikenhet 
var inte enbart på grund av mitt arbete som studie- och karriärvägledare för studenter vid ett 
lärosäte, utan för att jag också är anhörig till en tidigare gäststuderande. I och med detta har jag 
en egen insikt i vilka konsekvenser en internationell student måste beakta. Jag kunde förstå de 
sökande som visade sin oro. Som anställd vid universitetet kunde vi ibland inte heller ge ett 
tillräckligt svar till informationssökande eftersom intervallet från då beslutet fattades till dess att 
det skulle införas var kort. Redan från sommaren 2010 märkte jag att denna förändring också 
påverkar oss som personal. Vi måste bli ännu bättre på att ge service. Internationella studenters 
förväntningar kan antas öka, t.ex. att få snabba mejlsvar framför allt kring frågor om antagning, 
bostad mm.  Jag, och säkert flera andra, funderade på om internationella avgiftsskyldiga 
studenter skulle kunna tro att de har rätt till mer service, och att deras förväntningar ökar, 
samtidigt som svenska lärosäten enligt högskoleförordningen är lika för alla.    
 
Vidare är mina tankar att problembilden kring studieavgifter kommer att vara under ständig 
förändring.  Jag tror att studieavgifter kan leda till att de studenter vi får i de flesta fall kommer 
från Europa. Frågan är i så fall om den avsikt som regeringen har om att spara skattebetalarnas 
pengar kan genomföras. En annan tanke som slår mig är om studieavgifter gör att våra studenter 
kategoriseras som till EU-studenter, stipendietagande respektive bemedlade studenter.  
 
Den kanske största frågan när det gäller studieavgiftsproblematiken är hur Sverige ska ställa sig 
till internationella studerande, det vill säga till studenter utanför Europa. Kan vi, och i så fall 
hur, förhindra en eventuell minskning av antalet duktiga internationella studenter som kunde ha 
studerat i Sverige? Vilken effekt tycker man att en minskning av antalet internationella 
studenter har både på lärosätena och på Sverige i stort. En annan och mer öppen fråga, som inte 
behandlas i denna studie, är hur lärosätena i Sverige kan, vill och bör samverka kring 
studieavgifter, internationaliseringsarbete och dess konsekvenser. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att belysa om/ hur svenska lärosäte kan attrahera välpresterande internationella 
studenter till Sverige. 
 
Min första forskningsstrategi är att lyfta fram nyanserade bilder och röster om skilda 
intressenters syn på studieavgifterna för att skapa underlag för förståelse av rådande 
diskussioner om ett högaktuellt tema. 
 
Studieanordnarnas huvudproblem är att finna ut hur de på bästa möjliga sätt kan organisera sin 
verksamhet för att få välpresterande studenter till Sverige. Avsikten är främst att belysa hur de 
diskuterar möjligheter och problem, lösningar och organisation kring studieavgifter. 
 
Min andra forskningsstrategi har varit att finna företrädare för studieanordnarna, diskutera med 
dem och läsa aktuell litteratur inom området. 

Forskningsfrågor 

1. Hur diskuterar företrädare för lärosätena kring möjligheter, exempelvis ekonomisk lättnad, 
attraktionskraft, ökad kvalitet etc.? 
  
2. Hur diskuterar de fördelar eller styrkor, exempelvis globalisering, international anpassande 
utbildningar, etc.?  
 
3.  Hur diskuterar de kompensatoriska åtgärder, exempelvis stipendier, marknadsföring, fler 
engelskspråkiga utbildningar, arbetsmöjligheter, service, bostäder etc.? 
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Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och en bred bakgrund och nuläge ges genom en 
inledning i olika temarubriker.  

Tidigare forskning 

Sökorden som har använts är: Studieavgifter, Svensk högskoleutbildning, utbildningspolitik, 
utländska studenter, internationella Studenter, gäststuderande- Sverige- Europa, study abroad, 
konsekvenser av studieavgifter, Sveriges välfärd, välfärd, stipendier samt kvalitet och högre 
studier. Sökningen har utförts i Databaserna Diva, Google Scholar, Google Books, Libris, 
Högskoleverkets - och regeringens hemsidor. Ett antal dokument vid Internationella 
programkontoret, Svenska Institutet, Migrationsverket, British Council, Lunds universitet och 
Sveriges Universitets - & Högskoleförbund (SUHF), Stockholms universitet, Karolinska 
Institutet samt Kungliga Tekniska Högskolan har granskats liksom webbsidor.   

 Historisk överblick   

Statens offentliga utredningar gav ut den omfattande rapporten Ett utvecklat 
resursfördelningssystem för högskolans grundutbildning (SOU 2005:48). Genom att samla in 
synpunkter och önskemål från ett stort antal intressenter bl.a. lärosäten, genomfördes en 
granskning av resursfördelningssystem för grundläggande högskoleutbildning där aspekterna 
kvalitet, studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov mm ingår. Syftet var enligt 
rapporten att föreslå eventuella förändringar. I denna rapport ingår ett kapitel om 
resurstilldelningssystem i några olika länder. Detta visar att i de länder där lärosäten är 
jämförelsevis autonoma i förhållande till statsmakterna ”finns också resursfördelningssystem 
som till stora delar är student- och eller prestationsrelaterade” (SOU 2005:48: 158). Huvudsaken 
enligt rapporten, är att om staten vill ha en stark styrning av grundläggande högskoleutbildning, 
måste detta följas av ett resursfördelningssystem där staten står för den ekonomiska risken. 
Vilket inte är den utgångspunkt som regeringen hade i sitt förslag och inte ens det som fanns i 
reformen före 1993 års (Ibid.). Regeringen gav uppgiften att utreda förslag om att statliga 
universitet och högskolor skulle kunna ta ut studieavgifter från länder utanför EES, 22 
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december 2004.3 Utredningsuppdraget skulle redovisas 31 januari 2006, (SOU 2005:48). 
Eftersom utredningen inte var aktuell vid tillfället, har utredarna inte behandlat 
resursfördelningssystemet ur aspekten studieavgifter i sitt förslag. Däremot visar det sig att 
förslaget har lyfts upp 2004, under socialdemokratiskt styre.   
 
Utredningen Studieavgifter i högskolan presenterades 2006 av Erland Ringborg (SOU 2006:7), 
precis som regeringen hade bestämt för uppdraget 2004. Som lagförslag föreslogs enligt 
direktiven en ny paragraf i högskolelagen, detta var att avlasta kostnader för utbildning av 
studenter från länder utanför EES. Från detta lagförlag utgick att utbildningen på grund- och 
avancerad nivå för studenter från länder utanför EES skulle finansieras genom avgifter som ska 
fastställas av varje högskola. Det som finns i detta lagförslag har nu fastställts i högskolelagen 
SFS 2010:543). Enligt SOU 2006:7 ska avgifterna beräknas så att kostnaderna täcker stöd och 
service till utbildningen, förutom utbildningskostnaderna. Tidigare i inledning på min studie 
nämndes detta som full kostnadstäckning. Utredningen fokuserar liksom den föreliggande 
studien på konsekvenserna av studieavgifter. I rapporten (Ibid.) finner man därtill processen, 
som visar på att studieavgifter har börjat utredas.  I 1 kap. Förslag till lag om ändring i 
högskolelagen (1992: 1434) har beslutsfattning gällande studieavgifter för utbildning på grund- 
och avancerad nivå för medbörjare i andra länder än länder som tillhör Europeiska unionen eller 
medborgarna i EES- medlemsländer, föreslagits.  ”Denna träder fram 1 januari 2008” (1 kap. 
13§, SOU 2006:7) men som tillkännagetts4 var så inte fallet.   
 
Vid Yttrande över remiss om prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor, 
(högskoleverket, 2012-03-13), anförs det om resurstilldelning vid lärosäten för 
forskningsområden. Med den statistik underlag som Högskoleverket har idag anser de inte att 
det finns något hinder för genomförandet av en prestigebaserad resurstilldelning vid universitet 
och högskolor. Yttrandet är fokuserat på forskning, detta är en viktig ingång vid analys av 
faktorer som har betydelse i resursfördelning och liknande faktorer, dess konsekvenser kan gälla 
utbildningar på grund och avancerad nivå. Svenskt Näringsliv har lämnat ett remissvar 15 mars 
2012, på rapporten(Ibid.) att en prestationsbaserad resurstilldelning kan påverka forskningens 
kvalitet. Samtidigt påstås att det är negativt att svensk forskningskvalitet har sjunkit och att 
regeringen har en viktig roll i frågan. Slutligen har inte detta med partifärg att göra, utan 
behandlar sakfrågor och anknyter inte till partipolitik. Fenomenet studieavgifter är en förändring 
på internationell nivå och har därför både nationell och internationell inverkan.    

Globalisering, ett samspel 

Lennart Schön beskriver globaliseringen i Marknadsintegration och teknisk förändring, 
(underlag rapport nr.15 till globaliseringsrådet, 2008) dels från historiskt perspektiv och dels 
från några teoretiska perspektiv och avslutar sin rapport med en diskussion om förväntade 
effekter av globalisering på svensk ekonomi. Schön har även diskuterat liknande slutsatser dock 

                                                      
3 Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
4 Studieavgifter trädde fram 31 juli 2011(se Inledning).  
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med ett bredare perspektiv i: Vår världs ekonomiska historia, (2010) och En modern svensk 
ekonomisk historia, tillväxt och omvandling under två sekel,( 2007). Jag konstaterar att en av 
huvudorsakerna till införandet av studieavgifter (2009, 10:65) är också att världen blir allt mer 
globaliserad och det finns många aspekter som dels förorsakar och dels påverkar 
globaliseringen. Enligt Schön skapar globaliseringen ”vinnare och förlorare”. Han diskuterar om 
problemen kring industriell omvandling och internationell integration. Idag är det inte industrin 
som skapar sysselsättning utan det är tjänster som gör det, enligt Schön. Följaktig är det 
tjänstemännen som blir utsatta för den ”ökade konkurrensen”. Om vi med min studie i åtanken, 
riktar oss till både nationell och internationell akademisk utbildning som en sektor som påverkar 
tillväxtekonomin i Sverige, är studieanordnarna de tjänstemän som nu har blivit utsatta för ökad 
konkurrens mot andra länder. Detta på grund av studieavgifterna. 
 
Vidare förklarar Schön (2008) att ett omvandlingstryck som hotar många människor kan leda 
till motreaktioner och dessutom till negativa intäkter. Enligt Schön kan man, om man hamnar i 
dessa motreaktioner idag, jämfört med tidigare i Europa, spela en central roll för att anpassa sig 
internationellt i den globala marknaden. Jag har kommit fram till att man bör hitta en lösning 
om motreaktionen är studieavgifter, då ligger den centrala rollen hos de sektorer som är 
inblandade i frågan. Vilka sektorer som är inblandade återstår att se utifrån resultatet. Avsikten i 
denna studie är att belysa hur studieanordnarna diskuterar möjligheter och problem, lösningar 
och organisation som passar för studieavgifter. Så att avgifterna snarare leder till en utveckling 
inom akademisk utbildning än motsatsen.   
 

Framgångsfaktorer 

Jag väljer att presentera några av Schöns (2008) ”framgångsfaktorer” med långsiktiga 
perspektiv under citatet nedan: 

• Omreglering5 av tjänstesektorn för att stärka i synnerhet den europeiska 
integrationen och för att öka möjligheterna till innovativt och flexibelt utnyttjande 
av nya efterfrågan. […]För ett litet land som Sverige med riklig kompetens inom 
delar av den reglerade tjänstesektorn är den vidgade integrationen av stor vikt 
inför framtiden. (2008:79) 

• Inriktning på att skapa standards för vidgade infrastrukturella investeringar inom 
nya teknikområden. […] Utvecklingen av standards inom infrastrukturen gynnar 
tillväxten generellt och speciellt infrastrukturellt och nätverksinriktade företag som 
exempelvis Ericsson och ABB. (2008:80) 

• Utrymme för entreprenörer med nya idéer […] Vi kan också urskilja ett antal 
troliga innovationsområden i linje med både nya tekniska möjligheter och 
marknadens efterfrågan.[…] Öppenhet inför olika möjligheter är dock viktigt med 
tanke på att utfallet av nya komplementariteter historisk sett ofta överraskat. 

                                                      
5 En stor del av tillväxten ligger inom produktion av tjänster. Pga. strukturomvandling i utbud av 
globalt industriellt arbete bör stärka tjänsteproduktion vidare. 
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Enligt Framtidens utmaning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010) är framgångsfaktorer 
vid prioriteringar inom en organisation ”tydlighet”, ”öppenhet” och ”relevans”. 

En metod är att skapa en gemensam värdegrund inom organisationen.  […]När alla 
medarbetare är delaktiga når tänket fram även utanför organisationen. Om det här 
resonemanget är gällande för samhället i stort kan förståelse för beslutade åtgärder enligt 
ovanstående principer mycket väl kunna öka bland medborgare (2010:64).  

Framtiden väntar inte, Om världen och Sveriges välstånd skrevs av Stefan Fölster och Johan 
Kreicbergs (2011). Författarna diskuterar om arbete och arbetslöshet, utbildning och forskning, 
skattereduktion och investeringar, utveckling i infrastruktur och att kunna konkurrera 
internationellt, ”tjusiga anföranden” och ”politiska förändringar”. De menar att innovationen 
skapar framgång både nationellt och internationellt. Ett exempel som de gav var MP3 som 
uppfanns på ett tysk universitet men ”ett amerikanskt företag spred tekniken till marknaden.”  
Författarna anser att ”Samarbete med företag leder också till bättre kvalitet för forskning.” 
därmed växer forskningspublikationer både på kvalitet och på antal. Större rörlighet mellan 
näringsliv och akademiska miljöer behövs.  ”Nya miljöer skapar nya krav och nya perspektiv.” 
(2011:82). 
  
Författarna belyser också att Sverige bör tänka över skatteavdrag för donationer till forskning 
och utveckling. De exemplifierar Chalmers tekniska högskola som grundades av privata 
donationer.  En fråga som författarna undrar över är om staten verkligen behöver spara så 
mycket som de gör nu. Den offentliga sektorn har klarat sig bra och deras förmögenhet har ökat 
successivt, menar de. Dvs. hela den offentliga sektorns skuld från 76 procent av BNP 
(Bruttonationalprodukt) 1994 beräknas att sjunka till 26 procent 20146. Enligt författarna visar 
det sig att man betalar mer skatt än vad som behövs för den offentliga sektorn. Staten gör inte 
”högriskprojekt” även om det kan leda till framgångar. De anser att det inte skulle vara 
ansvarsfullt mot skattebetalarna. ”Men hur ansvarsfull är det att dra undan kapital från alla de 
företag som vill finansiera sin expansion? ” (2011: 89). Författarna tycker att det är onödig att 
svenska företag flyttar utomlands och forskarna tvingas flytta med företaget. Liksom 
internationella företag som exempelvis IBM, Microsoft, mm kan man hitta svenska företag i 
Indien. Men om Sverige förbättrar möjligheterna för företag kan de vara kvar i landet och 
istället locka mer kvalificerad arbetskraft och internationella satsningar till landet. Fölster och 
Kreicbergs lyfter upp enkla och självklara faktorer som framgångsfaktorer. De nämner t.ex. att 
det krävs ytterligare ett byte vid flygresor till Sverige jämfört med London, Paris och 
Amsterdam, detta nämner de som en ”konkurrensnackdel”. De menar att det behövs 
förbättringar i flyginfrastruktur och flygtrafik. De tycker att fler svenskar måste “ vara kapabla 
till innovation. Det kräver högre kvalitet i utbildningen och reformer som gör det möjligt för 
unga att hitta arbete som de är utbildade till.” ”Alla dessa områden kräver mer än puts på ytan. 
Många andra länder förbättrar kraftfult och målmedveten villkoren för innovation. Framtiden 
väntar inte. Vad väntar vi på?” (2011: 134) Författarnas budskap sammanfattas i dessa två citat.  
 
I Framtidens utmaning, Välfärdens Långsiktiga Finansiering (Sveriges kommuner och 
landsting, 2010), diskuteras sammanfattningsvis om att stora utmaningar väntas för Sveriges 

                                                      
6 Sveriges bruttoskuld var 69 procent av BNP 2001; 2009, 42 procent av BNP  
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välfärd. Den åldrande befolkning och demografiska förändringar påverkar befolkningens 
förväntningar och behov.  Det diskuteras om möjliga och omöjliga lösningar, såsom ökad 
arbetstid, produktivitet och effektivitet, invandring osv. ”Det gäller då att hitta system för att 
kanalisera de ökade möjligheterna till egenfinansierad välfärd”(ibid. 64). Enligt rapporten finns 
det inom hälso- och sjukvården tre ” bärande etiska principer som ska ligga som grund för 
prioriteringar”: Människans värderingsprincip, ”behov - och solidaritetsprincip” samt 
”kostnadseffektivitetsprincipen” (ibid.). Det förklaras i rapporten att dessa principer även kan 
användas av andra välfärdstjänster. Jag avslutar med ett citat ur rapportens slutsats ”Den 
intressanta frågan är vad det blir för skillnad med medvetna beslut idag med bäring på 
framtiden, kontra kortsiktiga beslut om åtgärder efter hand.” Acceptera bara storleken på de 
framtida utmaningarna (Ibid.).             
 
I Translation of Globalisation and Regionalisation in Nordic Cooperation in Higher 
Education,(Peter Maassen et, al., 2008) ses samarbetet mellan Nordiska länder inom högre 
utbildning som en tradition där man kan se tydliga riktlinjer av nya idéer. Förutom att det 
påpekas hur man kan anpassa samarbete mellan Nordiska ministerrådet för att göra dem mer 
flexibla och effektiva, diskuteras bl.a. om förnyandet av de traditionella uppfattningarna och 
införandet av nya samarbeten. Ett exempel på detta är utveckling av gemensamma nordiska 
studieprogram i högre utbildning (Stensaker & Dano 2006, 2008). Det talas om samarbete och 
gemensamma politiska åsikter som på sätt o vis verkar ha verkställts mellan nordiska länder i 
fråga om internationella sökanden. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vikten av 
samarbete och gemensamma riktlinjer är avgörande och av betydelse när det gäller en 
avgiftsbelagd utbildning.    

Internationalisering 

Högskoleverkets rapportserie En gränslös högskola, 2005:1 påpekar bl.a. att både 
internationella studenter och lärare kan vara en viktig resurs för internationalisering. I samband 
med internationalisering på hemmaplan tas gästlärare, språkkurser, nätverk, distansutbildning, 
kursinnehåll och kurslitteraturer, upp i rapporten. Kort sagt kommer vikten av internationella 
studenters påverkan på utbildningens kvalitet i fokus.  
 
I Regeringens proposition Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid som lämnades 
till riksdag 26 mars 2009 beskrivs behovet av en ökad internationalisering av svensk högre 
utbildning för att möta globaliseringens utmaningar (Prop. 2008/09:175) dock var denna en 
fortsättning av propositionen Ny Värld Ny högskola (prop. 2004/05:162). Propositionen har sin 
fokus bl.a. på den globala utbildningsmarknaden. Regeringens utgångspunkter och 
konsekvenserna i denna proposition sammanfogas med uppsatsens studieområde. Regeringen 
menar att informationsspridning mellan olika organisationer och myndigheter är nödvändigt. 
Lärosätenas attraktionskraft för att konkurrera internationellt måste stärkas. Regeringen tycker 
att effektivisering av utländska utbildningars validering är en viktig ingång för att underlätta 
tillträdet i arbetsmarknaden för personer med sådan utbildningsbakgrund. Likaväl pekar 
rapporten på anmälnings- och studieavgifter för sökande utanför EU- respektive EES- länder. 
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Det talas om att inresande genom utbytesprogram har ökat kraftigt och samtidigt har antalet 
freemover- studenter årligen ökat med 20 % (sett under en längre period). 

Utbytesprogramstudenter kommer framför allt från europeiska länder som Tyskland, 
Frankrike, Spanien och Nederländerna. De fritt inresande studenterna kommer främst från 
asiatiska länder, såsom Kina, Pakistan, Iran och Indien. Även från Finland kommer ett stort 
antal sådana studenter.(Prop. 2008/09:175)  

I rapporten Marknadsföring och mobilitet, om ökande studentströmmar och växande 
internationell konkurrens (Högskoleverket, 2004:25 R) kan man studera om det har skett någon 
förändring jämfört med utsagor från denna studies intervjupersoner. Det framgår av rapporten 
att både enskilda länder och lärosäten vill ha de bästa studenterna samtidigt som man vill skapa 
en internationell profil. Detta är ett sätt att stärka landets utbildning, forskning och dess rykte i 
världen vilket är ett akademiskt skäl. Handelspolitiska och inrikespolitiska fördelar kan vara 
andra skäl till internationalisering. Det förklaras i rapporten om ”övergripande attraktivitet” som 
är av betydelse för marknadsföring. De egenskaper som är avgörande i frågan är 
utbildningskvalitet, landets språk, möjligheter att studera på engelska, möjligheter att arbeta 
under studier och även möjligheten att stanna kvar efter examen och arbeta samt hur lätt eller 
svårt är att få visum. När det gäller ”Sverige och den internationella utbildningsmarknaden” 
talas det om i rapporten att ” Sveriges del av samtliga internationella studenter i världen är 
liten.” exempelvis av 1,65 miljoner som studerade utomlands 2001, studerade 1,5 procent 
(26000) i Sverige. Sammanfattningsvis lyfter rapporten fram problem som I - länder kan ha, 
t.ex. arbetskraftsbrist, åldrande befolkning och att utbildandet av utländska studenter kan på 
längre sikt öka utbudet av kvalificerad arbetskraft på hemmaplan.  
 
