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FÖRORD
Sverige har länge varit ett öppet land. Vårt välstånd är byggt på 
handel med omvärlden. Den öppenheten har tjänat oss väl. På 
samma sätt har öppenheten och samarbete inom forskningen tjänat 
oss väl. Rymdstationer och partikelacceleratorer hade inte blivit av 
om det inte varit för samarbeten länder, institutioner och människor 
emellan. Max IV, som nu byggs i Lund, är bara det senaste i raden av 
exempel på detta.

Tyvärr är den högre utbildningen under forskarnivån fortfarande pro
vinsiell i jämförelse med andra delar av samhället. Det är lätt att ta 
svensk högskola för given och tro att de universitet och institutioner 
vi har idag kommer att bestå. Globalisering och internationell kon
kurrens blir allt mer framträdande även inom akademin. Universitet 
och högskolor konkurrerar inte bara med varandra baserat på kost
nad, eller läge utan mer och mer på kvalitet. 

Dagens utbildningspolitik måste svara upp mot den här utvecklingen. 
Om inte Sverige som litet land tar intryck av omvärldsutvecklingen 
riskerar våra studenter att få undermåliga utbildningar eller lämna 
Sverige helt och hållet.

Den svenska högskolepolitiken har länge handlat om att utöka an
talet utbildningsplatser. Det på bekostnad av andra värden. Center
studenter har valt en annan väg. Det Sveriges studenter behöver är 
en politik som sätter kvalitet och studenters behov i främsta rum met. 
Högre utbildning kan ta sig många former, och den snabba ut veck
lingen av nya former av studier visar att utvecklingen ingalunda är 
slut. Tvärtom så behöver politiken i dag öppna upp för fler utförare, 
fler former av utbildning och fler aktörer. Konkurrens och samarbete 
inom akademin är av godo och jag tror att de förslag som presenteras 
i den här rapporten är ett första steg på vägen mot en ökad pluralism 
inom akademin.

Jag tror det är viktigt att komma ihåg att utbildning, och en examen, 
inte bara har ett stort egenvärde för studenten. En kvalitativ högre 
utbildning behöver också leda till arbete, företagande, forskning och 
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samhällsutveckling. Den bedrövligt låga utbildningspremien i Sverige 
kan inte bara mötas med skattesänkningar utan framförallt med kvali
tet och kunnande. 

Vi tar ofta för givet att de enda vägarna till utbildning är genom sven
ska skolor i Sverige – eller via utländska skolor i andra länder. Den 
här rapporten visar att om den politiska viljan finns, så kan vi hitta ett 
tredje alternativ. Utländska lärosäten på svensk mark kan bli nya vägar 
för svenska studenter ut i världen, eller för utländska studenter in 
till Sverige. Vi vill bejaka öppenhet mot omvärlden. Det gäller också i 
akademin.

Centerstudenter vill med den här rapporten visa vägen mot en ny 
politik för högre utbildning präglad av kvalitet och öppenhet mot 
omvärlden. Vi hoppas att väcka diskussionen om hur den högre 
ut bildningen kan internationaliseras och öppnas upp för nya inter
nation ella aktörer.

Det är dags att tänka nytt i utbildningspolitiken. Det är dags för en 
gränslös högre utbildning. 

Alfred Askeljung, förbundsordförande Centerstudenter
Stockholm, 1 december 2015
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SAMMANFATTNING
Högre utbildning är ett av de områden som har störst potential att 
utnyttja globaliseringens kraft. En av möjligheterna en mer global 
högre utbildning för med sig är att universitet kan etablera sig i 
flera länder. En annan är ett aktivt rekryteringsarbete för att locka 
utländska studenter. På det sättet kan internationell kompetens 
snabbare spridas över flera länder.

Den här rapporten går igenom tre politikområden av stor vikt för att 
stärka globaliseringen av den högre utbildningen i Sverige: etablering 
av utländska lärosäten i Sverige, rekrytering av utländska studenter 
samt hög kvalitet i den svenska högre utbildningen.