I högskoleverkets årsrapport (2011), Sverige i ett internationellt perspektiv (2011:8 R) sätts 
svensk högre utbildning i ett internationellt perspektiv. Detta är ett underlag där man kan se 
Sveriges möjligheter för att konkurrera med omvärlden. Inom ramen för europeiskt samarbete 
ska 20 % av studenterna som examineras, ha studerat eller genomfört arbete utomlands.  För en 
del länder har studieavgifter en ekonomisk betydelse. Till detta tillkommer även behovet av att 
”rekrytera kvalificerad arbetskraft”. Målet är att ta emot och hoppas på att de stannar efter 
examen. 2008 stod studenter från Kina och Indien för störst antal utresande studenter i världen. 
De fem länder som tog emot hälften av alla studenter som studerade utomlands, var: Australien, 
Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA.  En viktig aspekt i denna studie är hur man kan 
fortsätta attrahera studenter från länder utanför EU och EES (tredjelands studenter). Om det 
lönar sig att utbilda sig är en samhällsfråga men enligt OECD:s beräkningar är vinsten med 
högre utbildning nästan "tre gånger så hög som kostnaden”. Det diskuteras också om svenska 
studenter som studerar utomlands, vilka var 26 000 till antalet under läsåret 2009/2010. De fem 
populära länder som nämndes ovan är också populära för svenska studenter men även Kina, 
Japan, Singapore, Italien och Spanien var populära destinationer. Många studerar 
läkarprogrammet och veterinärutbildningen utomlands, i länder som Polen, Danmark, Ungern, 
Slovakien och Rumänien. Siffrorna som visas i rapporten när det gäller inresande studenter till 
Sverige är före införande av studieavgifter. Dessa var 42000, ca 27 800 av dessa var freemovers. 
Det framgår av rapporten att mer än hälften av freemover - studenter är från länder utanför 
EU/EES. De fyra största ”ursprungsländerna” var Kina, Pakistan, Iran och Indien. Enligt 
rapporten minskade antalet sökande inför hösten 2011med 73 procent, dvs. från 91 800 
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höstterminen 2010 till 25 100 höstterminen 2011. Liknande resultat har Danmark och 
Nederländerna upplevt. Samtidigt redovisas lärosätenas intäkter och att staten har ökat anslaget 
för forskning och utbildning på forskarnivå med 700 miljoner kronor under åren 2010-2011. 
Personalkostnader står för de största kostnaderna med 61procent för verksamheten vid Sveriges 
universitet och högskolor. Jag anser antagningsresurser möjligtvis kan ha belastats pga. ökad 
antal utländska sökanden, dessa belopp kan inkluderas i personalkostnader. Däremot kan 
anmälningsavgifter enligt min insikt, ha lett till att oseriösa sökanden faller. Min reflektion är att 
kostnader för lärare och lärosätens lokal ofta kan vara lika stora, oavsett antal studenter. 
Kostnaderna är dock annorlunda för kliniska utbildningar. Sammanfattningsvis har mer än 
hälften av inresande freemover- studenter varit från länder utanför EU. Kostnaderna för 
universitet och högskolor har ökat samtidigt som statliga medel för forskning har ökat. 
Intäkter som har redovisats i denna rapport kan jämföras med intäkter efter studieavgifter. 
Andra aspekt som kan tas med i jämförelsen är om antal inresande studenter har ökat sedan 
första gången studieavgifter lanserades, vad detta beror på och vilka länder de internationella 
studenterna kommer ifrån. 
 
Om avgiftsskyldiga studenter prioriteras inom svenska lärosäten, så ska stabilisering av 
avgiftsnivåer, rekrytering av studenter med speciella akademiska förmågor, bibehållandet av 
nuvarande och även införandet av fler utbytesavtal tas till hänsyn. Svenska Institutet (2010) har 
intervjuat trettio experter både på nationellt - och internationellt nivå i sin rapport där Non EEA 
’’Target Countries’’ delas in i två grupper. Dessa två är: ”Primary” och ”Secondary Opportunity 
Countries”. Tanken med genomförandet av denna rapport är att ge lärosätena en vägledning 
rörande vilka länder de ska välja i sitt marknadsföringsprogram inom engelskspråkiga 
mastersprogram. Möjligheten för att rekrytera stort antal avgiftsskyldiga studenter beror som 
känt, på fördelning av länder i dessa två grupper, men är ändå inte den dominerande faktorn. 
Denna lista är en reflektion på information som samlades under SDS7 projektet (Svenska 
Institutet, 2010). Därför är ett flertal föreslagna länder, länder som förväntas gynna 
betalandestudenter.  
 
Internationella utblickar (2011), Nr2011/2, publicerades av högskoleverket som har sin fokus 
på inresande tredjelandsstudenter. I undersökningen deltar 20 lärosäten. Man har genomfört en 
webb- baserad digitalenkät skickad till samtliga freemover- studenter, som i de flesta fall läste 
engelskspråkiga mastersprogram ”vinter 2010/ 2011”. Deras grundläggande syfte med 
undersökningen har varit att ”ge underlag för rekrytering av internationella studenter”. För att få 
en bild av vilka de internationella studenterna var vid 2010-2011, dvs. före införandet av 
studieavgifter; undersöktes vad de hade för social bakgrund, varför de valde Sverige samt deras 
behov och krav. Jag kommer att grundligt presentera HSV8:s undersökning från 2011.  
 
De flesta studenter som deltog i undersökningen var från Pakistan, Indien och Kina, dessa 
studerade vid Blekinge tekniska högskolan, KTH samt Linköpings universitet. En tredjedel hade 
redan en mastersexamen och närmare 1 % hade en doktorsexamen. Majoriteten av studenterna 
hade en hög social ställning, 58 % finansierade sin utbildning genom sina föräldrar/ familj och 

                                                      
7 Study Destination Sweden, www.si.se  
8 Högskolverket www.hsv.se  
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en del genom sparade medel samt 2-4% hade stipendier, lån, jobb i Sverige eller bidrag. 
Anledningen till att de valde att studera i Sverige var: 67 % hittandet av rätt utbildning i 
Sverige, 62 % kostnadsfri utbildning. Faktorerna som påverkat valet har varit: lärosätenas 
prestige, internationella rankningen av lärosätet och möjligheter på den globala 
arbetsmarknaden. Jag inser att dessa faktorer påpekar på att studenterna har haft planer på att 
öka sin flexibilitet i den globalarbetsmarknaden. Detta framgår alltså av svaret på enkätfrågor, 
där studenterna besvarar om de har planer på att stanna i Sverige efter avslutade program. Bara 
1 % svarar nej medan 40 % inte visste och 40 % planerade att stanna för att studera vidare. 
Resultatet visade att det fanns ett stort intresse.  Faktorer som var viktiga för att få studenterna 
att stanna kvar, var kvaliteten på utbildningen och möjligheterna på arbetsmarknaden men också 
levnadskostnaderna. Av svaren resulterades att de flesta valde Sverige dels på grund av 
kostnadsfri utbildning och dels för att de inte hade blivit antagna på lärosäten i andra länder. 
Detta för att deras merit inte räckte till, Sverige har alltså inte varit deras första handsval. Deras 
krav var karriärmöjligheter, sociala kontakter, service från lärosätet som exempelvis ordnandet 
av bostad.    

Finansiering och akademisk utbildning 

I Building Knowledge Cultures, education and development in the age of knowledge capitalism 
(Peters & Besley, 2006) betonas kunskapsekonomi som ett signifikativt element av 
globalisering. I boken resulteras att kunskapsekonomi är motsatsen till traditionell och 
industriell ekonomi och fungerar annorlunda från andra handelsvaror, vi behöver därför nya 
ekonomipolitiska kunskaper för att kartlägga dess dimension och analysera dess ansträngningar. 
Det presenteras dessutom några förslag i boken inriktad till kunskap. Sambandet mellan 
utbildningens kvalitet och ekonomi samt regeringens nyckelroll diskuteras, vilket är en av 
utgångspunkterna i min studie. Författarna påstår att det finns en koppling mellan kunskap och 
utveckling. Detta med en stark koppling till att universiteten som traditionella kunskapsinstitut 
har blivit ”the leading future service industries” och behöver bli ännu mer integrerade i det 
aktuella produktionssättet. Vilket vissa länder som exempelvis Kina missar, eftersom de är 
upptagna med sin omstrukturering av universitetssystem för kunskapsekonomi (Peters & 
Besley, 2006). Enligt författarna är det snarare mest brist på human kapital än fysisk kapital, 
som förhindrar fattiga länder att komma ikapp de rika. Jag väljer nedanstående citat för Peters 
och Besleys budskap om vad som är fördelen med tillväxtekonomi samt deras definition om 
’’system of knowledge’’ och ”knowledge economy” som utgångspunkt: 

Educational attainment and public spending on education are correlated positively to 
economic growth (Peters & Besley, 2006; Martin 1995;Benhabib& Spiegle 1994) 
Education is also important in explaining the growth of national income, and lifelong 
learning is seen as crucial (Aghion & Howitt,1998); (Peters & Besley, 2006:160). 

One group utilizing a ’’system of knowledge’’, approach, which suggests that cultures are 
characterized by ways of knowing, in addition to rules and values, indicates that 
‘’development has relied exclusively on one knowledge system, namely the western one’’ 
(Escobar 1995, 13). In other words, non-western knowledge systems were discarded, 
traditional knowledge structures were ignored, and yet it is these knowledge systems and 
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structures- the source of normative orientations, myths, and traditions- that provided 
alternatives to economics and reductionistic ways of thinking.  

Second, when we talk of the knowledge economy we must realize that knowledge has a 
strong culture and local dimension as well as universalistic dimensions. It is part of our 
argument, foreshadowed here, that post modernization demands the promotion of 
knowledge cultures together with culture knowledges, the other half of the equation of that 
often gets forgotten in development talk. We should speak, then, of knowledge cultures (in 
the plural and culture knowledges just as we should acknowledge alongside the knowledge 
economy, the knowledge of knowledges. (Peters & Besley, 2006:158). 

 
Janet Hannahs review (1999), handlar mest om den service som flyktingar i Sydney- Australien 
kan få för sin vidareutbildning. Det resulteras i undersökningen att förutom att deras forslag kan 
tillgodose behoven av flyktingar, kan vissa av dessa förslag också vara till nytta för de 
internationella studenterna. Exempelvis diskuteras att utbildningssystemet för dessa flytningar 
är okänd och att de behöver få information i god tid. Respondenterna (flyktningarna) föreslog 
t.ex. att personalen utbildas inom ”Cultural Sensivity” som leder till förståelse av den svåra 
situationen för flyktningar. 
 
Ur Funding higher education: options, trade-offs and dilemmas, Ben Jongbloed (CHEPS, 
University of Twente, the Netherlands)Paper for Fulbright Brainstorms 2004 - New Trends in 
Higher Education, kan man sammanfatta att privata pengar behövs omgående, men i denna 
review påstås att man inte kan bortse från de mekanismer genom vilka offentliga subventioner 
fördelas till universiteten. Man kan inte förvänta sig att problemen i akademiska utbildningar 
(högre utbildningar) löser sig bara genom att öka student bidrag. Mekanismerna för offentlig 
finansiering består av viktiga incitament för att nå akademiska utbildningars tre huvudmål, 
nämligen: kvalitet, effektivitet och rättvisa. I undersökningen diskuteras 
finansieringsmekanismer, finansieringsmodeller och hur dessa kan klassificeras. Detta beror på 
de mål som de politiska beslutsfattarna vill uppnå på uppdrag av studenter och samhället i stort. 
Huvudintressenterna i studien är studenter, institutioner/lärosäten, staten/ skattebetalare samt 
akademikers arbetsgivare. Jongbloed (2004) tycker att ”Voucher system” (rabattgivande 
system) är det enda valet som kan tas fram för finansiering av akademisk utbildning. Enligt min 
uppfattning, resonerar han att man i det Holländska högre utbildningsväsendet har diskuterat 
många villkor och mål inom finansieringssystemet som skall anknytas till en ny 
finansieringsmodell, men de kanske var omöjliga att uppnå år 2004 studien gjordes. Jongbloed 
har ändå nämnt dessa mål och villkor, i sin artikel då de kan vara av relevans för diskussion i 
andra länder; dessa presenteras i citaten nedan: 

1. The funding model should underpin an open higher education system with equal 
opportunities (a ‘level playing field’) for all providers, be they public or private. 
 

2. The system has to lead to an adequate balance between the various parties 
(‘stakeholders’) involved (i.e. students, government, business) when it comes to the 
responsibility for resourcing and deriving benefits from the system. In other words 
costs and benefits need to be shared. 

 
3. Funding has to enhance (competition on the basis of) quality. 

 
4. The system will have to be prepared for increased competition (for students, research 

contracts) from abroad. 
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5. Funding will have to allow for a more diverse higher education system with varied 
institutions and programs that differ in terms of length, quality and method of delivery. 

 
6. Students would have to be able to choose, be mobile, and collect their credits from a 

wide set of programs and providers, without barriers between institutions. 
 

7. The funding mechanism would have to enable the generation of additional private 
revenues (from students, their parents, employers, and business). 

 
8. Programs that have an important social or cultural value should continue to be 

supported. 
 

9. Funding mechanisms should not erect financial barriers for qualified students to enroll in 
the institution of their own choice. Financial support to students will guarantee equal access 
opportunities for all. 
 

Vidare diskuteras att de utbildningar där den sociala vinsten är betydligt högre än den privata 
avkastningen, bör inte finansieras genom privata finansieringssystem dvs. studieavgifter. 
Exempel som ges i undersökningen är lärarutbildningen som ska prioriteras med offentlig 
finansiering, jämfört med juridik och ekonomi som får mycket mindre offentlig finansiering. 
Jongbloed (2004) konstaterar dessutom att stora företag, speciellt inom teknik branschen, spelar 
stor roll då de kan finansiera studieavgifter genom stipendier till internationella studenter. 
Vidare kan de internationella studenter som fått stipendier vara en bra kommunikations kanal 
för företaget. Denna utgångspunkt kan ha betydelse inom svensk akademisk utbildning.  
 
I Funding Through Contracts, European and Institutional Perspectives Ben Jongbloed, (2011), 
diskuteras nya reformer i lärosätenas finansiering i Europa. Kontraktbaserad finansiering är en 
metod i undersökningen, där både fördelar och nackdelar presenteras. En fördel är att den 
möjliggör en ökad differentiering mellan de enskilda institutionernas uppdrag. 
Kontraktfinansiering skulle ge mer utrymme för mångfald i uppdrag och profiler. Kontrakt gör 
att både regeringen och lärosätena som myndighet gör tydligare mål i sina strategier. Det 
förbättrar inblicken i den offentliga sektorn. Dessutom erbjuder kontraktbaserad budgetering 
större lokalt självstyre och budget stabilitet. I undersökningen nämns en del ekonomiska termer 
som jag inte har någon fokus på. En sak som påpekas i skriften är dilemmat över infinnandet av 
balans mellan självständighet och ansvarsskyldighet (Jongbloed, 2011). 
 
I International Dimensions in the Financing of Higher Education, Bruce Chapman and Peter 
Tulip, Discussion Paper no. 574, (2008), har man undersökt studiemedelssystem i flera länder 
däribland Sverige. Huvudbudskapet är att det inte finns något exakt svar på hur den akademiska 
utbildningen bör finansieras.  

Studieavgifter & stipendier 

Internationella programkontoret (IPK) är ansvarig för medelfördelning till lärosätena som sedan 
ska dela ut som stipendier till studenterna. I IPK: s riktlinjen beskrivs syftet med stipendier, 
vilket är att ge svenska universitet och högskolor ett strategiskt verktyg i konkurrensen på den 
globala utbildningsmarknaden och att underlätta rekryteringen av särskilt kvalificerade 
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avgiftsskyldiga studenter. Även förutsättningar, ansökningsprocess, överenskommelser osv. 
förklaras (Stipendier för avgiftsskyldiga studenter högskola, Riktlinjer från 2011/2012, Program 
kontoret).  
 
Under litteraturundersökningsprocessen fick jag Lunds universitet (LU) som sökträff på mina 
sökord. På deras hemsida hade de publicerat sin handlingsplan tidigt, före alla andra lärosäten, 
lärosätet var väl planerad. Resultatet visade också att Lunds universitet hade flest antal 
tredjelandstudenter som betalt sina avgifter senast 15 juni 2011. Enligt min mening är dessa inte 
de huvudsakliga orsakerna till varför de lyckades med sin rekrytering men det har nog inte 
heller varit helt utan effekt. I handlingsplanen står det att betalande studenter bör ges 
bostadsgaranti och att besked om bostad ges till studenterna innan antagningsbeskedet. Det 
planeras för bl.a. flera utredningar som relateras till LU:s attraktionskraft som studiedestination. 
Handlingsplanen Avgifter för studenter utanför EES: strategisk handlingsplan för arbetet inom 
Lunds universitet (2010-07-02), kan jämföras med handlingsplan från lärosäten som mina 
intervjupersoner kom ifrån, för att se om Lunds universitet har haft någon extra insats.    
 
Så sent som i juli 2011 har Lorraine Dearden, Emla Fitzsimon och Gill Wyness  
försökt att förstå The Impact of Tuition Fees and Support on University Participation in the UK, 
dvs. hur politiken kan påverka antal sökande till universitet och vidare förstå hur regeringen kan 
gynna humankapitalet. I undersökningen har de tittat på viktiga förändringar inom akademisk 
utbildnings finansiering mellan åren 1992-2007. 1998 introducerades avgifter samtidigt som 
studiebidrag avskaffades. Åtta år senare höjdes avgifter och istället återställdes studiebidrag. 
Forskarna ordnade en panel av studenter och kategoriserade dem genom kön, bostadsområde, 
familjebakgrund och antog ett antal olika specifikationer på dessa data. Deras undersökning 
visade att studieavgifter påverkade sökandet till utbildningar negativt precis som det som 
inträffade svenska lärosäten efter lansering av studieavgifter för tredjelandsstudenter. En aspekt 
som väcker mina tankar är tredjelands studenters ålder. Dearden et al., (2011) undersöker och 
resulterar att när studenterna är avgiftsskyldiga påverkar föräldrarnas inkomst studenters 
deltagande i akademisk utbildning. Detta är inte något nytt men det som jag konstaterar utifrån 
det är att avgifterna kan göra att Sveriges betalande studenter kan bli en äldre kategori av 
internationella studenter. Jag menar de som har haft sparande medel och därmed har kunnat 
studera utomlands och har möjlighet att betala för sina studier jämfört med en yngre sökande 
som är beroende av sina föräldrar. Kan inte föräldrarna betala studieavgifter har individen inte 
möjlighet att studera utomlands. Detta påverkar i sin tur forskarnas eller personalens ålder då 
samma kategori anställs eller får chansen att gå på forskarutbildning. Detta valde jag att belysa 
med tanke på välfärden däremot är det viktig för varje individ att ha möjlighet till ”livslång 
lärande”. 
 
 
 Nicholas W. Hillman (2011) har presenterat i sin review, Tuition Discounting for Revenue 
Management, att institutionell- finansierat bidrag (eller studieavgiftsrabatter) har ökat mest 
inom allmän fyraårig utbildning och universitets styrda budget, över det senaste decenniet. En 
förklaring för denna trend är förändringar i allmänna lärosätens inkomstkällor, då studieavgifter 
har ersatt statliga ”appropriations” som en säker och konventionell inkomstkälla. Denna analys 
utforskar hur stora kostnader som bör ingå i institutionell finansierade bidrag ”institutionelly- 
funded financial aid” för att gå med vinst när det gäller allmänna fyraåriga utbildningar. Genom 
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att använda information från institutioner från 2002 till 2008, tillämpar analysen en generell 
metod av moment teknik och drar slutsatsen att bidrag kan bli en vinst skapande kraft. 
Slutsatsen är att denna kvot är hållbar till en viss punkt. När ofinansierade studieavgifter 
överskrider ca 13 % kan institutioner uppleva förminskade vinster till denna bidragsinvestering. 
 
Nicholas Barr (2011), forskare från London School of Economics, diskuterar i sin “paper 
review” Paying for higher education: What policies, in what order? studieavgifters roll i 
England. Denna undersökning är inte någon ekonomisk forskning utan fokuserar bara på: vad 
som hände 2006, varför, vad som har hänt sedan dess och vad som skulle kunna hända senare? 
Det finns ett tryck från lärosäten på ökade ekonomiska resurser i England, men problemet är 
politisk känslig. Min undersökning är inte heller någon ekonomisk forskning men 
studieavgiftsproblematiken i Sverige har en tydlig ekonomisk fokus. I min forskning kommer 
jag inte fullt ut att fokusera på vad som har hänt sedan lanseringen av studieavgifter. Istället 
diskuterar jag hur studieavgifter har påverkat lärosätena och vad det finns för åtgärder. I Barrs 
review påpekas att högre studier är en individuell livschans och relaterar till human kapital 
teorin.   
 
När det gäller den negativa effekten av studieavgifter, tycker Barr (2011) att den enda realistiska 
lösningen för att kunna komplettera den offentliga finansieringen är en privat finansiering. Han 
anser att privat finansiering inte enbart är en respons till finanspolitiska begränsningar. Ett 
mikroekonomiskt argument som han ger är att akademisk utbildning har privata fördelar 
eftersom det ger både effektivitet och moraliska grunder. Samtidigt påverkar privat finansiering 
individen, för om denne inte har resurser inom sin familj, kan den leda till orättvisa. Barr (2011) 
baserar sin undersökning på en nationell nivå i England men hans argument och diskussion, som 
exempelvis att privat finansiering kan vara en komplettering till statlig finansiering av 
akademisk utbildning kan vara en lösning som leder till att fler kan studera på akademisk nivå. 
Jag konstaterar att privata finansieringar kan erbjudas till studenter genom privata donationer 
eller genom att stora företag gör ett slags investering. Han föreslog också att politiken bör sträva 
efter fyra mål: 

• Widen participation, both for equity reasons and on efficiency grounds, in that 
countries cannot afford to waste talent;  

• Strengthen the quality of teaching and research;  
• Protect the autonomy of universities, which is desirable both for its own sake and, 

more instrumentally, because autonomy and quality are strongly linked; and  
• Protect the fisc. (Barr, 2011:4) 

In sum, a competitive environment creates incentives for universities to be more responsive 
to demands from student and employers, to the benefit of both. Such competition needs to 
be supported by robust and effective quality assurance. (Barr, 2011:9) 
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Metod 

I kapitlet beskrivs metoden för att besvara forskningsfrågorna på ett pålitligt och etisk sätt. 
Inledningsvis presenteras urvalet av metod och intervjupersonerna samt genomförandet av 
intervjuerna och analysen.   

Diskursanalys 

I min undersökning har jag använt diskursanalys som analysmetod. Alvesson och sköldberg 
(2008) påpekar att många författare talar om svårigheterna med Diskursanalys för att komma åt 
”hur det är”, då man använder intervjuer som är vanligaste metoden i kvalitativ forskning. 
Medan de menar att Potter och Wetherell (1987, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2008) 
hävdar att diskurs består av alla typer av språkanvändning, både yttrande och skrivna dokument.  
Några företrädare vid svenska lärosäten intervjuades gällande konsekvenserna med 
studieavgifter. Även om författarna har påpekat att utsagor är kontextberoende och att man 
utrycker sig olika vid offentliga och privata sammanhang, talade mina intervjupersoner om både 
sina åsikter och insikter i sina utsagor. Enligt Foucault är en utsaga ”ett självständigt 
analysobjekt” som ”människor producerar, använder, förvandlar och utbyter. […] Ett antal 
utsagor som rör samma område kan, enkelt sett, sägas utgöra en diskurs.”  (Björnsson & 
Palmblad, 2007: 34).  

”Diskursanalys innebär således att man studerar samtal, intervjuutsagor och andra språkliga 
uttryck utan att dra slutsatser som ligger klart ”bortom” de mikrosituationer som utgör 
kontexten för dessa. Med andra ord blir samtalet eller intervjun själva kontexten för 
utsagan. Snarare än att uppfatta intervjuer som ” maskiner för att skörda data från 
respondenter kan de ses som arenor för interaktion på egna villkor” (Potter 1997, refererad i 
Alvesson & Sköldberg, 2008: 465).” 

Förutom huvudtendenser är skiftningar, invändningar och vagheter också av intresse vid 
tolkning. Enligt Browers (1988, refererad i Alvesson & Sköldberg 2008) förklaras utsagor i 
diskursanalys ”av deras effekter” och vad de utför. Man bör hålla isär framföranden som består 
av värderingar, idéer och motiv respektive ”objektiva” förhållanden. Med andra ord bör man 
hålla sig vid ”intervjuutsagor, skriftlig dokument och tal” som sker ”spontant” då de i 
varierande omfattning kan tolkas på tre nivåer: 
 

• Den ”diskursiva nivån” som bildar fenomenet i sig, kan vara intressant för forskning. 
• ”Föreställningsnivån” där forskaren berättar om ”värderingar, idéer, betydelser och 

fantasier” som tolkas av utsagor i intervjuer. 
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• ”Handlings- och förhållandenivån”, där forskningen artikulerar om relationer, 
”händelser”, ”strukturer” och ”sociala mönster”. 

  

Inom en stor vetenskaplig bransch fokuseras sociala problem, där forskarna ofta utgår från 
kategorisering och definitioner som gjorts av inflytelserika aktörer på samhällsarenor 
(Börjesson & Palmblad, 2007: 9). 

Denna studie fokuserar på studieanordnarnas syn på studieavgifter och lärosätenas 
huvudproblem med att få välpresterande studenter. Min uppgift som forskare var att studera 
villkoren för olika illustrationer av verkligheten och studera olika sätt att ”förstå, uppfatta och 
förklara” samhällsfenomen. Jag försökte skaffa mig kunskap om hur olika former av 
uppfattningar uttrycks och vilka konsekvenser som följer av olika sammanhang.  Eftersom 
lärosäten är politiska/ statliga organisationer, behöver inte de mitt stöd för att ”göra sig gällande 
i offentliga samtal”(Ibid.).  

Konstruktionistisk problemforskning inriktas således på att analysera hur idéer och kunskap 
kring avvikare av olika slag byggs upp och återskapas på olika samhällsarenor. (Ibid:10)  

Börjesson och Palmblad (2008) anser att vetenskapen aldrig kan ge en tillräcklig grund för 
samhällsförändringar, i citatet nedan förklaras detta: 

Eftersom såväl samhällskritik som åtgärdsförslag alltid bygger på normer och värderingar, 
som är av moralisk och politisk art. För dessa finns det ingen vetenskaplig bas som skulle 
kunna ge forskaren en särställning. Vad som ska definieras som problem och hur dessa ska 
lösas är alltså en fråga som angår alla medborgare i lika grad. (Ibid:13)     

Foucault menar att utsagor ’’både är och gör’’. För min del antog jag att anordnarnas utsagor 
beskrev och skapade den verklighet som konsekvenserna av studieavgifter givit hittills. 
 
Inledningsvis identifierade och kategoriserade jag anordnarnas utsagor. När man vill veta hur 
vår kunskap om det som ”är” görs eller konstrueras socialt eller språkligt, är någon form av 
diskursanalys en utmärkt val.” (Ibid.) Undersökningens resultat, baseras på såväl skrivna texter 
som transkriberande samtal, den har analyserats och bearbetats utifrån en ”diskursteoretiskt 
inspirerad metod”, det innebär att jag har granskat de olika intressenternas tal(Ibid.). Jag har 
funnit att följande tre parallella ”samtal” pågår och utgör diskurser: Lärosätes diskurs, 
samhällets diskurs samt individens.  

Urval  

Tre av de största lärosätena i Stockholms Län, där jag bor och har god tillgång till, samt SI, 
valdes som urvalsgruppen. De representanter som intervjuades har nästan likvärdiga 
arbetsuppgifter och positioner. Förutom dessa valdes SI då de delar ut stipendier, planerar 
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stipendiefrågor och är i kontakt med alla lärosäten. De tre olika lärosätena var Stockholms 
universitet (härefter SU), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI). 
Vid SU och KI intervjuades personal från internationella sektionen, två personer på vardera av 
dessa. På KTH, intervjuade jag en ansvarig inom enheten antagning och examen. Vid SI 
intervjuade jag en projektkoordinator. Sammanlagt intervjuades sex personer. 
Intervjupersonerna är representanter för lärosätena och arbetar med studieärenden och har 
kunskap om studieavgifter.   
 
Intervjupersonerna (kallas fortsättningsvis ip) kontaktades antingen per telefon eller via e-post. 
Intervjufrågorna skickades till alla i förväg så att de skulle kunna förbereda sig om de ville eller 
behövde. Jag kontaktade en internationell handläggare vid KI då hon även tidigare hade ställt 
upp för mig för att få intervjupersoner för mitt examensarbete på grund nivå. Hon informerade 
mig vem jag borde kontakta, samtidigt som hon själv hade förklarat fallet för blivande ip. 
Vidare svarade samma ip via e-post och gav mig även kontaktuppgifter för ytterligare en 
representant. När det gäller KTH och SI använde jag mig av deras hemsida. Det blev många 
kontakter, mest per telefon. Vid SI kontaktade jag däremot ip SI per telefonsamtal och vid SU 
uppsökte jag direkt den jag avsåg att intervjua.  

Intervjuerna 

Kvalitativa forskningsintervjuer  

Enligt Hartman är tanken med intervju att personer själva berättar ganska fritt (Hartman, 2004). 
Den kvalitativa metoden ansåg jag vara relevant till forskningsfrågorna. Enligt May (2001) kan 
ett forskningsprojekt innehålla en blandning av intervjuer. En semistrukturerad intervju har 
valts. Den kvalitativa forskningsmetoden medförde att intervjupersonernas svar, kunde 
utvecklas och fördjupas (Holm & Solvang, 1991). Vid ett intervjutillfälle gjordes en 
gruppintervju p.g.a. intervjupersonens önskemål då hon ansåg att detta kunde öka 
datainsamlingens värde. Även om det verkade lite mer invecklat, både då intervjun genomfördes 
– och under transkriberingen av intervjun, tycker jag ändå att resultatet blev en av de bästa 
intervjuerna. Intervjupersonerna kompletterade varandra och då den ena var mer insatt i ämnet 
behövde jag inte återkomma vid annat tillfälle. Vid de flesta fall av intervjutillfällen använde jag 
en tratteknik, där vi diskuterade ämnet allmänt inledningsvis och därefter mer precisa frågor 
(Hartman, 2004).   
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Intervjuernas uppläggning och genomförande 

En provintervju gjordes med en ansvarig för examensenheten vid Stockholms universitet, 
eftersom många aspekter fortfarande var oklara. Detta intervjutillfälle hjälpte mig att strukturera 
och begränsa utgångspunkterna och istället för att söka flera infallsvinklar försökte jag hitta en 
strategi. 
  
Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. Efter provintervjun, baserade jag intervjufrågorna på 
forskningsfrågorna. Under intervjuerna uppstod följdfrågor. Intervjufrågorna var öppna 
”attitydfrågor” som handlade om intervjupersonernas åsikt. Syftet var att se ”vilka normer, 
ideologier och samband mellan orsak och verkan som intervjupersonen uppfattar som 
förklaringar till saker och ting” (Hartman, 2004). Frågor om ”upplevelser” (man uppfattar 
indirekt hur ip strukturerar värden och vad som upplevs viktig.), och ”Kunskapsfrågor” var 
också viktiga (Ibid.).   
      
Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och brändes på CD- skiva av säkerhets skäl. 
Svaret på intervjufrågan gällande strategi för stipendier har i vissa fall kompletterats av 
respondenterna via e-post.  
 
En av intervjuerna genomfördes under februari 2011 för att personen skulle bli tjänstledig. 
Resten av intervjuerna utfördes under maj 2011. Intervjuerna sträckte sig under cirka 70 minuter 
vardera. Intervjupersonerna erbjöds inte ersättning för deltagande. 
 
Samtliga intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. 

Validitet och reliabilitet 

Forskaren är ofta en del av den kultur man undersöker, därför bör man ”sätta parantes kring sig 
själv och sin egen kunskap” (Winter Jörgensen & Philips, 2000:28). Min vardagsförståelse var 
att studieavgifter har lett till att antal freemover- studenter har sjunkit drastiskt. Däremot ingick 
inte experternas/ studieanordnarnas syn på studieavgifter i min vardagsförståelse. Jag har under 
arbetets gång försökt förhålla mig till tidigare forskning, rapporter, propositioner samt 
respondenternas utsagor. Detta för att förstå hur saker och ting hänger ihop och därmed ger 
mening.  
 
Om enbart verksamma vid lärosäten hade intervjuats hade inte en helhetsbild av 
studieavgifternas påverkan kunnat nås. Av denna anledning intervjuades även ip vid Svenska 
Institutet9 som har en helhetsbild av utbildningsväsendet. Det är inte ämnesområdet i sig som är 

                                                      
9 Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet 
1 § Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet och främja samarbete och långsiktiga 
relationer med andra länder inom områdena kultur, utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt. 
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deras fokus i frågan utan kontexten mellan Sverige, andra länder och akademisk utbildning. Det 
är värt att påtala samtliga intervjupersoner i stort var neutrala och engagerade i sina svar. Med 
andra ord var de fokuserade på hur man kan attrahera välpresterande studenter till Sverige. 
Enligt Börjesson och Palmblad 2007, är gruppintervjuer ”en väl vald strategi när man ska fånga 
diskurser i deras räckvidd” (2007:17), detta genomfördes enbart vid KI.   
 
Om jag hade använt enkätundersökning eller genomfört en strukturerad intervju skulle inte 
intervjupersonerna kunnat uttrycka sig fritt. Detta hjälpte mig att kunna ”avspegla verkligheten 
och finna mönster”. En kommentar som ges om kvalitativa metodansatser är att de fungerar 
bättre i den bemärkelsen, ”men även dessa tenderar att överbetona sambandet mellan utsagor 
och underliggande meningar eller faktiska förhållanden” (Alvesson & Sköldberg, 2008:463). 
Intervjupersonernas erfarenheter, åsikter och insikter gav mig en omfattande data. Validiteten 
kan betraktas som hög eftersom studien svarar mot sitt syfte och sina forskningsfrågor. 
 
Diskursanalys är inte bara metod för analys av data utan en teoretisk och metodisk helhet. 
Diskursanalys är alltså enligt Winter Jörgensen & Philips (2000) både teori och metod. Vilket 
även kan redovisas som teori under Bakgrund, dock har det enbart tagits upp i detta kapitel. En 
kritik mot diskurs är att det fokuseras på utsagor istället för på individer, detta uppfattas som 
maktblindhet. Med andra ord spelar det ingen roll vem som säger eller gör något. När det 
däremot gäller diskursanalys är den ”mycket sällan” blind för makt. ’’Efter Foucault torde det 
vara svårt att inte förhålla sig till relationen mellan makt, kunskap och diskurser ”(Börjesson & 
Palmblad, 2007:48), och i studiens fall betyder detta relationen mellan propositionen, kunskap 
om konsekvenser kring studieavgifter och diskursen. Makten kan inte stå utanför diskursen, 
”den både verkar och analyseras i diskursen.” Makt för Foucault är en slags praktik som både är 
”producerande och reglerande”. Diskurser är djupgående, att tala om problemen genom 
diskursanalysen, kommer inte leda till omedelbara lösningar. I diskursanalysen är det utsagorna 
i sig som är intressanta och ”utgör studieobjekt” inte individers bakgrund. Det är de politiska 
artikulationer som avgör hur vi handlar och tänker och därmed hur vi skapar samhället 
(Alvesson & kärreman 2000a, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi vet att företrädare 
för lärosäten implementerar regeringens beslut men de har ändå sina åsikter och insikter om 
konsekvenserna med studieavgifter. Jag utformade en mångperspektivisk ram som passade mitt 
forskningssyfte.  
  
Jag har varit lyhörd och ställt följdfrågor som hade betydelse för studien. Jag har fått svar på alla 
mina forskningsfrågor genom mina intervjufrågor.  

Etiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till ”Etiska överväganden” enligt Vetenskapsrådet www.vr.se . 
Intervjupersonerna informerades om undersökningens syfte. De samtyckte till deltagandet i 
intervjun före intervjutillfället. Samtliga intervjupersoner underrättades om att de kunde vara 
anonyma om de ville samt att de kan läsa slutliga versionen av samlade data före publiceringen. 
Nästan ingen hade något emot att deras namn skulle publiceras. Trots detta användes inte någon 
respondents riktiga namn för att skydda den enskilda individens identitet. I redovisningen har 
intervjupersonerna namngetts genom en kombination av förkortningar och numreringar då fler 
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personer än en har intervjuats på samma arbetsplats. Jag har däremot nämnt på vilka enheter 
samt vilket lärosäte/ organisation informanterna är verksamma. Samtliga inspelade intervjuer 
kommer att raderas då dessa endast skulle användas i forskande syfte.  

Reflektioner över metoden 

Från början ansåg jag att intervjua två respondenter på varje lärosäte. Detta för att insamla en 
bred syn på lärosätet och kanske kunna få djupare eller mer specifik information. På KTH 
uppfylldes inte önskemålet för fler informanter än en, men alla intervjufrågor har besvarats. Att 
intervjua ip SI var som jag bedömer ett helt rätt val, han var själv sakkunnig och hade en mycket 
bred syn. Ip SI berättade väldigt ambitiöst om Iran i samband med ’’Target Countries’’ utan att 
jag på något sätt öppnade diskussionen. 
 
På KI fick en gruppintervju utföras, detta var inte ursprungsplanen men blev det enda sättet för 
mig för att få svar på alla mina frågor. Vid SU fick jag en helhetsbild men även personliga 
åsikter av den ena IP:n, den andra IP:n uppgav svar med fokus på marknadsföring och sina 
erfarenheter.  
 
Forskning om bl.a. politik, utbildning och arbetsmarknad är kanske inte färskvara och har därför 
begränsad giltighet i ett längre tidsperspektiv. Detta innebär att ”empiriskt resultat och teorier 
baserade på dessa kanske kan vara giltiga men endast i ett snävt tidssammanhang.” (Alvessons 
& Sköldberg, 2008: 70). Jag anser redan att lärosätenas planer har börjat ta skepnad sedan jag 
intervjuat mina respondenter. Detta för att implementeringen av regeringens beslut var något 
nytt då, jämfört med nu som lärosätena har blivit mer erfarna med sin planering.  
  
Mina intervjuer skiljer sig från traditionella intervjuer och för att beskriva dess sätt lånar jag 
Potter & Wetherell, (1987, refererad i Alvessons & Sköldberg, 2008) ord: 

1)att variationer av responser är lika viktiga som konsistens, 2) att tekniker som 
möjliggör variation i responser betonar snarare än att reducera dessa och 3) 
intervjupersonerna uppfattas som aktiva deltagare snarare än ” talande 
frågeformulär (Ibid:466).  

Inspelningarna transkriberades nästan ordagrant. I bearbetning av det empiriska materialet har 
centrala teman siktas fram, för en forskningsfråga i taget. Jag läste flera gånger igenom 
materialet med fokus på respektive fråga. Bearbetning av data var tidskrävande. Materialet 
strukturerades och det hjälpte mig att hitta den röda tråden i respondenternas utsagor. Jag 
försökte välja ut det som var relevant i sammanhanget, för att ”betona det sociala 
sammanhanget starkare” (Alvesson & kärreman, 2000a i Alvesson& Sköldberg 2008). Sedan 
försökte jag ”dekonstruera”, det vill säga bryta ner, för att sedan bygga upp för att hitta ett 
starkare sammanhang och därmed beskriva vilka beståndsdelar, begreppen består av och 
beskriva förhållandet mellan de olika delarna. Sedan försökte jag hitta vad varje begrepp står 
för. Genom att fokusera på dessa begrepp, insåg jag att vissa av dem överlappar varandra därför 
gjorde jag en än gång en reducering. Så min kodning var på väg att ta form, dvs. texten 
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kategoriserades på så sätt att den hängde ihop men samtidigt skiljde sig från resten. Det bör 
kategoriseras om man ska förhålla sig ”till vad som uppfattas som önskvärt och 
eftersträvansvärt och sedan även vad som ses som problematiskt.” ( Börjesson & Palmblad, 
2007:78).  Resultatet blev: lärosätesproblem, samhällets problem, individens problem samt 
kompensatoriska åtgärder och möjligheter, fördelar/ styrkor. Sedan delade jag upp texten i ännu 
mindre delar, exempelvis delades lärosätes problem upp i: färre studenter, svag 
kostnadstäckning, missar värdefulla input, skarpare konkurrenssituation, prissättning och 
överlevnad. ”Det finns inte någon extern måttstock som kan avgöra vilken undersökningsdesign 
är den rätta. Det handlar om att tydliggöra vad som är forskarens och vad som studieobjektens 
sammanhangsförståelse eller tolkningsram. I diskursanalys är analysen aldrig slutförd. Nya 
förslag inom tolkning är välkommande, ”ju fler kandidater desto bättre” (Börjesson & 
Palmblad, 2007: 18). Forskarens viktiga roll är att redogöra för vems kontexten är och motivera 
kontextvalet samt diskutera följderna av detta val för studien.( Ibid.) Jag dubbelkollade 
kodningen och arbetet med kategoriseringen, försökte hitta mönster och relationer samt 
avvikelser mellan kategorierna. Undantag som både var svaga och starka undersöktes, 
exempelvis att ip SI hade utsagor som band ihop allt vad resten av intervjupersonerna berättade 
i sina utsagor. Det samband han hade i sin berättelse var undantag som illustrerade samband och 
mönster mellan ståndpunkter av allas utsagor. Därför valde jag att kategorisera hans utsaga 
under ett par rubriker undantagsvis som en diskussion. Analysen av transkriberade samtal 
redovisades under Resultat. Tidigare forskning tematiserades i rubriker. Dessa användes som 
utgångspunkt för frågeställningar, bearbetning och analys av resultat. 
 
Analysen inspirerades av ”diskursteoretiskt metod”; och beskrivs som studieanordnarnas 
diskurs. Eftersom diskursen konstaterar vardagens arbete i lärosäte, styrs anordnarnas 
handlingar av rådande diskurs och dess fokus på ekonomi etc. Samtliga Intervjufrågor matchar 
forskningsfrågorna. Intervjufråga 5 med sin utgångspunkt som strategi inom stipendieutdelning 
besvaras under Resultat men sambandet diskuteras också under Analys. 
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Resultat 

I enlighet med kapitlet Metod redovisas här arbetet med resultatreduktion i en form som 
inspirerats av diskursanalys. Diskursanalysen har använts för att beskriva rådande teoretiska 
diskussioner ur perspektiven – Lärosätes problem, Samhällets problem, Individens problem, 
Kompensatoriska åtgärder samt möjligheter, fördelar/ styrkor. Intervjudeltagarna har varit sex 
personer från lärosäten respektive SI, dvs. två ip vid KI, två ip vid SU, en ip vid KTH samt en ip 
från SI. 
 
I texten nedan används följande förkortningar för utbildningsanordnarna:   
Svenska institutet(SI), Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt 
Stockholms universitet (SU).  Intervjupersonerna redovisas i enlighet av dessa förkortningar och 
numreras ifall det är flera Intervjupersoner (IP).  
 

Lärosätes problem 

Färre studenter 

Enligt företrädare vid SI leder studieavgifter kraftig men kortsiktig till en minskning av 
utländska studenter. Det kan få negativ effekt i synnerhet. Lärosätena hinner inte ställa om sig 
och anpassa sig i det nya systemet. Det handlar om att de kan kompensera delvis genom att 
bygga upp utbytesavtal, bygga upp sådant nätverk och utbytesavtal för rekrytering av fler EU-
studenter för att ändå behålla det lite mer i den internationella inslaget i utbildningen. 
KI 2 berättade att studieavgifter har påverkat med 75 % bortfall i antal sökande.  

Vi har ganska höga behörighetskrav därför har vi inte mycket färre antagningar. Vi har 
drabbats mindre än landet i stort. Det är svårt att säga vilka som fallit bort, det är svårt att 
se. KI är känd internationellt och har många sökande och det finns inte heller så många 
platser till internationella program. (KI 2) 

Svag kostnadstäckning 

Ip SI nämner ännu en negativ effekt av studieavgifter som kan läsas i citatet nedan: 
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”Här kommer stora frågan Full kostnadstäckningen: att det är långsiktigt positivt men det 
man har missat från regeringens sida är att de har avsatt för lite pengar för stipendiet.” ( Ip 
SI) 

Och intervjupersonerna på KI tyckte:  

”Vi alla är eniga om att stipendier inte är tillräckliga. Stipendier bör definitivt ökas, KI har 
bara fått stipendier på 200000 som är 2 stipendier på två år!” 

KI 1 förklarade att de hade lånat av KI- fonden för att ersätta kostnader och har 
återbetalningsplaner som på sikt ska betalas tillbaka.  

Man kan räkna med att den verksamheten inte fungerar i början och det finns väldigt många 
kostnader förutom extra satsningar som kommer under några år och inte går ihop. Det är en 
framtids bransch och ett slags investering där några fungerar och andra inte. På grund av 
effekten av studieavgifter kan man inte ha utbyte på master som vi har på 
forskarutbildningen. (KI 1) 

Personen som intervjuades vid KTH tyckte att det var olyckligt att både införa 
anmälningsavgifter och studieavgifter. Enligt honom hade man kunnat börja med 
anmälningsavgifter och se vilken effekt det skulle få. Med anmälningsavgifter fall oseriösa 
sökande bort, vilket var positivt enligt honom. Det problem som KTH hade var att innan 
studieavgifters verkställande hade de haft lika många sökande som hela Sverige! Antagnings 
handledning har därför varit ohanterlig och dyr. Han var tveksamt mot studieavgifter för att han 
tyckte att det är ganska dyrt att bo och studera i Sverige även om man får stipendium hemifrån, 
då det inte räcker alla gånger. Han berättade att han och även flera andra på KTH delar samma 
uppfattning på vissa punkter, fast det förs inte fram på offentlig nivå. 
 
Både KI 1 och KI 2 instämde att de har lärt sig av andra att det är smartare att bara erbjuda 
halva delen och en kvart av stipendier till varje student, men då vet man inte om det finns 
betalningsförmåga hos studenten för resterande avgifter. På KI testar de alla dessa strategier. 