Att öppna upp så att fler aktörer kan bedriva utbildning i Sverige är 
ett steg för att få större mångfald, öppenhet och konkurrens bland 
lärosäten. Det skulle göra det möjligt för nya perspektiv, större val
frihet och bättre kvalitet i den högre utbildningen. I dag finns få 
form ella hinder, men stora hinder i form av godtycke och osäkerhet. 
Det krävs formalisering av kraven och politisk vilja att få hit inter nati
onella lärosäten.

Sverige gynnas av att utländska studenter kommer hit. De kan arbeta, 
bidra till välstånd och utveckla nya verksamheter. De kan starta före
tag, bidra till handel med sina hemländer och stärka global utveckling. 
För att det ska vara möjligt krävs att de får komma hit och att de får 
stanna. Därför bör studieavgifter för tredjelandsstudenter avskaffas 
och möjligheten till uppehållstillstånd efter avslutade studier under
lättas.

För att vara konkurrenskraftig som kunskapsnation måste Sveriges 
högre utbildning hålla hög kvalitet. I dag håller våra utbildningar inte 
måttet, särskilt inte inom humaniora och samhällsvetenskap. Det 
måste åtgärdas med bättre resurstilldelningssystem, mer lärarledd tid 
och politiskt fokus på kvalitet snarare än kvantitet. 
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INLEDNING
Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Fler och fler företag riktar sig 
mot internationella marknader, människor reser som aldrig förr, varor 
och tjänster transporteras över världen i aldrig förr skådade volymer. 
Det skapar inte bara ett större – och växande! – ekonomiskt välstånd, 
det ger oss också möjlighet att upptäcka nya sidor av världen, vår 
om givning och oss själva.

Att ta intryck utifrån har alltid varit centralt för mänsklig utveckling. 
Alla framsteg bygger på tidigare framsteg. Man hittar, kopierar och 
anammar lyckade koncept. Olika tekniska idéer måste mötas och 
blandas för att nå framgång. Genom att röra oss i olika miljöer kan vi 
snabbare snappa upp en mångfald av intryck, identifiera nya problem 
och hitta nya lösningar.

En av de sektorer som vinner allra mest på globaliseringen är ut
bild ningen. När kunskap kan färdas gränslöst över hela världen, och 
nästan allting människor vet finns tillgängligt bara några klick bort 
hyvlas trösklar ned och fler kan ta del av dessa framsteg. Med verk
tyg som Wikipedia och Khan Academy kan alla som har en in ter net
uppkoppling utbilda sig – oavsett var de bor. Det kommer ytter ligare 
snabba på den utveckling vi ser redan i dag. Sedan 1970talet är 
an alfabetismen mer än halverad. Andelen som får en grund lägg ande 
utbildning ökar kraftigt, och skillnaderna mellan pojkar och flickor 
minskar snabbt.1

Men globaliseringens vinster sträcker sig långt bortom den mest 
grund läggande utbildningen. Allt fler människor i hela världen utbildar 
sig på universitetsnivå, och trenden visar inga tecken på att avta. År 
2025 beräknas dubbelt så många som i dag läsa högre utbildningar. 
Länder med världsledande forskning och teknisk utveckling har allt 
att vinna på fler möten och mer samarbete över och bortom gränser.

Sverige har alltid varit en kraft för frihandel och utbyte av idéer inter
nationellt. Vi ligger som litet och exportberoende land i global is ering
ens absoluta framkant och är ett av världens öppnaste länder när det 

1  FN (2014), Norberg (2007).
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gäller migration. Men när det gäller högre utbildning finns det mycket 
mer att göra.

Det är viktigt att skapa politiska ramverk som utnyttjar och upp
munt rar globalisering och gränsöverskridande samarbeten. Allt fler 
länder tar stora steg framåt för att etablera sina system för högre 
utbildning globalt, locka till sig utländska lärosäten, forskare och 
studenter. Allt fler länder strävar aktivt efter att bli en attraktiv del 
i det allt mer globala nätverket av kunskap och utbildning. Det sker 
genom att locka till sig studenter från andra länder, forskare och led
ande spetskompetens men även genom att locka till sig utländska 
lärosäten.