 Om studenter inte kan betala sin studieavgift i fortsättningen blir det tyvärr avsked, så 
hemsk är det! ( KI 1) 

Missar värdefulla input 

KI 2 menade att hon var för studieavgift men om den skulle kopplas med effektivt 
stipendiesystem och att välja begåvningar som Sverige behöver för sin egen forskning.  

”Vi behöver input utifrån också, hjärnorna som finns i Sverige räcker inte till. Ett effektivt 
stipendiesystem gör att även de mindre bemedlade personer kan komma hit och studera om 
de är duktiga.”  (KI2) 
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Skarpare konkurrenssituation  

Ip KTH påstod att det inte handlade om studieavgifter utan om att lärosäten har väldigt lite 
erfarenhet av industri- stipendier som många andra länder har uppdaterat i sitt system. 
 
Han tyckte att Sverige måste få bättre stipendiesystem. Han menade att vi i Sverige inte har så 
mycket erfarenheter som t.ex. Holland där Teknik University Eindhoven har 100-tals stipendier 
som Philips delar ut. Det betyder att de studenterna får Intership av Philips. Han tillade att vi 
inte har samma traditioner med industri- stipendier. Studenter som har sökt till KTH och har 
erbjudits stipendier har tackat nej till det och KTH har fått många återbud. ”Därför att det ändå 
är dyrt att betala 145000 kr till ett års studier (60 hp/ ECTS).” Han tyckte inte heller att man 
skulle prissätta kurserna för lågt eller för högt för att då skulle man inte få några sökande alls. 
Han menade att vi inte tjänar på att ha studieavgifter utan att bara ha anmälningsavgifter.  
 
Ip SI menade att man inte behöver gå så långt tillbaka i svenska universitet och högskolor som i 
princip inte behövde göra någonting.  

Det fanns bara katalog och sen dök studenterna upp och sedan var det bra.  Man behövde 
inte krusa för studenter. Det har förändrats väldigt kraftig dels för att lärosätena behöver 
konkurrera nationellt men idag konkurrerar de också på en global arena. Det gör att de inte 
kan bortse från allt vad som sker i andra delar av världen. Ett universitet som har 
ambitioner att vara forskningsuniversitet som t.ex. Stockholms universitet eller Uppsala 
universitet, kan inte bara förlita sig på en nationell talang av många skäl. ( Ip SI)  

Medan SU 2 tyckte att Sverige har lättare att locka de studenter som har som tradition att välja 
Sverige. De kan ha t.ex. sina förfäder här.  

Däremot har vi svårt att konkurrera med USA för att dra studenter från Indien till Sverige.  
Det är tydligt att vi har svårt att konkurrera med de engelskspråkiga länderna såsom USA, 
Storbritannien, Australien, Kanada.(SU 2) 

Prissättning  

Det finns en stor risk att priset sätts för lågt tyckte ip SI eftersom priset är en signal. Det är 
bättre att ha ett pris som signalerar det men på olika sätt kunna sätta ner avgiften. Det är 
marknadsmekanismen som styr, tyckte ip SI. KI 2 tyckte också att det är farligt att lägga lägre 
avgifter för att kvalitet och pris hänger ihop.  

”Det finns en marknad för duktiga studenter både för de som har pengar och inte har.” (KI 
2) 

Vad SU 1 hade förstått att man vid Stockholms universitet har en hög kursavgift, vilket inte 
bidrar till att fler kommer hit. Ip SI tyckte att det återstår att se om en del utbildningar är fel 
prismärkta och kommer att läggas ner.  



36 
 

Det är komplicerat att ange orsaken. Det har med massa faktorer att göra. Det kan vara en 
del ingenjörsutbildningar, naturvetenskapliga och även andra områden som har mindre 
antal sökande. Det har naturligtvis att göra med hur universiteten marknadsför sig själv. Det 
är givetvis ett problem i vissa fall samtidigt som kanske det finns många liknande 
utbildningar för ett litet land som Sverige. ( Ip SI) 

Överlevnad 

Ip SI tyckte att det fanns risk att ge utbildningar som inte har marknadsvärde. Det finns ett 
område som kan drabbas av det här och det är de konstnärliga utbildningarna. För att de kostar 
väldigt mycket och de kan inte konkurrera med de priserna därför att de ligger väldigt högt och 
det är ett problem. Ip SI påstod att en liten del av de studenter som kommer till Sverige kan 
stanna och forska i Sverige. 

 I vissa utbildningsområden som teknik och naturvetenskap är det svårt att få tillräkning 
många studenter att läsa i Sverige. Därför kan man se vissa av de utbildningarna har väldigt 
många utländska studenter och studieavgifter ger en negativ effekt igen. De utbildningarna 
hotas därför med att läggas ner.(Ip SI) 

Samhällets problem  

 Kommunikation mellan departementen 

KI 1 tyckte att det är rimligt att införa studieavgifter för att skattebetalarna inte behöver betala 
för utländska studenters utbildningar.  

Men inte genom ett öppet system utan genom ett stipendiesystem då kan man välja 
studenter som man faktiskt vill studera i landet och ha ett mer riktad och strategisk system 
för rekrytering av studenter. (KI 1) 

Hon tyckte att frågan var mycket större än att läggas på enskilda universitetets ansvar och inte 
bara på utbildningsdepartementet. Frågan var viktig för Sverige och för framtiden att få 
tredjelands studenter. För att de sedan återvänder till sina hemländer och blir makthavare i sitt 
samhälle, i politik, i industri och i näringsliv och sedan vänder de sin blick mot Sverige igen, 
hävdade hon. 

 Den här frågan berör också Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet och är en fråga i 
hjärtat av Sveriges utrikes politik. ”Det handlar bara om att man vet varför man gör det. Det 
handlar om demokratiserings process, det handlar om att vårt näringsliv ska fungera i en 
internationell kontext framöver. Därför kan man inte dra bort alla pengar från oss och säga, 
nu får ni 200000 kronor att fördela stipendier och gör vad ni vill med det här. (KI 1) 
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Ip SI menade att man behöver göra en tydlig satsning på högre nivå där regeringen säger att det 
är väldigt viktigt, vi måste attrahera fler till Sverige. Man behöver ha ett samarbete med olika 
politiska områden. Ip SI hade också liknande förklaringar som KI 1, vilka kan läsas nedan:  

Det är många områden som är delaktiga i frågan, de är näringspolitik, migrationspolitik, 
utbildningspolitik, utrikespolitik och handelspolitik. Detta är också ett sätt att attrahera 
investeringen till Sverige. På det sättet är det svårt därför att i politik arbetar man tyvärr i en 
sektor. Eftersom man inte kommunicerar mellan områdena är det ett problem. Det är ett 
stort problem därför att de här sakerna påverkar varandra. Man behöver ha en strategi och 
ett plan för det här. I förlängningen handlar det om vår välfärd och hur vi ska kunna trygga 
tillväxt och jobb, och det måste kopplas ihop med den större frågan. Det innebär att man 
behöver se om det finns områden där vi behöver satsa särskilda pengar för stipendier därför 
att vi riskerar tappa så många kompetenser där. Det är kanske inte så akut på kort sikt. Det 
är svårt att säga men det är sådant att man bör alla fall fundera över. Rent generellt behöver 
man också ha en politik som stödjer det här där man säger att myndigheter som på olika sätt 
jobbar med de här sakerna måste gå i samma riktning och måste sätta upp ett mål för det 
här. ( Ip SI) 

Missar nätverk 

Lärosätena följde samma röda tråd i sina svar trots olika utbildningsområden. Ip KTH tyckte att 
Sverige tjänade på att inte ha studieavgifter. Han förklarade om att de studenterna som är mest 
från Indien och Kina skulle återvända till sina hemländer och få en bra position, exempelvis 
hamna på ministerier, större företag och bli även doktorander på KTH. Sedan skulle de göra 
beställningar till Scania, Electrolux osv. som Sverige skulle kanske inte ha fått annars, menade 
han. Han fortsatte och sade att det här inte bara är KTH:s problem utan Sverige får en negativ 
effekt av studieavgifter. 

Sveriges position – Europas välfärd 

Ip SI:s åsikt i sammanhanget var att: 

Vi lever i en tid i ett större perspektiv där världsekonomins centrum förskjuts mot Asien. 
Europas välfärd är inte på något sätt given för alltid, bara för att den är rik betyder det inte 
att det alltid kommer att vara det. Man bör lägga till att genom åren är en demografisk 
transition. Att vi har äldre befolkning gör att vi måste jobba med att kunna attrahera 
kompetens till Europa. Det fungerar inte så att man kan stjäla andra länders kunskaps 
kapitaler. Idag pratar man om cirkulär migration. Det fungerar så att personen reser till ett 
land och utbildar sig. Man kanske stannar för att arbeta och åker kanske hem sedan. Det 
kan vara en kontinuerlig rörlighet. (Ip SI) 
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Individens problem 

Under de andra rubrikerna i avsnittet resultat förklaras och uppfattas individens problem utifrån 
intervjupersonernas synvinkel. Därför väljer jag att inte förklara dem som en upprepning. 
Eftersom stipendier inte är tillräckliga klarar man inte av kostnaderna. Utan utbildning och 
utveckling kommer färre studenter att bli internationaliserade jämfört med förut.   

Kompensatoriska åtgärder  

Stipendier 

Ip SI tyckte att vi i Sverige ska ha ett system där principen är att alla i målgruppen ska betala 
studieavgifter, däremot ska vi ha ett stipendiesystem som gör att fler studenter som inte kan 
betala kan komma hit och studera. Han förklarade att den besparingen som man gör på 
studieavgifter är så pass stor att det som man besparat kan avsättas för stipendier, detta har 
enligt honom även varit utbildningsdepartementets önskemål, men de fick inte med sig resten av 
regeringen på det. 
 

Stipendier kan utnyttjas på olika sätt det kan innebära att ge rabatt genom att inte ta betalt 
för kursen. Man får öronmärkta pengar, det är inte så mycket men det är frihet i större 
lärosäten t.ex. att de vill ge fem stipendier att täcka hela avgiften eller dela den till tjugo 
personer. Olika lärosäten har sina strategier. (Ip SI)    

KI 1 och KI 2 tyckte att det behövs förtydligande inom många underlag och beslut samt att det 
borde finnas möjlighet för undantag. 

Studieavgifters förordningar kring stipendier och avgifter behöver förtydligas och 
utvecklas. (KI 1) 

Enligt KI 1 & KI 2 bör exempelvis Erasmus Mondus utvecklas. Det har samband med 
utbildningsinslag som man får från staten per student, det stipendiet får studenter genom 
Erasmus Mondus. KI 1 påpekar på ett annat exempel och diskuterar: 

Om man bygger ett mastersprogram på tre universitet får vi komma överens med de andra 
lärosätena exempelvis i Norge och Tyskland. Det finns ingen hållbarhet. Vi önskar att KI 
får takbelopp så att studenterna ska ingå i det. Forskarutbildning kan man ha utbyte med 
men inte på master på grund av effekten av studieavgifter. (KI 1) 
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För att förbättra stipendiesystemet behöver man göra mycket menade Ip KTH.  Ett exempel han 
nämnde var att man bör börja med att kontakta företag. ”Det måste absolut ske förändringar i 
stipendietilldelningar.” (Ip KTH)  

Stöd från regeringen 

Ip SI tyckte att studieavgifter långsiktligt gynnar universitet och högskolor att våga konkurrera 
på den globala marknaden.  

Det måste kombineras med olika stöd och åtgärder om det skall vara framgångsrikt. Det 
behövs också resurser t.ex. för att marknadsföra Sverige som studiedestination eftersom 
Sverige inte är den destinationen i synnerhet bland de målgrupper av studenter som har 
kapacitet att betala. (Ip SI)  

Samtliga lärosäten föreslog mer eller mindre att man kan sänka avgiften till hälften. Nedan kan 
vi läsa deras resonemang. SU1 yttrade att nu har regeringen beslutat för studieavgifter baserade 
på full kostnadstäckningen.   

Om man vill ha fler studenter skulle man kanske ha haft en bättre lösning, således att 
studenten skulle betala hälften av avgiften. Det ska kosta för studenten men inte helt full 
kostnadstäckande. Vi bör titta på hur andra länder gör om vi ändå vill fortsätta attrahera 
internationella studenter. ( SU 1)  

Ip SI påpekade om vissa utbildningsområden såsom naturvetenskapliga där man ska fundera 
över, också nationellt, om det inte är kortsiktigt och snålt att inte satsa mer pengar på stipendier 
för just de områden som är viktiga för Sveriges välfärd.  

Universiteten är på en global marknad rent generellt och i hela Sverige finns en skarpare 
konkurrenssituation. Men det gäller också att attrahera talang och kompetens och det är 
något att vi måste förhålla oss till. (Ip SI) 

Strategi för stipendier 

Ip SI förklarade att de medel de får är öronmärkta för stipendier utifrån ett politiskt system. 

Generellt sätt kan man säga att inga strategier har vi för våra stipendier, vi har inga pengar 
som vi kan disponera som vi vill. Däremot får universiteten pengar som kan ha strategi för 
de pengarna. (Ip SI) 

Stipendier som själva lärosätena får, tilldelades till de mest meriterande och kvalificerade 
studenterna som har sökt stipendier.  

Det görs en meritvärdering enligt en skala och de som får högst meritpoäng och omdömen 
erbjuds hel, ½ eller ¼ stipendier. Tilldelningen av stipendier inför hösten 2011 har varit i 
april enligt kvalitetsnivå. Framöver kommer vi kanske ha en strategisk stipendieutdelning 
också till ett land vi är intresserade av. Det blir då landbaserad stipendietilldelning. Länder 
som inte har så många sökande som Korea eller Vietnam som vi vill ha sökande av. (KI 2) 

Både KI 1 och KI 2 instämde att de har lärt sig av andra att det är smartare att bara erbjuda 
halva och kvart men det återstår att se. Då vet man inte om det finns betalningsförmåga, detta 



40 
 

var något som även SU 1 påpekade på. De på KI testar alla dessa strategier. Om studenter inte 
kan betala sin studieavgift i fortsättningen blir det tyvärr avsked, ” så hemsk är det!” (KI 2) 
 
KTH har sina egna stipendier från olika privata stiftelser som ekonomiavdelningen är ansvarig 
för. Ip KTH berättade att stipendier de får för biståndsländer inte kan användas för att de 
knappast har några sökande studenter från dessa länder. Det görs en lista som sammanställs för 
varje sökt program.  Det spelar ingen roll varifrån studenterna kommer, det är bara viktigt att de 
är välpresterande. Men om 22 kinesiska sökande ligger i topp delar de inte stipendier till de 22 
personerna. De vill sprida stipendier. Sökanden är väldigt spridda, från 41 olika länder. De 
flesta är från Ryssland, Östeuropa, Iran, Indien, Kina och Irak, enligt Ip KTH. Det beslut som 
vidtagits vid KTH för stipendietilldelning är enligt nedan: 
För sökande inför läsåret 2011/2012 fördelades 52 stipendier som täcker hela studieavgiften. De 
prioriterade regionerna för KTH var Brasilien, Indien, Kina, Thailand och Vietnam, samt USA 
och Kanada. Under förutsättning att det finns sökande från de prioriterade länderna skulle 
stipendier fördelas till minst två av de mest kvalificerade studenter. (Ip KTH) 
 
SU 1 förklarade att stipendierna delas ut till välpresterande studenter och meritvärdering vid 
stipendiedominering bedöms av fakulteten. Höstterminen 2011 fick 13 internationella studenter, 
Internationella programkontorets (IPK) stipendier genom fakultetens beslut. 14 studenter fick 
Svenska institutets stipendier.   

 Vid Stockholms universitet ska stipendierna fördelas till särskilt kvalificerade studenter 
främst från universitets prioriterade partneruniversitet. Stipendierna ska under perioden 
2011- 2013 beviljas studenter som antas till mastersprogram på engelska. Stipendiet ska 
täcka hela studieavgiften för ett helt program.(SU 1)  

Samarbete mellan olika departement 

Ip SI förklarade att svenska utbildningar kan marknadsföras mer inom EU än vad den görs nu. 
Delvis gör lärosätena flera sådana insatser ändå, tillade han.  

I Danmark har man marknadsfört i ganska stort sträckning med EU studenter och med 
utbytesstudenter. I Sverige finns en ganska stor skillnad. Vi har några lärosäten framförallt 
universiteten men också högskolor som satsar ganska mycket på avgiftsbetalande studenter 
och återigen det positiva med det är att universitet och högskolor behöver söka mer 
samarbete t.ex. med näringslivet och i vissa fall har de fått fram pengar och det är ett 
positivt samarbete. Vi vet av undersökningen att utländska studenter reser långt för att 
skaffa sig utbildning och det som är mest attraktivt för de är att efter utbildningen kunna få 
ett arbete dels för att få någon lön men också få en arbetserfarenhet i ett land i Europa eller 
USA. Det är någonting som är ännu mera värd än att komma tillbaka bara med en examen. 
Därför är alla åtgärder som kan starka och skapa sådana möjligheter värda och det är 
ytterligare ett kvalitetshöjande aspekt.  

Båda KI 1 och KI 2 tyckte att fråga om studieavgifter ska lyftas på statsnivå.  

Det skulle främja oss och det är den komparativa fördelen som Holland redan har förstått. 
Om vi lyckas få in samarbete mellan olika departement kan det leda till en fin enighet och 
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inte så uppdelad som det har varit. Insikten om värdet av internationalisering 
överhuvudtaget och kommande folk från växande ekonomier, vi behöver ha länder som har 
hjärtat i Sverige, i maktställning och när man inser det kan man då införa ett bättre 
stipendiesystem. Vi ska inte ha ett kostnadsfritt utbildningssystem men vi skulle kunna 
plocka de som vi tycker att de är meriterande genom stipendiet. ( KI 2)  

Strategi för rekrytering av tredjelandsstudenter 

Ip SI hävdade att man ser att vi tappar så mycket och det är väldigt dumt, man ser hur andra 
länder gör.  

Vad som egentligen saknas är en tydlig strategi för att hur Sverige ska attrahera kompetens 
och det behövs reglering. Förutom det, behövs också mer pengar till stipendier. Nu har 
regeringen planerat att öka lite grand men har inte specificerat ännu. Det kommer att 
preciseras mera till hösten. Enligt Utgiftsområde 16 i vår preposition andra april, aviserar 
man för riksdagen hur mycket studieavgifter som behövs. (Ip SI) 

SU 1 ansåg att om regeringen betalar hälften av avgiften blir kravet högre på universiteten att ha 
bra utbildningar som kan konkurrera med andra länders utbildningar och att också kunna 
kommunicera och marknadsföra.  

Det är troligt att kanske inte många studenter lockas nu att komma hit. Det handlar också 
om vilka studenter vi vill ha. I sin strategi ville Stockholms universitet ha de bästa 
studenterna. Att införa studieavgifter garanterar inte att man får duktiga studenter. Man får 
studenter som kan betala och de kan vara duktiga eller mindre duktiga. Det gäller att ha bra 
utbildningar och att marknadsföra så att även duktiga studenter attraheras. ( SU 1) 

KI 1 hävdade att ”Det behövs en tydligare strategi på nationell nivå.” Hon tyckte att alla de 
pengarna som dragits in ska finnas kvar i systemet men kan användas för strategisk rekrytering 
av tredjelandsstudenter. Båda KI 1 och KI 2 vidhöll att det är viktigt att de rekryterar de mest 
kvalificerade studenterna men det hänger ihop med att ha stipendier. 
 
Ip KTH förklarade att det handlar om att se omvärlden,  

Se hur andra gör och inte leva i sina egna bubblor. Det handlar om att konkurrera med 
omvärlden och se vilka vi konkurrerar med både i Sverige och i Europa. Tittar man på 
Storbritannien förstår man att det varierar oerhört mycket inte bara mellan länder utan 
också mellan universiteten. Vissa har dyrare studieavgifter och vissa billigare. (Ip KTH)  

Utbildningar anpassade efter efterfrågan  

Det går nog att hantera problemen, tyckte ip SI, genom att hitta ett system och samarbeta med 
olika universitet men också långsiktigt erbjuda utbildningar som attraherar betalande studenter. 
SU 2 tyckte generellt att full kostnadstäckningen är rimligt. Däremot menade han om 
utbildningar har lägre kvalitet ska de ha lägre priser och tvärtom. Han sade t.ex. att en distans 
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utbildning kan ha lägre pris än den som erbjuds på campus. ”Stipendier gör att även om man 
inte är från biståndsländer kan man studera gratis om man är väldigt duktig.” 
 
KI 2 tyckte att systemet inte är anpassat efter betalande studenter ”men det kommer 
anpassningar.” Hon menade att det finns även små anpassningar som bör göras, exempelvis att 
kunna arbeta och sedan vara berättigad till studiebidrag inom forskarutbildning. Man skulle 
kanske förändra kvotgrupp efter studieavgifter och ha kvot för betalande studenter, föreslog 
hon. 

Grundnivå 

SU 2 tyckte att det som är bra för lärosätena är att erbjuda utbildning som är anpassad efter 
efterfrågan. Exempelvis kan grundutbildning med engelska som undervisningsspråk erbjudas 
vilket kan leda till fler internationella sökande. KTH tyckte precis som SU 2 där han menade om 
de skulle erbjuda engelskspråkiga utbildningar på grundnivå kommer de att tjäna på det. KI 2 
hävdade också att KI inte har några utbildningsprogram på engelska på grundnivå.  

Kanske i framtiden kan man erbjuda sådana program om efterfrågan finns. ( KI 2) 

Arbetsrelaterad utbildning 

KI 2 förklarade om KI:s utbildningar. Hon påstod att dess utbildningar står sig i en globaliserad 
värld eftersom de är praktiska utbildningar och därför har KI lättare sits där en betalande student 
kan se vad utbildningen kan leda till för arbete.  

KI är fokuserade på att utbildningar ska ge anställningar eller ledas till forskning. Visst har 
vi det perspektivet när vi tillskapar en utbildning därför våra utbildningar är anpassade till 
arbete. Det är klart att KI tänker i de termerna och vilken målgrupp det är och vad KI ska 
göra efter det. Eftersom man lever i en värld där konkurrensen om arbeten är väldigt hård 
behöver man vara väldigt specifik och praktiskt kunnig för att det ska leda till arbete. (KI 2) 

KI 1 hoppades att de skulle kunna beredda utbildningsutbudet på sikt.  