För att nå dit krävs dock politisk vilja till förändring. Här kan Sverige 
inspireras av ett flertal andra länder. Danmark, Polen, Sydkorea och 
flera andra länder har antagit planer och åtgärder med det uttalade 
målet att etablera utländska lärosäten i landet, rekrytera utländska 
studenter eller på andra sätt stärka internationaliseringen av högre 
utbildning.

Här finns det mycket mer för Sverige att göra. Vi kan bli ett öppnare 
och mer välkomnande land för akademiker och akademier. Det stärker 
oss, det stärker dem och det är ett steg på vägen mot en öppnare 
och friare värld.
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ETABLERING AV 
UTLÄNDSKA LÄROSÄTEN
Internationalisering av högre utbildning är en global trend. Ett av 
sätten att göra den högre utbildningen mer gränslös är att möjliggöra 
fler aktörer att etablera universitet och högskolor i andra länder. I 
allt fler länder öppnas campus och filialer av utländska universitet. 
Regeringar antar målsättningar om att öka antalet utländska studenter 
att utbilda på hemmaplan och skarpa förslag för att nå dit. Det är ett 
fenomen som ökat över tid, men ett område där Sverige ligger efter.

Etablering av universitet i andra länder är inte något nytt fenomen. 
Amerikanska universitet har haft utländska campus sedan åtminstone 
1950talet – främst för att kunna tillhandahålla högre utbildning 
för soldater stationerade i andra länder.2  Vad som däremot är nytt 
är globaliseringens omfattning, med allt tätare och mer intensiva 
kontakter mellan länder i alla sammanhang. Globalisering och inter
nationalisering av högre utbildning är inget undantag. En rapport för 
Unesco konstaterar:

Globalization, a key reality in the 21st century, has already 
pro foundly influenced higher education. We define globali
zation as the reality shaped by an increasingly integrated world 
economy, new information and communications technology 
(ICT), the emergence of an international knowledge network, 
the role of the English language, and other forces beyond the 
control of academic institutions. Internationalization is defined 
as the variety of policies and programs that universities and 
govern ments implement to respond to globalization. These 
typi cally include sending students to study abroad, setting up 
a branch campus overseas, or engaging in some type of inter
institutional partnership.3

I allt högre grad har lärosäten etablerat sig på flera platser och i 
flera länder. Dels sker internationella samarbeten i form av utbytes
program (som till exempel Erasmus), men de senaste decennierna har 

2  Rumbley & Altbach (2007).
3	 	Altbach	m.fl.	(2009),	s.	iv.
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etablering av utländska campus blivit allt vanligare. Från att ha varit 
ett marginellt fenomen innan 1990talet har antalet växt och ligger 
nu på över 200 campus. Framför allt är det universitet från USA 
som etablerar sig i andra länder, men även Storbritannien, Australien 
och Frankrike har en växande aktivitet. Många andra länder är också 
representerade. När det gäller länderna som universiteten etableras i 
är variationen ännu större, med allt från Norge och Frankrike till Qatar 
och Uzbekistan.4

En trend som märkts de senaste åren är att nyetableringarna i lägre 
grad är universitet från höginkomstländer som etablerar sig i låg eller 
medelinkomstländer. I högre grad är det höginkomstländers uni ver si
tet som etablerar sig hos varandra, samt medelinkomstländers uni
ver si tet som etablerar sig hos varandra. Ett exempel på det senare är 
Xianmens universitet, som etablerat sig i Malaysia.5

En annan trend är att länder oftare öppet bjuder in utländska uni ver
si tet för att etablera sig, någonting som hittills skett i såväl New York 
som Sydkorea. I Sydostasien och i Mellanöstern finns även inter nati 
on al education hubs, anpassade för att attrahera just utländska cam
pus med gynnsamma villkor.6

Det existerar en mångfald av lösningar för transnationella utbild
nin gar, från etableringar av hela universitet utomlands (som New 
York University i Abu Dhabi), mindre satellitcampus (som University 
of London i Paris), och samarbeten mellan inhemska och utländska 
universitet (som University of Nottingham och Zhejiang Wanli Uni
versity i Ningbo).7 Även mindre samarbeten, som gemensamma ut
bildningar och program förekommer i hög utsträckning.8