Väldigt många av våra utbildningar går på professionsexamen som läkarprogram och 
sjuksköterska. Där finns mycket efterfrågan på arbetsmarknad både nationellt och 
framförallt regionalt. Där kan KI inte dra ner väldigt mycket av de utbildningarna. Man kan 
inte dra ner på läkarutbildningen t.ex. för att kunna komma igång. Vi har inte haft stora 
möjligheter till att ha stort utbud på mastersprogram. (KI 1) 

Hon förklarade att efterfrågan på läkarprogrammet finns. Problemet med att man ska anta 
studenter nu är att man inte får göra skillnad mellan nationella och tredjelands internationella 
studenter. Man kan inte dimensionera. Om man exempelvis skulle öppna 10 platser till 
betalande studenter och de inte kommer, blir det ytterligare nationella som konkurrerar ut och vi 
har inte möjlighet att finansiera det. ”Det är väldigt svårt att dimensionera.”(KI 1)  

Globalisering 

SU 1 sade att inslaget globalisering och arbetsmarknad är viktig för studenter som utbildas.  
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Det handlar återigen om vilka studenter vi vill ha, vilken arbetskraft eller vilken utbildning 
vill vi att de ska ha för att sedan komma ut i arbetslivet. Redan idag är svenska samhället 
mångfaldigt och globaliserat. Speciellt inom vissa områden som kanske skolor, vård och 
polisen som möter många människor från olika kulturer är det viktig att de som arbetar i de 
här sektionerna har erfarenhet och tagit del av internationalisering. På det viset är det 
mycket viktigt att universitet är en sådan miljö där det finns internationellt inslag. Antingen 
erbjuder man utbyte eller internationalisering på hemmaplan genom inresande studenter, 
lärare och forskare. 

 
KI 1 talar om KI:s masterutbildningar och synen på globalisering: 

Våra internationella mastersprogram har många globala infallsvinklar. Vi har alltså en 
global miljö, det är en global sammansättning i klassrummet och de är anpassade efter den 
globala arbetsmarknaden. (KI 1) 

KI 2 ger på citatet nedan några konkreta exempel på utbildningar och diskuterar dess resultat 
globalt samt effekter av studieavgifter på KI:s utbildningar: 

En master ska vara gångbar även i hemlandet. Biomedicin är en forskningsinriktad 
utbildning som är av den kategorin. Utbildningen är forskningsinriktad och 85 % av 
studenterna har gått vidare till forskarutbildning, mer än 60 % av dem vid KI och även till 
fina universitet i USA och England. Folkhälsoepidemiologi och globalhälsa utbildningar är 
en annan populär utbildning bland internationella studenter som är väldigt globalinriktade. 
De topp fem sökande till ovannämnda utbildningar är från länder som Kina, Indien, 
Pakistan, Bangladesh och USA. Det är marknad både i USA och i Asien. Globalhälsa 
hamnar på hälsoministerier, WHO10, NGO11:s utbildningar, planerade organisationer, den 
typen av policy organisationer och även forskning.  Det har gått bra för dem. (KI 2) 

Marknadsföring 

Det är många faktorer som man kan titta på tyckte SU 2. Exempelvis vilka länder som väljer att 
läsa utomlands. Det beror också på hur många utbildningar som finns på engelska. Jämför man 
Sverige med Tyskland finns mer möjlighet i Sverige, menade han.  

SU 2: ”Kort sagt, erbjuda en mer tydlig miljö, meddelande på engelska och utveckla enkla 
saker.”  

Det kommer automatisk att krävas mer kvalitet på utbildningen när man betalar för sin 
utbildning, menade han. ”Men samma förväntningar finns hos alla studenter som studerar 
utbildningen, varför inte” sade SU 2. Även service ska vara lika för alla. Det första som SU 2 
trodde var: 

                                                      
10 World Health Organization 
11 Non Governmental Organization 
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 Att anställda skulle bli bättre på att ha en optimistisk, offensiv samt entusiastisk syn till 
hela frågan. Han tyckte att det här skulle ge oss möjlighet som vi inte haft tidigare och vi 
bör ta vara på möjligheterna. (SU 2)  

SU 2 tillade att vissa har andra åsikter: 

Den synsätt att vi klarar oss utan de studenterna förekommer också inom universitetet. Hela 
attityden präglar oss i arbetet men om man har positiva åsikter då är man där, vad man ska 
göra för att bli bättre. Det behövs bättre service för att marknadsföra. Däremot ska det inte 
diskriminera de som inte betalar genom att t.ex. erbjuda bättre bostad till betalande 
studenter. Det skulle vara bra om vi kunde erbjuda bostad till de men det är inte rimligt nu. 
Man kan t.ex. hjälpa dem att söka bostad. (SU 2) 

 
En hel del marknadsföringsinsatser görs på SU som gäller centralt för universitet men fakulteter 
och institutioner kan själva gå ut och marknadsföra sig själva, sade SU 2. 
 
SU 1 tyckte att det handlar om att ha bra utbildningar för att kunna attrahera studenter. En bra 
konkurrentkraft är forskningsbaserade utbildningar. Universitetet får inte bekosta eftersom 
regeringen har beslutat att det ska vara full kostnadstäckning, sade hon. Hon talade om att SU 
ännu (när detta publiceras juni 2012 har detta arbete inletts) inte har satsat på att hitta 
stipendiefonder och företagssponsrade stipendier.  

Det ska man göra för de studenterna för att även då man inte behövde betala studieavgifter 
kostade det mycket att bo i Sverige. Fler stipendier leder till fler möjligheter för betalande 
studenter. Samarbeta med andra universitet på annat sätt. En gemensam utbildning med 
annat universitet t.ex. Kina, studenterna behöver inte komma hit. Man kan tänka fritt om 
platsen om utbildningen är i fokus, får lägga den närmare intill studenter. (SU 1) 

KI 1 nämnde ett välfungerande stipendiesystem, utbildningar i världsklass med starkt 
forskningsanknytning som viktiga faktorer. 

Att kommunicera i Sverige gemensamt är det sätt som man i England och Holland gjort. 
Att kommunicera, det handlar om att utmana sig själv och tänka fritt och vara innovativt 
och jämställd. Detta ger möjlighet. Insikten av värdet av växande länder och stötta. (KI 1) 

KI 2 förklarade att förutom de faktorer som KI 1 nämnde är det värd att nämna att Sverige 
utmärker sig även i Europa som ett tryggt land.  

De faktorer som jag vet vi kan främja oss med, är säkerheten, respekten för individen och 
religionsfriheten och föra fram den Sverigebilden.( KI 2) 

Man bör delta i mässor tyckte ip KTH. Han sade att KTH prioriterar vissa regioner och länder 
som Kina, Indien, Brasilien, Thailand, Vietnam, Singapore, USA och Canada. KTH anordnar 
egna mässor och även tillsammans med andra lärosäten i Kina, Sydostasien, Indien, Brasilien 
för utländska akademiker. Man är regelbundet i regionerna och besöker även skolorna. De hade 
haft några mässor i våren 2011, i september hade de ”Sweden day” i Singapore National 
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University som är en återkommande mässa. De har haft den i ett antal år. Ibland tillsammans 
med SI och ibland med andra aktörer/ lärosäten som t.ex. KI. 12         
 

Diskussion om finansiering - marknadsföring och jämförelse med andra länder 

Trots att vissa intervjupersoner delvis har påpekat diskussionen nedan, väljer jag att presentera 
hela ip SI:s resonemang, under egen rubrik, eftersom den sammankopplar de genomgående 
idéerna. 

Det handlar mer om pengar för stipendium, det handlar om en tydlig satsning på att 
marknadsföra Sverige för en destination. Det kostar en del pengar, det är ingenting som 
man kan göra med små summor.  Sverige är inte i den självklara destinationen. När vi 
intervjuar studenter från Indien så säger de att det är USA och Storbritannien som kommer 
som första valdestination och sedan Australien och sedan kanske Tyskland.  Man måste 
upplysa om att det finns utbildningar. Sverige figurerar inte där och det är inte så konstig. 
Sverige är ett litet land och engelska är inte vårt offentliga språk men man måste upplysa 
om möjligheterna och om att det finns utbildningar på engelska. Det finns länder som har 
gjort sådana tydliga satsningar, ett exempel är Holland som har en tydligare strategi för 
detta. Storbritannien har tidigare haft en sådan strategi men nuvarande regeringen har 
stramat åt men de har verkligen satsat på att attrahera kompetens i Storbritannien. Däremot 
har de blivit restriktiva med visum. Det här med visum, det lanserade PMI I 1999 då var det 
Tony Blair själv som engagerade sig i frågan och sedan kom PMI II 2006/2007 då Gordon 
Brown som efterträdde Tony Blair. Laburs regering trodde mycket på det här. De 
nuvarande myndigheterna har inte jobbat med frågan lika mycket. Vi får se vad som händer 
nu eftersom de har höjt taket av studieavgifter för nationella studenter och det blir hårdare 
för de att rekrytera internationella studenter därför att de är inkomstbringande för dem.  

Det som är skillnaden i Storbritanniens fall är att de har finansierat sin högre utbildning. 
Det sceneriet kommer inte att inträffa i Sverige och det kommer inte heller att inträffa i 
Holland. Nederländerna är ett land som är mer lik Sverige än Storbritannien. Holland har 
full kostnadstäckningen men har mer stödsystem och pengar för stipendier och 
marknadsföring, de har mer intalad strategi för det.  

Storbritannien har satsat stora pengar för marknadsföring som studiedestination. För före 
denna regering var ett viktigt mål och underlättade exempelvis visumhantering men nu har 
det delvis dragits tillbaka. Det beror på att den nuvarande regeringen har andra 
prioriteringar och har ekonomisk kris. Samtidigt som man kan konstatera att de är enormt 
framgångsrika och attraherar väldigt många internationella studenter. Storbritannien är det 
näst mest attraktiva destinationen i världen efter USA. De har kommit lång med den de har 
gjort. De kan ta mer betalt för att de har starka varumärken och det är inte så många 
universitet som är världskända. Det faktum de har är att det hjälper brittiska universiteten 
generellt. 

 När det gäller Sverige, är exempelvis Lund universitet ett universitet som har utan 
jämförelse satsat mer på att marknadsföra sig och har fått flest antal sökande men Lunds 
universitet har förutsättningar som inte alla andra har. Om man jämför det med Uppsala 
universitet t.ex. är det en intressant jämförelse. Att de har så tydligt tagit ställning för detta, 
Lund har attraherat redan innan fler studenter, Lund är ju det största universitetet i Sverige i 
antal studenter så det inte heller konstigt. Jag vet inte hur man räknar, ibland är det 
Göteborg som rankas som störst. (Ip SI) 

                                                      
12 SU har också deltagit i mässor under hösten 2011 vilket de vid intervjutillfället inte hade gjort 
på centralt nivå. 
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Metoder för gemensam marknadsföring  

Lärosätena har mer eller mindre nämnt vissa strategier och de har extra fokus på vissa områden 
och länder, nedan presenteras den omfattande diskussionen som ip SI gjort: 

 

Vi har ett uppdrag sedan många år att sprida information om svenska utbildningar. Det 
uppdraget har inom en mån förtydligats under senare år i den här utvecklingen. Men det 
som också betonats väldigt mycket från regeringens sida är att vi ska marknadsföra 
Sveriges utbildningar i samarbete med högskolevärlden och det är fullständigt rimligt 
eftersom det är för de vi gör detta. Vi har ett samarbete i projekt där 31 högskolor och 
universitet ingår. Det här samarbetet syftar till att utveckla metoder för gemensam 
marknadsföring och att skapa en grund för hur Sverige ska marknadsföras som 
studiedestination. Bl.a. har vi pekat ut några prioriterade länder genom undersökningar vi 
har gjort och genom att inhämta synpunkter från högskolevärlden identifierat i första hand 
fyra länder som bör vara prioriterade för marknadsförings insatser. De länderna är Kina, 
USA, Indien och Turkiet. Värd att nämna är att de två länder som bedöms vara intressanta 
av olika skäl är också Iran och Sydkorea. Ett viktigt skäl varför Iran är ett intressant land är 
för att vi har haft så många studenter från Iran och vi har många invandrare från Iran med 
akademisk bakgrund och det finns en koppling, dessutom kan man säga att Sverige jämfört 
med länder som Storbritannien har vissa fördelar i ett land som Iran. Problemet med Iran är 
att det finns massa frågetecken som gör det svårt att rekrytera studenter. Jag tror att det 
ändå finns vissa universitet som kommer fortsättningsvis samarbeta något med att rekrytera 
iranska studenter. Men det är svårt för oss att genomföra större kampanj. Tyvärr begränsar 
det samarbetena. Iran har en stor potential på många sätt. Om man tittar på mellanöstern då 
är Iran utifrån det perspektivet mest intressant men det är svårt att arbeta där pga. att det är 
politisk komplicerad och känsligt. Sydkorea är ett intressant land därför att de har enormt 
dynamiskt ekonomi, de är trea i välden när det gäller att skicka studenter utomlands och 
alla flesta till USA. Problemet med Sydkorea är att vi är totalt osynliga för Sydkorea där 
måste man satsa mycket pengar. Men om det skulle finnas förutsättningar så skulle Iran 
kunna fungera jättebra för att vi bedömer att det finns många iranier i Sverige och det skulle 
finnas nätverk som skulle göra det väldigt lättare och att Sverige har större visibilitet i Iran 
som studiedestination jämfört med andra länder.    

Vi arbetar också via våra ambassader och konsulat för att föra ut Sverige som 
studiedestination eftersom vi inte har utlandskontor och det är en viktig del i det här.  

Det här projektet är tre årigt och 2011 är sista året för projektet. Det som diskuteras nu är 
hur samarbetet ska se ut efter 2011. Vi gör naturligtvis även aktiviteter inom ramen för det 
här och ett exempel för det är att vi har utvecklat en budskapsplattform för Sverige som 
studiedestination. Det vill säga vad det är för budskap vi bör föra ut för studenter, vad det är 
viktigast som vi ska trycka på. Vi har också gjort marknadsundersökning som ledde fram 
till de utvalda länder som tidigare nämndes.  

Vi har också stöttat högskolor och universitetens medverkan i en internationell student- 
barometer som heter International studentbarometer, det görs av ett brittiskt företag där 
ungefär 200 universitet runtom i välden ingår som kallas benchmarking studier. Den visar 
tydligt att svenska högskolor och universitet behöver jobba mer med karriärstöd och det 
handlar bara om att ge information. Studenten som kommer från ett annat land vet inte vad 
arbetsförmedlingen är och hur denne ska börja överhuvudtaget. Där måste universiteten 
börja jobba med. Det som är intressant är för att återknyta det som tidigare har sagts tror jag 
att de förändringar som universiteten genomför kommer att gynna även nationella 
studenter. Alltså gynnar det alla. (Ip SI) 
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Tidigare har det presenterats översiktlig hur varje lärosäte marknadsför sig och nedan förklaras 
mer specifikt vilka planer de har. Marknadsföringar har i princip samma riktning i sin plan, 
nämligen en gemensam planering och marknadsföring som presenterades innan genom ip SI.  
  
SU 1 nämnde några praktiska planeringar däremellan att fördjupa samarbete med 30 universitet 
specifikt inom forskning. Detta för att attrahera välpresterande studenter. Ett annat exempel var 
företagsstipendier som har andra finansiärer än staten. SU 1 tyckte att man vinner på att ge en 
bild och kunskap om Sverige trots att Sverige är ett litet land. SU 1 menade att man ska skapa 
kontaktnät. Hon tyckte dessutom att det är få tal stipendier som finns och det bör utvecklas samt 
att man bör ha ömsesidiga avtal med andra lärosäten i världen. De tittar på vilka aktiviteter de 
genomför idag och hur de kan utveckla aktiviteterna även för den målgruppen. De faktiska 
aktiviteter de har är:  

  
• Orientations days 
• social activities during the Orientation Week, fall semester 2011 (22-25 August) 
• under majmånad har de ’’farewell day’’, ett slags summering och avslutningsdag 

för både mastersstudenter och utbytesstudenter.    
 

För att vi ser dessa studenter som framtida ambassadörer för Stockholms universitet och vi vill 
att de ska vara nöjda med sin tid här och gärna berätta om det när de är tillbaka och arbetar eller 
studerar i sitt hemland, menade SU 1. Rektor tackar internationella studenter under en officiell 
ceremoni. Stockholms universitet skickar med de ett budskap, att uppmärksamma sin upplevelse 
och berätta gärna om Stockholms universitet. De blir våra alumner fast i sin hemmaplan.  Det 
hade man inte gjort tidigare vid Stockholms universitet.  

 
• Rekrytering av studenter i Ryssland och Kina 
• uppdatering av hemsida på andra språk som kinesiska och ryska förutom engelska 
• fokusgruppen inför rekryteringsresor och att skulle kunna vara framtida 

ambassadörer. 
 
KI 2 berättade att KI har många olika marknadsföringar i Indien, kina, Asien, Korea, Vietnam, 
USA och vissa Afrikanska länder som Uganda inom prioriteringsgruppen. I sin 
marknadsföringsplan har de även länder kring Persiska viken som Payplan, exempelvis 
Saudiarabien, Qatar, Oman och Bahrain som höginkomstländer där de tror att de har en 
marknad.  

KI har ett namn och en marknad. Där har vi långsiktig marknad. Det räcker att vi har 
etablerat samarbete. KI har en stor etablering inom forskning för att jobba direkt med dessa 
länder då det är väldigt framgångsrikt. Vi har en långsiktig strategi. ( KI 2) 

KI 1 fortsatte och kompletterade KI 2:  

Vi är på forskningsseminarier utomlands som kopplar marknadsföring aktivitet till den. 
Planerar åka till Uganda, Vietnam och Kina. Prövat en agent i Indien och bestämt att inte 
fortsätta ett uppdrag till hösten. Vi fortsätter pröva oss fram. Tar emot delegationer i 
Sverige om masterutbildningar, vi har haft en delegation med Saudiarabien och även haft 
ett bra möte med utbildnings minister i kinesiska ambassaden. Vi har en väl duktig 
Marknadsföringsansvarig som har gjort ett rekryteringsplan för det här året och nästa år 
som beskriver att hur vi ska göra. Vi ska också försöka nätverka i USA och erbjuda 
specifika stipendier till vissa länder som t.ex. USA och kina.  
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Arbetar med Alumninätverk, Alumniverksamheten har vi haft i Kina, Uganda och även 
planerar att ha det här i Sverige. Vi försöker ha ett plan och ska följa den så gott det går. 

Vi kan utvärdera vårt plan sedan om vi ska fortsätta. Vi fortsätter att ha en Australiensk 
expert kvar. Han har varit med vår studieavgiftsplanering och även jobbat i Malmö. Hans 
bakgrund är att han har varit dekan i en fakultet i Melbourne och har varit vice president i 
internationell office och har enorm erfarenhet och kontaktnät.  Eftersom vi är nya måste vi 
lära oss av andra.   

Ip KTH menade att olika utbildningar marknadsförs i olika länder. I Indien är man mer 
intresserad av It och media och ICT och de flesta söker till KTH.  
 

Utbildningen inom Energi intresserar alla i princip. Många som studerar på 
mastersprogrammen stannar sedan i Sverige som doktorander.  

Man skulle kunna underlätta för internationella studenter där de får stanna ett år efter sina 
studier. De duktiga studenterna efterfrågas alltid oavsett om de kan svenska språket eller 
inte. I många företag som t.ex. Eriksson är språket engelska.  

Förut var lättare att konkurrera med gratis utbildning men nu bör vi bli tydligare i vårt 
budskap. Varför ska de komma hit till Sverige? Varför ska de studera vid KTH? 

Det är klart att vi inte kan vara bra på allting. Alla är lika förvirrade nu, det spelar ingen roll 
vem man pratar med. Hela tiden kommer saker fram som de inte hade en aning om. 
Exempelvis sägs ofta: ” Jaha! Det blev så här!”  

Öppna arbetsmarknaden mer 

Ip SI menade att universitet och högskolorna måste välja väg.  

De som är mera etablerade och har bättre möjligheter, kan också agera rationellt. De som 
har mer resurser kan reagera mera men det finns också vissa högskolor som är lite mer 
nischade som kan satsa på vissa bra utbildningar och attrahera betalande studenter också. 
Hur det utfaller beror mycket på dels hur lärosäten agerar och även hur regeringen reagerar. 
En viktig fråga är också att man måste öppna arbetsmarknaden mera. Man behöver t.ex. 
införa generösa regler så att studenter som tagit examen ska kunna stanna en tid efter 
examen och söka arbete. Gör man sådana saker blir Sverige attraktiv. EU- studenterna har 
inte det problemet, de kan stanna. Men om studenterna från utanför Europa inte har ett 
arbete i handen måste de tillbaka två veckor efter examen. Detta är en av 
attraktionsfaktorerna. Om man inte har jobbet flyttar man till ett land som Canada som tar 
emot med öppna armar. Det är jättedumt!  Det diskuteras nu om utredning av cirkulär 
migration som kom nyligen där alliansen och miljöpartiet var gemensamma i den frågan. 
cirkulär- migration rekommenderar bland annat att den möjligheten ska finnas och man 
pratar om sex månaders jobb. Jag skulle själv tycka att det vore bättre med ett år därför att 
man tittar på andra länder som har sådana regler och vi i Sverige har jättemycket att vinna 
med det. (Ip SI) 
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Utveckla webben 

Ip SI förklarade att de bjuder in utländska journalister och att SI:s viktigaste verktyg för att 
kommunicera är deras webbplatser, som www.studyinsweden.se de har dessutom webbplatsen 
swedenintouch13 som är en webbbaserad community och en webbplats som heter 
workinginsweden14 som ger information om hur man kan arbeta i Sverige osv. 

De här webbplatserna är väldigt viktiga för att nå ut mer information för studenter som vill 
studera och även arbeta i Sverige. (Ip SI) 

KI 1 tyckte att en välfungerade attraktiv engelsk webbplats är nödvändigt. 

Bättre service – bostad 

KI 1 hävdade: 

Vi måste förstås tänka på de praktiska sakerna. Vi måste ha bostäder, folk kan inte bo i tält! 
(KI 1) 

SU 1 förklarade vidare att det kanske inte bara är utbildningens kvalitet som är viktig utan vad 
universitetet erbjuder för service till studenter. För att internationella studenter ändå inte är 
födda och uppväxta här.  

Det diskuteras om vad dessa studenter kommer att kräva för service. Hjälp med boende, 
mottagning, integrering, svenska värdfamiljer, kontakt med andra studenter och kanske till 
och med möjligheten att arbeta här. Sådana saker är vad man också kan konkurrera med. 
Förut var det så självklart för oss att studenterna kommer hit men nu måste vi ta ännu mer 
hänsyn till vad som attraherar studenterna till oss i Sverige.  Svenska studenter och 
utländska studenter är alla lika mycket värda. Än idag har vi inte haft några fördelar 
gentemot svenska studenter.  Men om vi vill attrahera fler internationella studenter bör vi 
titta på vad det är som gör Stockholms universitet mer attraktiv. Först och främst 
utbildningar som spelar roll men sedan också om man har olika möjligheter i Stockholms 
universitet. Dessutom att man ska kunna arbeta vid sidan om studierna. Möjligheten att 
kunna arbeta är viktig. Det handlar om att ha information på båda språken. Exempelvis 
publicera annonserna på engelska och för det kan man börja med karriärcenters 
jobbannonser.  (SU 1) 

                                                      
13 http://www.swedenintouch.se/About-In-Touch/ 
14 http://www.sweden.se/work 
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Möjligheter, fördelar och/ styrkor  

Under denna rubrik diskuteras om möjligheter och fördelar både med studieavgifter och med 
tredjelands studenter. 

Internationalisering, globalisering och högre kvalitet 

Enligt ip SI är Sverige ett litet land som har blivit rikt genom att det har varit öppet mot 
omvärlden.  

Genom att ta in nya idéer som självklart måste återspeglas även inom högre utbildning och 
forskning. Forskningen är sedan länge internationaliserad.(Ip SI) 

SU 1 menar att genom att åka till ett annat land och speciellt göra en utbytesperiod och bosätta 
sig får man ett annat perspektiv än man får om man åker till landet på semester. Man kommer in 
i samhället på ett annat sätt än genom semesterresor. Det är en sådan erfarenhet som ger 
förståelse för andra människor.  
 

Oftast öppnar upp nya perspektiv om andra bakgrund och kulturer. Man får också 
perspektiv på sin egen kultur och sitt eget hemland. Svenska universitet är viktigare idag än 
förut för att utbildning är viktig. Med globaliseringen kommer människor att arbeta i olika 
områden i samhället. Det är viktigare idag än 50 år sedan och globalisering kommer ändå 
att öka för att människor är nyfikna. Bakgrunder för med sig annat perspektiv och även 
metod och erfarenhet. Svenskar som bara har bott i Sverige har bara svenska samhället som 
referens. Medan en student från Indien eller USA har en annan referens och det där kan bli 
den mixen av blandade erfarenheter och bakgrunder som är givande för en diskussion och 
ämnet. Det blir en annan kvalitet. Ofta är olikheter i arbetsdiskussion som ger utveckling. 
Man behöver olika input till progress. (SU 1)  

 
KI 1 tyckte samma som SU 1 där hon också påpekade att de har en handlingsplan på 
utbildningssidan samt att det handlar om att öka mobiliteten bland sina studenter för både in - 
och utresande studenter för att attrahera studenter till sina utbildningar.  

Syftet är att de studenter som kommer in ska bidra till kvalitetshöjning med sina perspektiv 
på hemmaplan men det är ingenting nytt i sak. Denna kvalitetshöjning är väldigt olika 
beroende på vilket program och hur pass medveten man är i internationalisering. KI är 
enormt internationellt. Engelska är labbets arbetsspråk. Av KI:s 2000 doktorander är 700 
internationella. (KI 1)   

 Ip KTH tyckte som intervjupersonerna på SU och KI där han tyckte att det var mycket viktig att 
ett universitet är internationellt.  
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Man kan då ha många utbyten med omvärlden och ta emot internationella studenter och 
även lärare. Det är viktigt för att de har en internationell erfarenhet som leder till 
erfarenhetsutbyte. (Ip KTH)  

Han berättade att de har en hel del att lära sig av andra länder med olika utbildningsmetodik. 
Han menade att genom utbyte vidgar man sina vyer och det leder till att Sverige kan bli känd. 
Inresande genom utbytesprogram på KTH är fortfarande stort men det som har minskat är de 
avgiftsskyldiga studenterna, sade han. 
 
Även KI 1 resonerade om kvalitetshöjning genom att ha internationella studenter: 

Att ha internationella studenter har även våra egna studenter nytta av. Hur de berikar en 
diskussion och en föreläsning, att man kan göra saker på olika sätt, Inom inriktade 
utbildningar får man enorm nytta även för våra studenters personlighet och kunskaper. Det 
blir en seriös bransch där akademiker måste leverera. (KI 1) 

KI 2 tyckte att kvalitet på de utbildningarna måste motsvara internationella - och betalande 
studenters förväntningar. Nedan förklarar hon mer:  

Studieavgifter kommer kanske vara det som reformerar akademisk utbildning i Sverige i 
rätt riktning mot högre kvalitet som ingenting annat har gjort på flera år. Därför att det inte 
har funnits incitament tidigare och nu gör det. Jag tycker att det blir en positiv utveckling 
och Sverige faktiskt kan stå sig bättre internationellt. Vi kommer att vässa våra 
utbildningar. Sämre utbildningar kommer inte att leva kvar och det kommer att bli det 
kvalitetshöjning som vi har behövt. Jag ser fram emot det och tror att det här är en trevlig 
bieffekt av studieavgifter. (KI 2) 

Nätverk 

Att internationella studenter berikar Sverige inom utbildningsväsendet har intervjupersonerna 
påpekat tidigare, de understryker speciellt bildandet av nätverk. KI 1 tyckte att både full 
kostnadstäckning och stipendier ska finnas för att det här är Sveriges chans att etablera nätverk.  

”De är ambassadörer och våra förlängda armar. När de återvänder till sina hemländer och 
blir exempelvis hälsoministrar är det enklare för oss att samarbeta med dem. De har bott i 
Sverige och känner till kulturen osv.” (KI 1) 

Enligt henne har Holland insett detta och har satsat väldigt strategiskt på det viset och har 
etablerat Alumninätverk i exempelvis i Kina. 

Individens och Sveriges framgång 

SU 1 påstod att hon förstår tanken med att inte erbjuda gratis utbildning till alla men hon tyckte 
att internationella studenter är värdefulla för Stockholms universitet och för Sverige. ”De är ett 
viktigt inslag i universitets värld. ” (SU 1) 
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KI 1 sade:  

 De studenter som vi på universitets nivå bedömer ska rekryteras till landet, är naturligtvis 
de framstående studenterna som vi tror kan genomföra en utbildning med hög kvalitet så att 
denne får en position i framtiden, antigen genom att återvända eller vara kvar här. Den ska 
leda till individens framgång men också Sveriges. (KI 1) 

Man kan göra gott för sitt eget land även om man är i ett annat land, menade hon. Men genom 
att man ser på frågan på annat sätt och ger kraftfulla resurser. 
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Analys och slutsats 

Analys och slutsats grundas dels på empirin beskriven under kapitlet Resultat och dels på vad 
olika skrifter och utredningar kommit fram till (beskrivna under kapitlet Bakgrund). 
Nedan inleds Analysen med en beskrivning av studieanordnarnas diskurs, därefter följer, under 
två huvuddiskurser, analyser beskrivna i temaform. 

Studieanordnarnas diskurs 

Tidigare forskning baseras huvudsakligen på statistik. De i inledningen beskrivna 
huvudproblemen med studieavgifter har därför i tidigare forskning knappast belysts i sitt 
komplexa och kontextuella sammanhang, såsom de kan uppträda på olika lärosäte. De utsagor 
som samlats i denna rapport har tvärtom belyst hela vardagsproblematiken på de aktuella 
lärosätena, även om jag har hänfört dem alla till i grunden rent ekonomiskt kopplade utsagor.   
 
Lärosäte kan ses som en social praktik, och studieavgifter är en aspekt av vardagen för 
studieanordnarna i denna sociala praktik. Studieanordnarnas diskurs handlar om en starkt styrd 
ekonomi, och underordnat handlar ekonomi om möjligheter: 
 

-  att lärosätet överlever 
-  att vara eller icke vara en attraktiv högskola 
-  att hantera vardagen med studenterna. 

 
Strukturella begränsningar i studieanordnarnas handlingsutrymme utgörs av: 
 

- politisk styrning/beslut, går inte att ändra 
- implementering måste ske (oavsett allt annat). 

 
Tjänstemännen (aktörerna) är bundna av sina positioner och ramarna i högskolesystemet, och de 
måste införa studieavgifter. Det som är förhandlingsbart är kompensatoriska åtgärder, och 
alternativet att sänka avgifter genom täckningsbidrag finns inte. 
 
I analysen kan jag konstatera att lärosätets diskurs, talet om avgifter på lärosätet, fokuserar ett 
aktivt och lösningsperspektiv. Perspektivet handlar om att införa beslut samt ett arbetssätt för 
att: 

- kortsiktigt lösa akuta problem, även om de kostar pengar 
- långsiktig sätta mål och delmål, även om de aktuella problemen reducerar fokus och 

ekonomiska resurser för ett systematiskt arbete mot målen. 
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Diskursanalysen visar därmed vardagsarbetet vid lärosätet, studieanordnarnas handlingar 
påverkas av rådande diskurs och dess huvudsakliga fokus på ekonomi etc. 

Utbildning för högre kvalitet 

En av kommentarerna i regeringens beslut angående införandet av studieavgifter var att 
högskolor ska konkurrera med kvalitet och inte med gratis utbildning(2009/10: 65). Denna 
grund har intervjupersonerna förklarat som ett viktigt mål. Erbjuder lärosätena en utbildning 
med hög kvalitet på världsnivå kan de dessutom konkurrera på ett smidigare sätt med andra 
universitet i världen. De faktorer som spelar roll när betalande studenter väljer land för sina 
akademiska utbildningar behandlas i det följande. Hög kvalitet är utgångspunkten för alla, för 
student såväl som anordnare av utbildning annars är utbildningsinsatserna förgäves.    

För att konkurrera  

Lärosätena bör enligt SOU 2005 göra egna analyser av samhällets och arbetsmarknadens behov 
och efterfrågan. Detta gör att lärosätena kan planera för vilka utbildningar de ska satsa på. 
Genom att jämföra de attraktiva utbildningarna, på efterfrågade lärosäten i världen, kan svenska 
lärosäten anpassa sitt utbildningsutbud och ge kurser på engelska konstaterar jag. Lärosätena har 
en hel del handlingsfrihet i beslutsfattande om resurstilldelningssystem inom grundutbildning 
(Ibid.). Man har också större flexibilitet i sitt utbud av utbildningar på engelska, vilket 
diskuteras under nästa rubrik.  
 
Naturligtvis krävs både tid och resurser för att kompensatoriska åtgärder ska kunna realiseras. I 
Yttrande över remiss om prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor 
(Utbildningsdepartementet, 13 mars 2012), påpekas att universitet med klinisk forskning gynnas 
i resurstilldelning inom forskning, därför att vissa medel inte konkurrenssätts. Samtidigt finns 
bara tre lärosäten där klinisk forskning tillämpas inom själva lärosätet: KI, Malmö Högskola 
och SLU15 (veterinärmedicinsk forskning). En annan aspekt som belyses är att om antalet 
företagsdoktorander och ”adjungerade lärare” (professorer, lektorer och adjunkter) slås samman 
uppnås tillräckligt antal forskare för resursfördelning. Detta gör att budgeten för 
resursfördelning ökar.  

”En förutsättning för att använda statistik om doktorander som finansieras utanför 
högskolesektorn i ett resurstilldelningssystem är att doktoranderna hänförs till de 
lärosäten som finansierar utbildningen på forskarnivå.”(2012:3) 

                                                      
15 Sveriges Landsbruksuniversitet 
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Däremot påpekar utredaren att det krävs en mätning av forskningens externa påverkan. 
Utredaren föreslår en kollegial16 granskning, men Högskoleverket anser att detta skulle vara 
alltför dyrt.  

Utbildningsdepartementet har även bett remissinstanserna att göra en bedömning av hur 
förslagen sammantaget främjar förutsättningarna i Sverige för internationellt starka 
lärosäten.  

Högskoleverket anser att ett resurstilldelningssystem som grundar sig på indikatorer för att 
mäta kvalitet tydliggör att satsningar på hög kvalitet lönar sig och medvetandegör 
lärosätena om hur de presterar i sin forskningsverksamhet. Detta främjar i sin tur 
forskningens kvalitet. (2012:5)  

Ovannämnda diskussion riktade sig till forskning som är avgiftsfri även för studenter utanför 
EU och EES-länder. Av Yttrandet framgår således att det finns mycket kvar att göra och därtill 
är det kostsamt att finansiera fler utredningar. Detta innebär i sin tur enligt mig att det tar tid att 
komma ikapp konkurrerande länder. Detta trots att Sverige redan rankas högt inom vissa 
utbildningar. Nu när vi skall få svar genom vissa utredningar och dessutom arbetar för att öka 
kvaliteten, måste fler utredningar ske, såsom jag tolkar intervjupersonerna och utredningen. Jag 
kan konstatera att det inledningsvis är mer gynnsamt att subventionera betalande studenter. 
Detta kan ske antingen genom att fler stipendier delas ut eller genom att studieavgifterna 
minskas (genom att ge studieavgiftsrabatt), till dess att lärosätenas attraktivitet ökar på andra 
sätt än genom att erbjuda kostnadsfri utbildning.  
  
Exempelvis förklarade KI 1 att institutet behöver ett statligt stöd. De kan inte låna från olika 
fonder hur länge som helst. Detta bekräftar även Hillman (2011) i sin undersökning där han 
förklarar att stora rabatter från ofinansierade källor inte har märkbara effekter. Universitets 
administratörer har en viss tendens att erbjuda rabatter, men dessa ansträngningar kan bara 
upprätthållas till ett visst tröskelvärde. Så småningom kommer institutioner som stödjer 
studenter från ofinansierade källor att drabbas av ekonomisk ineffektivitet, vilket varken är 
politiskt eller ekonomiskt hållbart. Hillman menar att det i dagens finansiella klimat finns fall då 
institutionerna uppmanas till att ”göra mer med mindre resurser” vilket är en utmaning. I dessa 
fall kommer förvaltare att ställa krav på lärosätenas ledning så att de tar ansvar för att driva 
rabatt/avdragsprogram som förbättrar intäkter, enligt Hillmans Review. Institutioner som 
erbjuder stora rabatter kommer sannolikt att behöva se över sina strategier och hitta nya sätt att 
nå sina mål utan att accentuera finansiella risker (Ibid.). Detta är vad KI 1 upplyste om: klarar 
inte studenten av att betala sin avgift under utbildningen måste tyvärr studierna avbrytas. ”så 
hemskt är det!” sade hon. 
 
På senaste tiden har Svenskt Näringsliv förklarat (2012) i remissvar på rapporten 
Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor att en prestationsbaserad 
resurstilldelning för lärosätena kan ge positiv effekt på forskningens kvalitet och refererar till 
erfarenheter från Storbritannien. Storbritannien har attraherat privata investerare inom FoU17. 
                                                      
16 En s.k. Peer review som är ett etablerat sätt att bedöma forskningens kvalitet på lokal nivå (i andra 
länder och i viss mån i Sverige), enligt Yttrandet, 2012.  
 
17 Forskning och Utveckling inom offentliga sektorn. 
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Samtidigt påpekas att det är oroväckande att svensk forskningskvalitet, i jämförelse med andra 
länder, har sjunkit och att privata investeringar inom FoU har minskat. Däremot framhåller 
remissvaret att Staten har en nyckelroll för forskning vid lärosäten. (Ibid.) 
 

I rapporten föreslås tio procent av de direkta anslagen fördelas genom indikatorer. Svenskt 
Näringsliv anser att tydlighet över hur de resterande 90 procenten fördelas också är 
nödvändig eftersom det annars finns en möjlighet att exempelvis politiskt kompensera för 
oönskade fördelningseffekter. Det innebär att ett nytt resurstilldelningssystem måste 
omfatta och leda till en transparent modell över hur 100 procent av de direkta anslagen ska 
fördelas. En heltäckande resurstilldelningsmodell med tydliga drivkrafter är också ett 
viktigt steg mot universitetens och högskolornas ökade frihet. I förlängningen är det en 
förutsättning för det svenska forskningssystemets ökade konkurrenskraft där tydliga 
drivkrafter och principer blir styrande för utvecklingen istället för kortsiktiga politiska 
hänsyn. Svenskt Näringsliv ser utredningens förslag om konkurrensutsättning av 10 procent 
av de direkta anslagen som ett första steg och ser fram emot en generellt ökad andel 
konkurrensutsättning. Inklusive ökad vikt för samverkan. (2012) 

I diskussionen ovan ställs återigen forskningen i centrum. Dels att man kan bli inspirerad för 
lösningar av liknande problem dvs. resursfördelning fast för utbildningar på grund- och 
avancerad nivå, men också för att komma ihåg att en viktig del inom forskning är ”hjärnorna” 
(KI 2) bakom den. Intervjupersonerna och jag konstaterar därför att det är det viktigt att det 
finns en mångfald representerad inom ett och samma vetenskapsområde genom studenternas 
skilda bakgrund och hemländer. Det vill säga attrahera fler internationella studenter till svensk 
akademisk utbildning både på grund och på avancerad nivå. Betalande studenter, som speciellt 
ip KTH, KI 1 och KI 2 menade, kan stanna och fortsätta vidare till forskningsnivå, men också 
fungera som viktiga personer inom våra kontaktnät. Detta kommer att diskuteras omfattande 
under rubriken Välfärd. 
 
Enligt lagförslaget (SOU 2006:7) har de betalande studenterna samma rättigheter och 
skyldigheter som andra studenter, någonting som intervjupersonerna också påpekade. Däremot 
beskrivs i lagförslaget att ” Ökade insatser för stöd och service” bör ingå i ”strategin”18 (Ibid.). 
Detta konstaterar jag vara ett paradoxalt budskap! Vidare talas det om ”omhändertagande” 
insatser, att vi i Sverige ska göra som andra länder och underlätta studenternas anpassning till 
den nya miljön. Högskoleverket har i sin undersökning Internationella utblickar 2011, dragit 
slutsatsen att de internationella studenterna har nämnt bostadsfrågan som ett av sina problem. 
Enligt den kunskap jag har kunnat samla in har ännu inte, åtminstone när det gäller Stockholms 
universitet (maj 2012), någon särskild service, såsom att ordna bostad, åstadkommits. Jag kan 
konstatera att alla grund- och huvudfaktorer inom studieavgifter i stort sett redan har 
diskuterats, från 2006 och även tidigare. Konsekvenserna har tagits om hand men fortfarande 
inte genomförts (SOU 2006:7). Detta ser jag som ett bevis på att det här är en stor förändring 
inom högskoleutbildning, men det tar sin tid. Det tar tid innan svensk akademisk utbildning kan 
konkurrera med andra populära lärosäten i världen. Detta var vad intervjupersonerna försökte 
illustrera och därför föreslog att fler stipendier och statlig stöd behövs. Följande citat belyser 
problemen med en lång implementeringsperiod”[…] Det kommer att ta tid för högskolorna att 
arbeta sig in på en marknad som är präglad av hård internationell konkurrens.” (Ibid.)    
                                                      
18 ”Avgiftssystemet måste i stället ses som grundbulten i en strategi vars andra delar också måste 
förverkligas för att systemet på sikt skall bli meningsfullt. (SOU 2006:7, 11)  
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Är utländska studenter en investering för Sverige? 

De utländska studenterna bidrar till att internationalisera både högskolemiljö och det 
svenska samhället i stort. De tillför kompetens som kan berika såväl högskolans utbildning 
och forskning som verksamhet inom andra samhällssektorer. De skapar länkar mellan 
Sverige och respektive land av betydelse för framtida samarbete och kontakter. De ger 
Sverige möjlighet att bidra till utveckling i andra länder. De representerar också på ett 
allmänt plan ett tillskott till den svenska ekonomin (SOU 2006:7: 65).  

Alla dessa aspekter resonerade intervjupersonerna kring, aspekter som har belysts tidigt i 
avgiftsdiskussionerna, vilket ovanstående citat bekräftar. Vidare diskuteras det i utredningen 
(Ibid.) att förhoppningsvis kommer ”nya kategorier” av studenter att attraheras till Sverige. 
Enligt studiens resultat var samtliga intervjupersoner nöjda med sina utländska studenter. Vad 
de i (SOU 2006:7) menar med ”nya kategorier” är öppet för tolkning. Intervjupersonerna från 
KI och KTH förklarade specifikt hur deras internationella studenter är och var de blir placerade, 
exempelvis kan de ”[…] återvända till sina hemländer och få en bra position, eller hamna på 
ministerier, större företag och även bli doktorander på KTH” (Se under Resultat - Nätverk). De 
förklarade också att tredjelandsstudenterna är deras ”långa armar”, att de kan hjälpa sina länder 
genom Sverige och att de är svenska lärosätens nätverk! Ip SI diskuterade, se föregående 
kapitel, vilka länders studenter man behöver attrahera och varför det är svårt att attrahera dem 
till Sverige.  
 

Analys av marknadsföringsplaner 

 
Granskar man siffrorna i Högskoleverkets årsrapport 2011, under tabell 18. Antalet inresande 
studenter till Sverige 2009/10, finner man uppgifter om samtliga inresande studenter som 
antingen är freemover-studenter19 eller utbytesstudenter (”en person som är utbytesstudent kan 
vara freemover-student en viss tid av läsåret”), (Ibid.). Förutom antal, framgår även de sökandes 
hemländer. En granskning av siffrorna ger en bild av vilka länder som faktiskt representerades 
före införandet av studieavgifter såväl som typen av studentstatus (utbytesstudent eller 
freemover- student). Siffrorna visar också vilka länder Sverige har utbytesavtal med. Totalt 
antal inresande från Asien är 14 290 och av dessa är 12 370 freemover-studenter jämfört med 
Europa (Norden exkluderad) där 4 460 av 14 120 är freemovers, samt Nord och Mellanamerika, 
där 930 av 2 010 är freemover- studenter. Tittar vi på Asien tillhör 730 platser Kinas 
utbytestudenter. Av 2 030 iranska inresande är samtliga 2 030 studenter, freemovers. Ett annat 
land som inte har någon utbytesstudent alls är Bangladesh. Pakistan har bara 20 av 2 950 platser 
för utbytesstudenter. Från Singapore är 280 av 310 utbytesstudenter. De här siffrorna visar vilka 
länder studenter kommer från och vilka studenter som har satsat på Sverige som freemovers. 
Enligt ip SI är Iran och Sydkorea intressanta länder som Sverige bör satsa på. Enligt ip SI är 
problematiken att det ena landet har sin blick mer vänd mot USA och det andra, trots potential i 
själva landet och ett starkt kontaktnät i Sverige, är politiskt komplicerat (se Resultat, Metoder 
för gemensam marknadsföring). Undersöker jag siffrorna när det gäller Sydkorea (Tabell 18, 

                                                      
19 Student som utan att delta i utbytesprogram ordnar sin högskoleutbildning i annat land. 
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/svenskengelskordbok 
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2011:8 R), förstår jag att utbytesmobiliteten mellan länderna redan är stabil, med 190 av 260. 
Däremot finns inga utbytesavtal mellan Sverige och Iran. Samtidigt informerade KI 2 att KI 
satsar på höginkomstländer runt Persiska viken, exempelvis Saudiarabien, Qatar, Oman och 
Bahrain, där de tror att de kan marknadsföra sig själva. Dessa länder är kanske de nya kategorier 
som omtalades i SOU 2006:7 konstaterar jag (se tidigare diskussion om ”nya kategorier” under 
föregående rubrik); länder som har råd att betala studieavgifter men inte valde Sverige som 
studiedestination tidigare. Granskar man HSV, årsrapport 2011 samt An Expanded International 
Market Positioning strategi for Sweden, Target Countries (SI, 2010), hittar man antingen inte 
de länderna i redovisningar20 (HSV 2011:8 R) eller så visar siffrorna att det inte har funnits 
någon inresande21 från de länderna under flera år (SI, 2010:14).  
 