Denna globalisering och mångfald är en fantastisk möjlighet för in
sti tutionell konkurrens, bättre lösningar, kunskapsspridning över 
grän ser och ännu bättre synergier mellan tankar, idéer och kulturer 
i olika länder. Sverige har länge legat i framkant för fri handel, ned

4	 	Global	Higher	Education	(2014).
5	 	The	Pie	News	(2014).
6	 	Krassén	(2013),	s.	6.
7	 	Altbach	m.fl.	(2009),	s.	25–26.
8	 	Rumbley	m.fl.	(2012),	s.	10–11.
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monterade handelshinder och öppenhet mot omvärlden. Men för 
högre utbildning finns fortfarande stora hinder.

Det största hindret i Sverige är godtyckliga regler och otydliga kriter
ier för nyetablering av högskolor. Det finns inga formella regler som 
förbjuder nyetablering av lärosäten i Sverige, vare sig av svenska eller 
utländska aktörer. För att som utbildningsaktör få tillstånd att utfärda 
examen, ta del av statsstöd eller få studiestödsrätt måste man helt 
enkelt hålla sig till de lagar som gäller för högre utbildning.9 

Men i praktiken finns det stora hinder. Det har visat sig när utländska 
aktörer har försökt etablera sig, på grund av krångliga regler, brist
ande förutsebarhet, och moment 22situationer. Ett exempel på 
detta är ett samarbete mellan schweiziska Berner Fachhochschule 
(BFH Bern) och svenska Centre for Information Logistics (CIL), som 
ansökte om examensrätt för mer praktiskt inriktade kurser inom före
tagsekonomi. Men för att få tillstånd krävs att alla lokaler, lärare, kvali
tets säkring och nödvändig infrastruktur redan finns på plats.10 

Det här skapar en finansiellt osäker situation – få aktörer vill invest
era de summor som krävs för att eventuellt få ett tillstånd. Det 
slår framför allt mot nya, små och privata aktörer – och utländska 
aktörer, som inte har erfarenhet av svenska förhållanden. De som 
gynnas är stora, väletablerade aktörer som kan falla tillbaka på statlig 
finansiering gynnas. Tillämpningen av regelverken för nyetableringar 
är godtyckliga och bedömningen kan variera kraftigt från fall till fall. 
Det måste förenklas och förtydligas så att det är klart hur tillstånd ges 
och vilka kriterier som måste uppfyllas. Då blir det mindre god tycke 
och därmed lättare med etableringar.

Ett annat problem är det politiska ointresset. Det finns väldigt lite 
att förlora men väldigt mycket att vinna på att utländska universitet 
etablerar sig i Sverige. En utmärkt inspirationskälla är New Yorks 
borg mästare Michael Bloomberg, som 2011 bjöd  in internationella 
toppuniversitet att tävla om att etablera sig i New York. Som en följd 
av detta kommer israeliska Technion i samarbete med amerikanska 
Cornell att vara med och bygga ett nytt universitet som ska öppnas 
9	 	Se	Krassén	(2013),	s	10–11.
10	 	Krassén	(2013),	s.	24.
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2017.11 På samma sätt som man redan arbetar aktivt gentemot andra 
länder för företagsetableringar bör regeringen aktivt arbeta för att 
uppmuntra högskolor och universitet att etablera sig i Sverige.

Det är en fråga som är både lokal och nationell. Det ligger dels på 
regeringen att företräda Sveriges intressen utåt och visa ett intresse 
för etableringar av utländska universitet, och dels på kommunernas 
ansvar att upplåta mark för de aktörer som vill etablera sig.

De investeringar som krävs och rättsosäkerheten i regelverkets 
tillämpning innebär höga trösklar för att ta sig in på mark nad  en. 
Det har påpekats att det vore rimligt att kunna få en gransk
ning gjord utan att t.ex. tillsvidareanställningar och be fintliga 
lokaler är på plats, men att det finns ”letters of intent” för 
dessa faktorer.12

Reformerna som bör genomföras kan delas in i två huvudsakliga 
grenar. Dels att underlätta regler, ansökningsförfaranden och hinder 
för nyetableringar av utländska lärosäten. Institutionerna måste ut
formas så att de uppmuntrar snarare än avskräcker. Det viktigaste här 
är att se till att reglerna är tydliga, förutsebara och att det godtycke 
som finns i dag försvinner.

Dels att aktivt bjuda in, efterlysa och agera för att utländska aktörer 
ska välja Sve rige. Så länge högre utbildning är ett statligt åtagande har 
staten en roll att fylla i att locka till sig utländska aktörer.

 

11  Ju (2011).
12	 	Krassén	(2013),	s.	24.
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REKRYTERING AV 
UTLÄNDSKA STUDENTER
Bildningsresor kan spåras tillbaka till 1600talet då den unga adeln 
och välbärgade medborgare reste runt i Europa för att ta nya intryck 
av andra länder. Bildningsresan var delvis avsedd för att fördjupa den 
språkliga förståelsen men också för att ta intryck av andra kulturer. 
I dag lever vi i en långt mer globaliserad värld och bildningsresorna 
görs över hela världen och av samtliga samhällsklasser. Flera viktiga 
steg har tagits för att underlätta studier i andra länder och även för 
att studenter ska kunna stanna efter avslutad utbildning. 

Den internationella rörligheten av studenter har ökat globalt. Genom 
Bolognaprocessen har möjligheten till utbytesstudier blivit enormt 
enkel inom EU. Men rörligheten för studenter sträcker sig längre än 
så. Närmare tre miljoner studenter studerar utanför sina hemländer. 
Det är en ökning med 40 procent sedan milliennieskiftet och ingen
ting tyder på att utvecklingen skulle avta. Många länder arbetar 
aktivt för att få utländska studenter till sig. Danmark har tagit fram 
riktlinjer för ökad rekrytering av utländska studenter.13 Polen har 
satt upp volymmål på 100 000 utländska studenter till 2020 – mer 
än en fördubbling mot i dag.14 Sydkorea bygger upp internationella 
partnerskap i förhoppning om att en dag kunna få ett Nobelpris.15

Att uppmuntra och verka för en stärkt globalisering av den högre ut
bildningen kan stärka Sveriges position som kunskapsnation, skapa 
större mångfald och leda till högre kvalitet i den svenska högskolan. 
När människor får välja mellan flera aktörer kommer kvalitet gynnas. 
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 
(STINT) konstaterar:

Globaliseringen medför att [universiteten] går från att vara 
regionala till att aktivt tävla om de bästa forskarna och stud
enterna. Teknikutvecklingen är en annan faktor som påverkar 
universiteten fundamentalt. Universiteten rör sig ifrån det 

13	 	Uddannelses-	og	Forskningsministeriet	(2015)
14	 	ICEF	(2015).
15	 	Grove	(2015).
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vetenskapligt baserade universitetet till att även eftersträva 
innovation och tilllämpning av kunskap. Vinnare blir troligtvis 
de som klarar av att bli internationella kunskapsnav, ekosystem 
med internationell excellens som blandar universitet med 
företag och andra forskningsaktörer.16

Det internationella utbytet i högskole och universitetsvärlden är 
värdefullt. Det gäller både svenska studenter som reser utomlands för 
utbytesstudier eller självständiga studier och de utländska stud enter 
som kommer till svenska universitet och högskolor för att studera. 
Högskolor och universitet bör skapa förutsättningar för ut landsstudier 
för de studenter som önskar detta. Centerstudenter vill därför att 
utbildning för studenter från tredje land ska vara av gifts fria i Sverige. 
Det måste bli enklare för utländska studenter att komma in på den 
svenska arbetsmarknaden, såväl under som efter sina studier.