Man kan se att lärosätena lär sig av varandra, t.ex. genom att de har planeringskonferenser 
tillsammans med SI. De ordnar ofta mässor tillsammans, eller åtminstone planerar att delta i 
samma mässor samtidigt. Detta är något som KTH har påpekat tidigare under Resultatet och 
även jag som arbetar på ett lärosäte blir informerad om att kollegorna vid enheten för 
Internationell mobilitet deltar i mässor tillsammans med representanter från institutioner samt 
andra regionala lärosäten. 2012-04-13 publicerades resultatet av det andra urvalet till 
internationella mastersprogram på www.antagning.se. Enligt Stockholms universitets 
Sektionschef för Antagning och högskoleprov, visar antagningsstatistiken efter det andra urvalet 
att totalt 628 antogs och att det fanns 537 reservplatser. Detta är en ökning med ca 10 % jämfört 
med antalet antagna höstterminen 2011, enligt honom. Det återstår att se hur många som 
faktiskt lyckas att ordna studieavgiften och börjar studera på svenska lärosäten. Höstterminen 
2011 har en del studenter fallit bort pga. studieavgifterna, men också i enstaka fall pga. fördröjt 
uppehållstillstånd, enligt en informell källa.  
  
Under Tidigare forskning redovisades rapporten An Expanded International Market Positioning 
strategi for Sweden, Target Countries (SI, 2010), där man gjorde en rankning mellan de länder 
med flest antal studenter som studerar utomlands samt vilka studiedestinationer som är 
attraktiva för dem. Kina, Indien, Iran, Nigeria, Saudi Arabien och Sydkorea presenteras som ” 
Primary Opportunity Countries”. Kina ligger som första och Indien som andra land med flest 
freemoverstudenter. Rapporten ger en tydligare bild över alla dessa länder, både som ”Primary” 
och ”Secondary Opportunity Countries”. Med tanke på det som ip SI tog upp angående Iran och 
Sydkorea som intressanta länder för marknadsföring (se Resultat, Metoder för gemensam 
marknadsföring) jämförde jag hans påstående med SI:s rapport från 2010 om vilka faktorer och 
egenskaper de lyft fram inom sin vägledningsstrategi (se Tidigare forskning). Genom citaten 
nedan kan vi se närmare på de båda ländernas egenskaper som intressanta länder i 
marknadsföringsplan enligt IP SI: 

 International students from Iran tend to perform academically. This success is partially due 
to a ’’selective bottleneck’’ effect with regards with students being able to leave Iran, and 
partially due to the educational family background of Iranian expatriate students. This 
performance profile is mostly applied at the graduate level; in the United States 82, 2 

                                                      
20 Eventuellt ligger de under övriga Asien eftersom antalet är så få. 
21  Saudi Arabia hade fem inresande studenter 2004/05; från 2005- 2009 fanns inga inresande 
studenter(SI, 2010:14). 
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percent of Iranian students are enrolled in graduate studies. While certain, commercially 
oriented subject matter preferences are also evident, Iranian students tend to exhibit a 
broader selection of academic field that Chinese and Indian (SI, 2010:10-11). 

Sydkorea däremot är det tredje största landet efter antal utresande studenter i världen enligt 
rapporten (Ibid.). Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att deras befolkning, ca 48 
milj. www.landguiden.se är begränsad till antalet jämfört med Kina och Indien. De två 
studiedestinationerna för sydkoreanska studenter är USA och Japan.  

” South Korea has a long history of sending students for a number of reasons, 
including English language training and access to specific, quality higher education 
programs. The pace of economic advancement of South Korea has resulted in one 
of the highest outgoing student rates of any country.” (SI, 2010:17) 

Antalet Sydkoreanska studenter som valde Sverige läsåret 2008-09, var 0,2 procent jämfört med 
80,2 procent som valde studera i USA och Japan. Sverige kan, såsom ip SI förklarade (se 
Resultat, Metoder för gemensam marknadsföring) och som framgår dessutom här i rapporten, 
ha en bra chans med sina mastersprogram med engelska som undervisningsspråk, samtidigt som 
studieavgifterna i Sverige är lägre jämfört med USA. Enligt rapporten kan Sverige starkt 
konkurrera med ” Anglo-Saxon countries” lika väl som med Tyskland. 

 “ The availability and quality of English-language Master´s Degree programs at Swedish 
universities- particularly engineering, management, ICT, and environmental studies- should 
offer a good structure fit for a select number of south Korean students who do not consider 
United states as a “must” study destination.”(SI, 2010:17) 

 
Vidare när jag undersöker rankningarna både på (HSV,2011:8 R) och (SI, 2010) framstår det 
tydligt att vissa av dessa länder får stipendier medan vissa inte får några och att de länder som 
får stipendier22 inte är många. Detta har intervjupersonerna tidigare diskuterat. Det intygar att 
individen kommer i kläm på det sättet som intervjupersonerna belyste under Resultat (se 
Individens problem).  
 
Avslutningsvis kan jag påminna om det som ip SI argumenterade om, nämligen att 
studieavgifter gynnar universitet och högskolor långsiktigt, men lärosätena bör våga konkurrera 
på den globala marknaden. Detta kräver en kombination av olika stöd från regeringen. 
”[…]eftersom Sverige inte är den destinationen i synnerhet bland de målgrupper av studenter 
som har kapacitet att betala.” (se Resultat, Stipendier). I den bemärkelsen är regeringens roll 
avgörande, denna huvudroll vill jag illustrera genom att referera till Peters och Besleys 
resonemang (2006).” If knowledge is a global public good, then goverenments (and 
universities) have a key role to play in the knowledge economy.” ( Peters och Besley, 2006), 
Författarna resonerar kring svaret på sin hypotes i citatet nedan: 

Knowledge is different from other goods, in that it shares many of the properties of a global 
public good. This means, among other things, a key role of governments in protecting of 

                                                      
22 Här avses stipendier som erbjuds både av SI och av lärosätena. 
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the intellectual property rights, although appropriate definitions of such rights are not clear 
or straightforward. It also signals the dangers of monopolization, which, Stiglitz (1999a, 2) 
suggests, may be even greater for knowledge economies than for industrial economies. 
(2006:91)    

Välfärd 

Diskussioner inom välfärd går hand i hand med diskussioner om marknadsföring i föregående 
rubrik. Detta är en bekräftelse på vad vissa av intervjupersonerna nämnde, nämligen att det 
behövs ett gott samarbete mellan de olika statliga departementen i landet. Tidigare under 
Resultat redovisades att Europas välfärd är ett viktigt element som bör tas hänsyn till och 
planeras inför framtiden. Bland de europeiska länderna har Sverige egenskaper som är både 
fördelsaktiga och inte, utan kan vara en nackdel för landets attraktivitet. Under denna rubrik 
kommer möjligheter till en stark välfärd att diskuteras, dock begränsat av studiens resultat. 

Nätverk för Sverige 

I HSV: s undersökning, Internationella utblickar (2011),var slutsatsen att de flesta av de 
internationella studenterna hade ”hög social ställning”23, men valde Sverige även om de hade 
möjligheten att studera vid ett mer internationellt och högrankat universitet. Därför att de 
saknade tillräckliga meriter. Trots allt har de valt Sverige framför jämförbara lärosäten i andra 
länder med samma position som Sverige. Detta är positivt. Däremot framgår också att de inte är 
de mest välpresterande studenterna, någonting som alla intervjupersonerna vill ha, vilket dock är 
en annan diskussionsfråga som inte ryms här men som kommer att diskuteras under Arbete för 
individen. En annan orsak till att de valde Sverige var den totala levnadskostnaden. Förutom 
förväntningar på utbildningskvaliteten fanns också förväntningar på karriärmöjligheterna och 
chansen att ”knyta kontakter med svenskar”. I rapporten framgår även att de var intresserade av 
att stanna kvar i Sverige efter studierna. En tredjedel hade redan en master, de flesta var från 
Pakistan, Indien och Kina samt studerade vid tekniska högskolor. Detta är en fördel enligt min 
analys, eftersom inriktningen teknik matchar den inriktning som Sverige behöver mest antal 
sökande av och såsom ip KTH också menade, kan det leda till beställningar inom svensk 
industri. Trots att dessa studenter ofta har en hög social ställning och är väl bemedlade i sitt 
hemland, vilket också framgår av rapporten, har studieavgifterna haft en negativ inverkan på 
deras inresande, konstaterar jag. Jag refererar till KI 1 som anser att både full kostnadstäckning 
och stipendier ska finnas, då detta blir Sveriges chans att etablera nätverk. Det blir enklare att 
samarbeta med andra länder om det finns representanter som har tidigare erfarenhet av det 
svenska samhället och kulturen. De kan antingen stanna kvar här eller återvända till sitt 
hemland, men ha positioner som underlättar kommunikationen i ett professionellt sammanhang. 

                                                      
23 Goda ekonomiska förhållanden, enligt rapporten. 
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Författarna Peters och Besley (2006) betonar att kunskap har en stark kulturell och lokal 
dimension såväl som global dimension. Samtidigt illustrerar Jongbloed (2004) i citaten nedan 
att privatpersoner respektive privat sektor är villiga att investera i utbildning när de känner att 
deras krav uppfylls:  

On the topic of injecting more private money into higher education we would like to state 
that student (and/or their parents) and private businesses are more inclined to spend money 
on universities when they have the feeling that their demands are met more closely. The 
chances for this to happen are far greater in a deregulated system that allows institutions 
and students, respectively institutions and businesses, to work more closely together and 
decide on program content or research directions without government interference (2004:9). 

Genom Jongbloeds slutsats och mitt studieresultat konstaterar jag att om företag och industrier, 
både privata och statliga, inser att om de erbjuder betalande studenter stipendier, så leder detta 
troligen till en framgångsrik investering på lång sikt; så kommer de definitivt att med förtroende 
investera i de studenterna. Jag inser att samma slutsats gäller för betalande studenter; med andra 
ord om studenterna känner till att en utbildning är kvalitetsmässigt högt rankad, kommer de att 
satsa på just den utbildningen i Sverige. Detta kan de tänkas se som en kapitalsatsning inför 
framtiden. Även om de inte får arbete eller inte erbjuds forskningsstudier efter 
masterutbildningen i Sverige, kan de antigen få de positioner de efterfrågar i sitt eget hemland 
eller i andra länder. Detta kan studenten betrakta som en investering på lång sikt. Slutligen vill 
jag betona att information och marknadsföring spelar stor roll under förutsättning att lärosätet 
erbjuder en utbildning med hög kvalitet.    
 
 
Tidigare har jag framfört, (se underrubriken Att konkurrera) vilka satsningar som behöver göras 
inom forskning. Om studenter ska lämna landet omedelbart efter mastersstudierna (eftersom de 
har uppehållstillstånd enbart för att studera, vilket de är medvetna om) bör de planera för sin 
vidareutbildning, nämligen forskning, nästan precis vid ankomsten till Sverige. Detta resulterar i 
att de efter studier i Sverige lämnar landet för vidare forskning i andra länder som USA, 
Kanada, Australien, Storbritannien eller andra europeiska länder. Därmed förlorar vi kompetens 
som kunde ha varit Sveriges framtida forskare eller kompetens i professionen och inte minst 
nätverk, enligt min analys. Samtidigt kan man belysa att det är annorlunda inom yrkesrelaterade 
utbildningar som exempelvis inom vård och läkemedelsindustri. Ip KTH diskuterade också om 
vi ska göra exempelvis som Holland som erbjuder industristipendier, då kommer den 
kompetenta personen vara Sveriges nätverk. Personen beställer svenska produkter, från 
reservdelar till stora tillverkningar och fabrikationer. Samtidigt kan de vara Sveriges alumner 
och vara till hjälp vid marknadsföring av våra akademiska utbildningar. Dessa utgångspunkter 
är inte något nytt eller innovativt, men vi bör använda oss av andra länders erfarenheter för att 
hitta bra lösningar som gynnar Sveriges välfärd. För att nå långsiktiga mål drog Sveriges 
Kommuner och Landsting (2010) slutsatsen att det är viktig att involvera alla medarbetare i 
arbetet i en organisation för att nå långsiktiga mål. Jag konstaterar att regeringen som har 
huvudrollen i detta kan värdesätta vad intressenterna anser behöver göras och hur dessa åtgärder 
bör prioriteras.  
 
Jag konstaterar att utbildningsmarknaden är en slags industri som näringslivet bör satsa på. 
Vissa länder investerar i att marknadsföra sina utbildningar. Fölster och Kreicbergs (2011) 
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hävdar att förändring inom utbildningsväsendet i Sverige bara är början. Denna sektor bör växa 
med fler alternativ och kan bli arbetsgivare för många fler svenskar. 

Utbildningstjänster skulle kunna skapa ökade inkomster från verksamhet både från Sverige 
och från andra länder. För att detta ska bli möjligt behöver utbildnings branschen präglas 
mer av normala marknadsmässiga villkor, där etableringsfrihet råder och där de företag som 
är verksamma har möjlighet att påverka både pris och kvalitet. (2011: 112) 

Vidare diskuterar de att det i dagsläget erbjuds många små utbildningar och antalet 
utexaminerade är för få för att kunna påverka kvaliteten. Dessa faktorer finner de viktiga för att 
åtgärda svenska lärosäten ska kunna konkurrera med utländska lärosäten och attrahera flera 
utländska studenter och forskare (Ibid.).    
 
 KI 2 lyfte upp Sveriges unika egenskap, nämligen att det är ett tryggt land och att landet har 
respekt för andra kulturer och religioner. Jag sammanfattar att detta är en egenskap som 
attraherar många och när svenska lärosäten marknadsför sina utbildningar, bör man kanske välja 
att belysa det för dem som inte känner till karaktärsdraget. Citatet nedan är en bekräftelse på det 
som diskuterades här och att svenska lärosäten inte behöver uppmanas i den bemärkelsen 
eftersom detta ingår redan i samhällets principer: 

The role of the university in the knowledge economy in respect to the former relate to 
nation building, regional development (taken in a broad sense), the protection of social 
rights, and the preservation of community; whereas in respect to the latter, beyond its 
commercial function, the university might also seek to expand its Enlightenment role 
through the development of the genuinely global civic community based in extensions of 
the concept of citizen rights above the level of the state. (Peters & Besley, 2006: 92) 

Jag konstaterar att om Sverige rekryterar de som enbart skiljer ut sig genom att kunna betala för 
sig oavsett kunnighet, är de bra som nätverk för svensk industri men ofta kommer de inte att 
stanna i landet. Därför behövs en kombination av både de som enbart ska vara/bli nätverk och 
de som kan påverka Sveriges välfärd genom att erbjuda sin kunskap och kompetens, och med 
sin internationella bakgrund ge input på ett nationellt plan. 
 
Med andra ord, precis som Dearden et, al., (2011) menade i sin undersökning The impact of 
tuition fees and support on university participation in UK ,”Separating out the effects of fees 
and grants on university participation is also important for policymakers going forward.” 
(2011:5) Dessa fordrar två olika strategiska planeringar, enligt min analys. Därför menar jag att 
för det ena behövs marknadsföring, för det andra krävs stipendier för att attrahera och få 
studenterna att välja Sverige som studiedestination. Detta sammanfattar jag med att både full 
kostnadstäckning och stipendier behövs för att kunna genomföra målet med att ha 
internationella studenter inom svenska akademiska utbildningar.   
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Arbete för individen 

Utbildning är en del av en nations infrastruktur, konstaterar jag. Ip SI har tidigare förklarat 
under rubriken Resultat, att många studenter med utländsk bakgrund studerar vid utbildningar 
med naturvetenskaplig och teknisk inriktning.24 Det är där avgifterna påverkar negativt eftersom 
de flesta av de internationella studenterna är tredjelandsstudenter. Till följd av minskat antal 
studenter inom de områdena efter införandet av avgifter leder detta till en ömsesidig negativt 
effekt. Platserna blir tomma både på utbildningar och inom arbetsområdet. I Framtiden väntar 
inte (2011) diskuteras rekryteringsproblemen. Företagen har haft svårt att hitta den kompetens 
de behöver bland utexaminerade elever och studenter. Enligt SCB ökar efterfrågan på 
kompetens inom teknik och tillverkning till 125 000 fram till 2030 men bara 15000 personer 
med denna kvalifikation beräknas tillkoma. Samtidigt diskuterar de varför unga personer 
studerar på utbildningar som inte leder till jobb trots att de skuldsätter sig. Detta påstår 
författarna kan bero på att löneskillnaden efter skatt inte är så stor i Sverige. Jämfört med andra 
länder i västvärlden tjänar ”en svensk hälften så mycket efter skatt på att utbilda sig.” 
(2011:103) Detta är kanske en faktor som påverkar Sveriges attraktionskraft som 
studiedestination för betalande studenter, enligt mig. Tillbaka till obalans mellan utbud och 
efterfrågan kommer studenter själva att välja sin utbildning. Även om ”världsanalytiker värderar 
annan utbildning” kan man inte tvinga studenterna att göra vissa val. Detta är vad jag undviker 
att göra i min profession och det intygas även i boken. Sambandet mellan löneskillnaden och 
icke attraktiva utexaminerade är någonting som kan både påverka svenska samhället och 
Sverige som studiedestination, konstaterar jag. 
  
Om det är som ip SI säger, är Europas välfärd ”inte given för alltid” (se Resultat, underrubriken 
Sveriges position och Europas välfärd) och den alltmer växande äldre befolkningen gör att vi 
måste kunna attrahera kompetenta personer till Europa, så bör vi rekrytera studenter från andra 
delar av världen, enligt min analys. Ip SI:s påstående kan intygas av Lennart Schön (2008), som 
bedömer att ” […] det kommer en demografisk utveckling i Europa med förväntade obalanser 
regionalt i utbud och efterfrågan på arbetskraft, vilket kräver en ökad rörlighet också i 
förhållande till omgivande regioner med snabbare befolkningsökning.” (2008: 69) Om vi bara 
fokuserar oss på Sverige, väntar utmaningar enligt Framtidens utmaningar (Sveriges kommuner 
och landsting, 2010) om ett decennium då fyrtiotalisterna blir mer vårdkrävande, sextiotalisterna 
börjar gå i pension och den arbetsoförmögna delen av befolkningen ökar successivt. ”Detta 
påverkar såväl kostnader som intäkter” (Ibid.).  

Storleken på gapet mellan behov och resurser är direkt avgörande för vilka typer av 
åtgärder som måste vidtas för att på sikt kunna hålla en ”rimlig” nivå på de offentligt 
finansierade välfärdstjänsterna. Programberedningens slutsats är att dagens sätt att 
finansiera måste kompletteras för att hålla i ett långt perspektiv. […] Ökad effektivitet i 
verksamheten och högre sysselsättning i ekonomin kan till en del bidra till att möta de 
stigande kostnaderna, kan inte vara enda lösningarna på sikt. (Ibid., s:10) 

I programberedningen förklaras det att människor lever längre, men samtidigt födds färre barn. 
Samhället måste rustas för att uppfylla människors behov genom utbildning, speciellt inom 

                                                      
24 I Avrapportering till regeringen angående uppdrag om anmälningsavgifter och studieavgifter, 
nämner KTH som exempel att 75-80% av deras studenter vid engelskspråkiga program utgörs av 
utomeuropéer som de bedömer att väldigt få av dem kan klara finansieringen.(VHS, 2009: 145) 
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hälso- och sjukvården. Följaktligen krävs det att 300 000 personer per år invandrar till Sverige 
fram till 2035. Det vill säga 17 000 000 invånare i Sverige år 2035 (2010:49). Jag menar att vi 
inte får glömma den kategorin, det vill säga de som kan tänka sig att bo kvar i Sverige efter 
studierna. Med samarbete mellan de olika departementen och en tydlig strategi attraheras färre 
av att istället fortsätta i USA, Canada, Australien, Holland eller Storbritannien. Även Schön 
menar att ”ett glest befolkad land som Sverige” har med dess höga kostnader för att utvecklas 
och ha en modern infrastuktur, en speciell utmaning framför sig. Detta eftersom behovet av 
”kunskapsutveckling och en dynamisk tjänsteproduktion” ökar samtidigt. Till dessa bör vi även 
lägga till andra människors behov som tidigare har belysts. Jag sammanfattar att Sverige bör 
hitta en strategi som kan påverka välfärden på lång sikt, och med tanke på studieavgifterna bör 
man öka farten, när det gäller att hitta lösningar för att få tillbaka ett motsvarande antal 
internationella studenter som förut.  
 
Intervjudelen av min undersökning visade att det behövs både tredjelandsstudenter och 
studenter från de ”nya kategorierna”, vilket diskuterades under rubriken Analys av 
marknadsföringsplaner. Enligt mig kan man se att lärosätena har engagerat sig mest i att 
marknadsföra sig till studenter som har råd att betala och man hoppas på att marknadsföringen 
ger effekt. Däremot saknar lärosätena medel för att fortsätta ha dessa tredjelandsstudenter trots 
att de tycker att de är viktiga. De medel som saknas konstaterar jag utifrån litteratur- 
undersökningen och från intervjupersonernas utsagor, är såväl privata som statliga medel i form 
av stipendier eller reduktion. Enligt ip SI (se Resultat, Stipendier) har man sparat så pass mycket 
på studieavgifter, att man kan avsätta detta för stipendier. Samtidigt påstår ip SI att det som är 
mer attraktivt för utländska studenter som reser långt för utbildning, är att kunna få ett arbete 
efter studierna. För att få en bild av varför Sverige inte räknas som en studiedestination för vissa 
betalande studenter väljer jag att referera till Fölster och Kreicbergs (2011). De beskriver att 
Sverige håller på att tappa förmågan att attrahera företag som anställer personal med höga löner. 
Konkurrensen vid kvalificerade yrken är hög på den internationella arbetsmarknaden. Att 
Sverige tappar sin attraktivitet kan bero på att varken svenska eller utländska framgångrika 
företag lägger sitt huvudkontor i Sverige. En anledning till detta är att andra länder har lockat 
finansierat verksamhet till sig med låga skatter. En nackdel med att företagen flyttar sitt 
huvudkontor utomlands är att även forskarna försvinner från Sverige. Enligt deras undersökning 
sker detta eftersom forskning och utveckling är placerad nära huvudkontoret. Exempel på 
sådana företag är Tetra Pak, IKEA som ägs av en holländsk stiftelse och Spotify (valt bort 
Sverige) som nu istället finns i London. Författarna tycker att Sveriges utmaning ligger i att 
”kompetensen, produktivitet och lönerna” ska öka för att kunna vara attraktiva för dessa företag. 
Jag konstaterar att om internationella studenter ser en framtid, och med andra ord möjlighet till 
arbete och utveckling efter studierna, väljer de medvetet Sverige som studiedestination. Om 
man har råd att betala studieavgifter samt levnadskostnaden väljer man som freemover- student 
det land som uppfyller sådana förväntningar. 

I Sveriges kommuner och landstingsuppdrag (2010) nämns att man generellt sett bör bli bättre 
på att ta vara på invandrarnas kunskaper om vi vill att invandringen bidrar till att bära 
”försörjningsbördan”(Ibid. 2010). Trots att min studie inte har invandringspolitiken i fokus, så 
kan man både bli påmind av denna resurs och bli inspirerad av tankarna gällande 
tillvaratagandet av kunskaper, likväl som av möjligheten att erbjuda internationella 
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akademiker/studenter de arbetsområden som behöver bemannas med rätt kompetens. Vilka 
dessa arbetsområden är, som behöver ny innovativ potential, är en fråga för 
Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartement emellan, är en slutsats jag drar.  

Naturligtvis vill varje lärosäte ha de mest kvalificerade studenterna, men frågan är om avgifter 
kan ”garantera” detta? Nej, det kan de inte – säger de som jag intervjuat för denna studie. Då 
kanske Sverige ändå får en blandad arbetskraft med varierande kompetensgrad, enligt min 
insikt. 
 
Utbildningsområden kan vara en fråga i sig där man kan undersöka vilka utbildningar som kan 
vara mer attraktiva för internationella studenter och hur man kan tydliggöra utbildningens 
relation till arbetsmarknaden. Tidigare resonerades att det krävs samarbete mellan olika 
departement. Schön (2008) förklarar att nya kunskapsområden och kombinationer kan leda till 
nya efterfrågetryck som exempelvis livsmedel och hälsa. Han menar att ” Svensk ekonomi 
borde kunna hålla sig väl framme inom kunskapsintensiva verksamheter som sjukvård och 
utbildning.” (Schön, 2008:77). Miljövetenskap är ett av utbildningsområdena som inspirerade 
mig genom Schöns diskussion gällande marknadsföring av fler utbildningar inom denna nisch. 
Hans resonemang var att man kan satsa på det som man har erfarenhet av i Sverige, exempelvis 
tunga industriprocesser och hantering av stora energimängder. Stålindustrin och 
pappersindustrin kan få ökad efterfråga på sina produkter men även på sina ”nya” tekniska 
lösningar. Detta för att ”kompetensen att minska miljöpåverkan inom energiintensiv och 
miljöbelastade industri kan snabbt bli värdefull.” (Ibid. 77). Samtidigt finns vissa länder vars 
studenter väljer brett över olika utbildningsområden och andra som är intresserade av IT och 
teknik, vilket tidigare diskuterades utifrån An Expanded International Market Positioning 
Strategi for Sweden, Target Countries (SI, 2010).  

Slutsats 

Inledningsvis fastställer jag att samtliga intervjufrågor besvarades. Intervjufrågorna 1-3 
matchade forskningsfrågorna 1-2. Intervjufrågorna 4-5 introducerade forskningsfråga 3. 
Intervjufråga 5, dvs. strategin med utdelning av stipendier har besvarats och diskuterats under 
huvudrubriken Kompensatoriska åtgärder med särskilda underrubriker såsom Stipendier samt 
Strategi för stipendier. Däremot, eftersom samtliga intervjupersoner ansåg att stipendier idag 
inte är tillräckliga, resonerade kring stipendier genom kompensatoriska åtgärder. Dessa 
resonemang redovisas i underrubrikerna, Diskussion om finansiering - marknadsföring och 
jämförelse med andra länder samt Metoder för gemensam marknadsföring. Under Analys 
följdes även sambandet mellan inverkan av stipendier och möjliga lösningar för att få tillbaka 
inresande internationella studenter.   
 
Jag väljer att belysa intervjupersonernas yttranden kring ”Kompensatoriska åtgärder” genom 
citaten nedan ur Jongbloeds slutsats (2004):  
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The success of a policy of charging substantial fees from students depends crucially on 
accommodating policies in areas such as (the incentives to be included in) funding 
mechanisms, student support systems, quality assessment, availability of information, and 
opportunities for new education providers to enter the market for higher education. Only if, 
in agreement with other players, governments work on reforms in these fields will policies 
to increase private revenues for higher education have a chance to be successful (2004:11).  

Av Schöns (2008) ”framgångsfaktorer” med långsiktiga perspektiv har ”omreglering av 
tjänstesektorn”, delvis under analys och delvis under tidigare forskning, diskuterats. Jag tolkar 
tjänstesektorn i synnerhet utifrån studieavgifter, anordnare som berörs av frågan i olika sektorer, 
det vill säga studieanordnarna och anordnarna i andra sektorer som tillsammans kan förverkliga 
kompensatoriska åtgärder. ”Att vidga de infrastrukturella investeringarna inom nya 
teknikområden” har tidigare diskuterats omfattande därför begränsar jag det till att bara nämna 
faktorn. En annan viktig faktor som Schön har belyst är ”Utrymme för entreprenörer med nya 
idéer”. Förutom vikten av entreprenörskap med avseendet på studieavgifter och marknadsföring 
av efterfrågade akademisk utbildning på global nivå, har även öppenhet en stor betydelse. I 
rapporten Framtidens utmaning (2010) nämns ”tydlighet, öppenhet och relevans” som 
framgångsfaktorer i en organisation för att nå långsiktiga mål. Om jag betraktar 
Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet och 
Arbetsmarknadsdepartementet som en enda stor organisation, kan alla tillsammans genom 
innovativa idéer och delaktighet, nå de mål som intervjupersonerna framhöll som nödvändiga 
under en snabbare utvecklingsgång med mindre förlust/underskott. 
 
Jag har kommit fram till att Sverige behöver både tredjelandsstudenter och övriga 
internationella studenter. De som behöver stipendier för att kunna studera i Sverige och vidare 
fortsätta forska, arbeta antingen i Sverige eller i sitt eget hemland, samt bidra till Sveriges 
nätverk utomlands. Genom tidigare forskning och litteratur undersökning bekräftas det som alla 
intervjupersoner diskuterade om. Nämligen att statliga stöd i form av stipendier behövs för 
Sverige. Detta löses inte med enbart med full kostnadstäckning. Den attraktionsförmåga som 
Sverige har räcker inte för att attrahera internationella studenter som har råd att betala 
studieavgifter. Inte nu i dagsläget. Däremot när Sverige löser de hinder som exempelvis 
Näringslivet har kraft i, när vi har kunnat marknadsföra de fördelar Sverige har jämfört med 
andra länder som exempelvis tryggheten, behöver full kostnadstäckning inte vara något hinder 
för att fler väljer Sverige för sin kunskaps utveckling. Nu behövs samarbete mellan olika 
departement. Jag refererar exempelvis till Fölster och Kreicbergs (2011) som förklarar Sverige 
som näst störst i världen som satsar på forskning. Det finns många forskningar som ligger i 
”forskarnas byrålådor”. ”Det beror på att grundforskning och tillämpad forskning fortfarande 
lider brist på behovsperspektiv, och att näringslivet inte fångar upp nya rön.”( 2011:77). Det 
påstås vidare att vinnare i det ”globala innovationsspelet” inte är de som investerar mest på 
forskning och utveckling utan är de som förstår att ”ny kunskap ska omvandlas till affärer”.  
 
Om, som Fölster och Kreicbergs (2011) resonerar, företag och industri stöds av regeringen kan 
detta leda till att näringsliv och forskning samarbetar närmare, - så anser jag att sannolikheten 
för att det ska erbjudas industristipendier ökar. Dessa leder till en lösning, dvs. ett steg närmare 
till fler antal internationella studenter. 
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Om skatteavdrag för donationer till forskning och utveckling införs, får Svenska lärosäten enligt 
min slutsats en starkare ekonomi och kan vidare erbjuda egna stipendier i form av exempelvis 
meritstipendier inom de utbildningsområden de bedömer lämpliga och nödvändiga. Om det 
behövs 125 000 personer fram till 2030 inom teknik och tillverkningsbranschen (2011) och 
näringslivet strävar efter att företagen inte flyttar utomlands, konstaterar jag att 
utbildningsdepartementet tillsammans med andra aktörer kan arbeta för att fylla dessa platser i 
utbildningar och vidare i arbetsmarknaden. Dessa platser kan fyllas genom att bl.a. erbjuda 
stipendier till de internationella studenter som man fram till idag, genom undersökning och 
erfarenhet har kommit fram till, kan och vill stanna och påverka Sveriges välfärd positivt. 
 
Sammanfattningsvis, om regeringen i enighet med utsagan av ip SI och författarna Fölster och 
Kreicbergs (2011) använder en del av sina sparade medel (se Tidigare forskning) för att stödja 
lärosätena eller sänka skatten för företag, industrin och personal, ökar attraktionskraften både 
för företag och för lönetagare. Enligt min slutsats leder detta till att Sveriges attraktionskraft 
som studiedestination och nätverk kan öka.  
 
Jag konstaterar utifrån tidigare undersökningar och min egen undersökning att alla länder vill 
vara vinnare i en globalisering, men, som också Fölster och Kreicbergs (2011) påstår, om de går 
vidare med sitt yttrande och överför den i ”politiska förändringar som stimulerar länders 
företagsklimat och attraktionskraft.” ( 2011:132). Författarna tycker att andra länder som Indien, 
Kina och Brasilien har skapat fler ”tillväxtreformer” än Sverige. Därför har det öppnats 
möjligheter för svenska och andra internationella innovativa företag att investera i länder som 
erbjuder välutbildade medarbetare, innovativa sysselsättningar med mindre byråkratiska hinder 
och lägre skatter. Författarna menar också att samma möjligheter skulle finnas för företag i 
Sverige. Den globala konkurrensen är hög men Sverige har visat sig kunna hantera finanskrisen, 
något som andra länder fortfarande arbetar med att bemästra (2011). Enligt min slutsats är det 
därför som Sverige nu skulle kunna investera i näringsliv och på utbildning för att öka sin 
attraktionskraft. Jag har dessutom fått insikt i att hur många invandrare/ vilken output Sverige 
behöver för välfärden är en fråga i sig som kan undersökas genom andra infallsvinklar och 
vetenskapliga undersökningar. Däremot är det viktigt och kanske dags, att undersöka varför 
Sverige inte har en invandringspolitik som t.ex. liknar USA eller Storbritannien, där man genom 
sin politik attraherar och etablerar ”hjärnorna” (kvalificerade människor).  
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Diskussion 

I denna rapport har jag visat att vi investerar i de utländska studenterna men också att de 
investerar i Sverige. Genom detta investerar båda parter i Sveriges välfärd. 

Två berättelser 

Nu när jag betraktar det här arbetet vill jag i min stilla undran framföra följande – varför släpper 
vi välpresterande studenter från Sverige? Frågan handlar inte bara om studieavgifter utan 
studieavgifter har bidragit till att jag tänker om. Jag funderar på vilka faktorer som kan påverka 
Sveriges attraktionskraft som studiedestination. Högskoleverkets rapport Marknadsföring och 
Mobillitet (2004:25 R) är den vägledande rapporten att följa och för att fortsätta gräva i 
undersökningens inriktning. Jag kan förmedla ett par berättelser om studenter jag har träffat på 
min arbetsplats.  
 
För mer än ett år sedan (2010) träffade jag första gången denna freemover- student då hon 
frågade mig om var hon kan registrera sig. Efter att hon var färdigt med sitt ärende kom hon 
tillbaka till mig och tackade och undrade var hon kan hitta institution X och förklarade att det är 
hennes första dag i Stockholm, hon hade rest långt och lyckats hitta universitet på egen hand. 
Föregående terminer hade hon blivit reserv nummer ett men hon hade inte hunnit få visum till 
Sverige. För den som måste skaffa visum är tidsintervallet kort mellan då man får 
antagningsbesked (på sin reservplats) till dess att man ska registrera sig. Denna gång hade hon 
därför inte väntat. Istället skaffade hon sig visum genom det internationella företaget hon 
arbetade för i sitt hemland. Därför var hon här och kunde få sin studieplats registrerad. Jag insåg 
att hon var en smart flicka, kunnig i engelska och framför allt engagerad. Det hände ibland att 
hon kom och hälsade på. Ett par månader före jullovet 2011 kom hon till mig igen och var 
väldigt smal och inte alls sig lik! Den flicka som tidigare lyste av självförtroende och energi, 
hade försvunnit! Hon berättade att hon måste arbeta och undrade om universitet kan erbjuda 
henne något extra arbete eller om det finns en speciell möjlighet för studenter att skaffa sig extra 
arbete. Jag samtalade naturligtvis med henne och nämnde alla möjliga sätt som hon kunde prova 
och för att söka arbete. Allt vad jag rekommenderade henne hade hon redan provat utan något 
resultat. Jag lovade att jag skulle undersöka om det skulle finnas möjlighet till något extra arbete 
för internationella studenter hos oss. Detta givetvis utan positivt resultat. Efter tre veckor hörde 
hon av sig igen och undrade om jag kunde fråga städerskan på min arbetsplats om städerskans 
chef har någonting att erbjuda. Detta gav inte heller något resultat! Jag avslutar denna berättelse 
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med att när jag slog hennes sparade telefonnummer i min mobil häromdagen fick jag svaret: - 
Numret har ingen abonnent!       
 
Så sent som förra veckan träffade jag återigen en student som mötte mig första gången under sin 
sommarsemester, när hon var på besök på lärosätet. Hon hade rest långt och passade på att höra 
för att få veta mer om Sverige och studier i Sverige. Jag gav henne den information hon 
behövde, hon ringde mig även ett par gånger från sitt hemland då hon behövde komplettera sina 
handlingar och besökte mig vid ankomsten och ett par gånger när hon hade andra studenter med 
sig. Nu skriver hon sin mastersuppsats och har under en lång period sökt arbete inom sitt 
kunskapsområde som hon hade arbetserfarenhet av, utan något resultat. Hon berättade att hon 
försöker hitta arbete inom hemtjänsten. Hon planerar samtidigt att söka till Kanada för att 
forska. Samtidigt vill hon egentligen stanna här och studera vidare och bygga sin framtid ”men 
här har man ingen chans, varför är det är så? Jag kan och jag vill men […] om Kanada däremot 
vet jag att om jag satsar kan jag få god resultat, men jag orkar inte börja om från början igen! 
Har inget val!” Sådana berättelser har jag hört många gånger av internationella studenter och 
dessa studenter var inte ens avgiftsskyldiga. 
 
Av berättelserna att döma kan jag konstatera följande: 
 

• Att attrahera välpresterande studenter är en sak och att lyckas behålla dem är en annan 
diskussion. Jag tror att efter allt jag avhandlade under Slutsats framgår det tydligt varför 
vi ska ta vara på studenterna. Kanske bör migrationspolitiken ses över så att 
möjligheterna för dessa människor ökar.  Det är Sveriges rätt att marknadsföra sina 
akademiska utbildningar. Mångfald kan öka kvaliteten! Ta vara på drivande krafter som 
redan finns och förlora inte dem som kan bidra till utveckling.  

 
• Om det ska fortsätta vara så svårt, kommer naturligtvis färre personer att planera och 

välja Sverige som studiedestination. Den som investerar i något vill också få något 
tillbaka. För en del internationella studenter räcker det att de får en utbildning med hög 
kvalitet men för vissa är målet högre än så. Det är just dem man ska ta vara på, de som 
planerar långsiktigt, för framtiden. Det blir en ömsesidig investering. De intellektuella 
drivande, internationella, kan bidra till Sveriges välfärd genom att samtidigt investera 
på sin egen akademiska utbildning och framtid. 

 
• Kalla tillbaka Tetra pack, Spotify, läkemedelsindustrier och forskningscentra! Hitta 

balans i invandringspolitiken, hjälp den svenska akademin att attrahera välpresterande 
studenter!  

 
• Uppdatera och lägg till information på de engelska webbsidorna. Anställ engelsktalande 

välpresterande personer. De har arbetstillstånd! 
 

• Studier och uppehållstillstånd hänger på ekonomin. Dessa studenter bär med sig en 
permanent stress. De får inte arbete, de klarar sina studier, vill kunna mer! Vilka 
drivkrafter länder som Kanada får av de studenter de tar emot! Bra för dem! 
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Nyheter 

Samtidigt kan jag rapportera att programkontoret,(Riktlinje 2011/2012, 2012-04-15)  
 med beslut från riksdagen utdelar stipendier med utökade medel från 1 juni 2012. 

Två nya stipendieprogram inrättas för att ytterligare öka svensk högskolas attraktionskraft.  

Det ena stipendieprogrammet omfattar totalt 50 miljoner kronor om året och riktas bland 
annat till särskilt kvalificerade studenter från länder som Sverige har långsiktigt 
utvecklingsarbete med. Dessa stipendier fördelas via Svenska Institutet direkt till sökande 
studenter.  

Det andra stipendieprogrammet riktar sig till särskilt kvalificerade tredjelandstudenter från 
övriga länder utanför EU/EES och Schweiz och ska omfatta 60 miljoner kronor per år. 
Internationella programkontoret ansvarar för administrering och fördelning av medel till 
universitet och högskolor som sedan distribuerar stipendierna till studenter.  

Dessa riktlinjer reglerar Programkontorets fördelning av medel till svenska universitet och 
högskolor som önskar delta i programmet, utifrån Förordning (2010:718) om stipendier för 
studieavgiftsskyldiga studenter. Första ansökningstillfället är 1 juni 2012 och gäller för 
läsåret 2013/2014. (2012) 

Skillnaden med detta beslut jämfört med Riksdagens beslut den 1 juni 2010 är att de 30 miljoner 
kronor om året som skulle delas till särskilt kvalificerade studenter har ökats till 50 miljoner 
kronor. Medlen riktade till det andra stipendieprogrammet är dock oförändrade. Tillräcklig eller 
inte, får aktörerna arbeta vidare med oförändrade betingelser. 
 
Sverige behöver förbereda sig ännu mer, den attraktionsförmåga som Sverige har idag räcker 
inte för att attrahera internationella studenter som har råd att betala studieavgifter. Jag 
konstaterar att Sverige behöver både tredjelandsstudenter och övriga internationella studenter. 
Detta gör att en kombination av både full kostnadstäckning och stipendier kan vara rimlig. 
Däremot behöver det statliga stödet ses över avseende stipendiernas storlek. Detta bör göras i 
samråd med studieanordnarna.  
 
I skrivandes stund rapporteras i Statistisk analys från Högskoleverket (2012-05-22) att 
freemover- studenter från tredjeland har under hösten 2011 minskat med 79 procent. Tre av fyra 
av tredjelandsstudenter som började studera hösten 2011var betalande studenter (1150 av 1600). 
Kina, Iran, Pakistan, Indien och Bangladesh ”stod för 70 procent av den totala 
antalsminskningen för samtliga tredjeländer.” (Ibid.) Exakt samma länder som tidigare har 
under föreliggande studie påpekats. Däremot har antal EU/EES freemover- studenter ökat med 
27 procent under samma period.  
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Framtid 

Några översiktliga konsekvenser och lösningar har diskuterats i denna studie som ytterligare 
kan fördjupas och undersökas inom t.ex. de samhällsvetenskapliga områdena ekonomisk 
historia, nationalekonomi och statsvetenskap. Nästan all tidigare forskning inom området 
studieavgifter har baserats på ekonomi varför det exempelvis var svårt att välja en teori som 
kunde användas för att generalisera. Eftersom jag började min studie för ett år sedan fanns det 
inte möjlighet att då få samlade data baserad på statistik. Det är endast en statistisk studie som 
kan ha hög validitet när det gäller generalisering. Man kan dock kombinera min egen kvalitativ 
forskning med en kvantitativ studie. Om jag hade haft tillgång till erfarna betalande studenter då 
jag började min studie skulle jag kunna undersöka deras upplevelser och erfarenheter och 
kombinerat detta med min nuvarande empiri. Jag har nu ändå haft omfattande indata. Det är 
vanligt att använda enkätfrågor inom diskursanalys. Med enkätfrågor skulle jag dock inte ha 
kunnat besvara mina forskningsfrågor såsom jag har nu gjort. 
 
Framtida forskning om och huruvida Sveriges attraktionskraft kan ökas, bör kunna fokusera på 
att ge de (betalande) internationella studenterna en röst (om studier, bostad, arbete, planer inför 
framtiden etc.). Man kan även vända blicken till arbetsgivaren och höra vad de har att säga om 
varför de är försiktiga med att anställa internationella studenter oavsett det gäller kvalificerade 
eller okvalificerade arbeten. Jämförande forskning kan göras genom att höra vilka upplevelser 
de internationella studenterna har haft för att skaffa arbete och hur de tror eventuellt viktiga 
åtgärder kan vidtas. 
 
Respondenten KI 1 hävdade att ”det här är en fråga i hjärtat av utrikespolitik!”. Fortsatt 
forskning kan fokusera migrationspolitik som syftar till ”cirkulär migration”. Man kan granska 
svensk näringsliv och undersöka samspelet mellan t.ex. Näringsdepartementet och andra 
departement som Arbetsmarknadsdepartementet, Utrikesdepartementet och inte minst 
Utbildningsdepartement. 
 
Forskning inom området kunde också granskas hur andra länder gör, jämföra t.ex. 
Nederländerna som är ”mer likt Sverige” med Storbritannien som har ett ”starkt världskänt 
varumärke” och ”kan ta mer betalt och har kommit långt i att attrahera internationella 
studenter”, se Resultat. Sådana jämförelser kan bidra till att vi kan plocka ut de starka sidor som 
passar Sverige bäst.  
 
Sedan denna studie påbörjades har några rapporter slutpublicerats. Det finns dock många 
återstående pusselbitar som måste falla på plats!  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

1. Vad är din generella åsikt om studieavgifter för studenter som kommer från ett land 
utanför EU? 
 

2. Hur ser du på den svenska universitetsutbildningen generellt i relation till globalisering 
och arbetsmarknaden? 
 
 

3. Vilka faktorer menar du skulle främja Sveriges strävanden att framöver bli en del av en 
växande global utbildningsmarknad? 
 
 

4. Vilka insatser har ni genomfört eller planerar att genomföra som handlar om att 
marknadsföra era utbildningar – och på vilka arenor?  
 
 

5. Vad är lärosätets -/ SI:s strategi när det gäller utdelning av stipendier? 
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