Olle Wästberg, ordförande i STINT, konstaterar att införandet av 
studie  avgifter skadade den svenska öppenheten:

När Sverige för fyra år sedan införde avgifter för utländska 
studenter försvann tusentals från de svenska universiteten. 
Minskningen var nästan 80 procent. Svenska högskolecampus 
har blivit mer nationellt slutna, färre nätverk skapas och kun
skaperna om andra kulturer minskar. Det är dåligt för uni
ver  siteten, men också för Sverige. Vi vill fortsätta att ha hög 
lev nads standard och hyggliga löner. Ska det vara möjligt i en 
allt öppnare internationell konkurrens måste vi vara mer väl
utbildade, mer produktiva och mer innovativa än andra. Det 
kräver svenska universitet med öppna dörrar mot omvärlden.

Wästberg menar fortfarande att det var rätt att införa avgifter, då 
Sverige dels hade blivit ett billigare alternativ för studenter som 
inte kommit in på universitet i sitt hemland och dels användes av 
»skumma förmedlare« som tog betalt av studenter i Indien och Kina 
för utbildningar som var gratis i Sverige. Mycket riktigt minskar de 
typerna av oseriöst beteende av att införa studieavgifter. Men det 
finns även andra vägar som hade kunnat väljas för att minska fusket 
utan att utländska studenter minskat med fyra femtedelar. Man hade 
16	 	STINT	(2014).
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till exempel kunnat införa krav på vissa testresultat på internationella 
tester som GMAT eller GRE, något som flera utbildningar både i 
Sverige och internationellt använder sig av. 

Men även inom ett system med avgifter finns också möjligheter till 
för bättringar. Vägen man valde för att upprätthålla en hög rekrytering 
var istället stipendier, dels till särskilt kvalificerade studenter och dels 
till studenter från biståndsländer. Bägge kan vara bra initiativ, för olika 
syften. Sverige gynnas förstås särskilt av att rekrytera framstående 
studenter som både kan bidra till kunskapsutveckling, knyta kontakter 
till landet och stanna här för att arbeta. Vi har också ambitioner om 
att bidra till global utveckling, där möjligheten till såväl migration som 
utbildning är viktiga redskap. Tyvärr har den andra stipendieformen 
urholkats medan den första avskaffats helt. Ambitionen att aktivt 
rekrytera utländska studenter har inte gett något avtryck.

Det finns många goda skäl att helt ta bort studieavgifterna för ut länd
ska studenter. Det krävs inte att en stor andel stannar i Sverige för att 
det ska vara statsfinansiellt lönsamt. Till den kompetens försörjningen 
kommer stärkta kontakter med andra länders akademiker, näringsliv 
och konsumenter – via studenterna som kommer till Sverige – och 
även bidraget till global utveckling. Men även om det inte skulle gå 
att avskaffa studieavgifterna finns steg man kan ta för att förbättra 
systemet. En väg framåt kan vara att ändra utformningen av avgift
erna. I stället för att som i dag ha full kostnadstäckning som mål 
skulle målet kunna vara att sträva efter internationalisering, eller ännu 
hellre avgöras av lärosätena själva. En liknande modell finns i Finland, 
där det finns ett golv för avgifterna på 1 500 euro per läsår, men där 
lärosätena i övrigt avgör själva vilken nivå det ska vara.17

För att rekryteringen av utländska studenter ska vara största möjliga 
tillgång för såväl studenterna själva som för Sverige krävs dock att 
kompetensen kan tas tillvara även efter avslutade studier. Här gjordes 
en betydande förbättring 2014 med reformerna som genomfördes 
för cirkulär migration och utveckling. Bland många andra förändringar 
genomfördes en möjlighet för utländska doktorander att kvalificera 
sig för permanenta uppehållstillstånd och stärkt möjlighet för utländ
ska studenter att få arbetstillstånd.18

17	 	Undervisnings-	och	kulturministeriet	(2015).
18	 	Prop.	2013/14:213,	s.	33–38.
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Förändringarna har varit viktiga, men kan stärkas ytterligare. Ett prob
lem som kan uppstå när Migrationsverket är under stor press, som nu 
när väldigt många söker asyl, är att handläggningstiderna skjuts fram 
även för andra former av uppehållstillstånd. Högskolor har vittnat om 
att forskare har svårt att få visum, och långa handläggningstider kan 
få högt kvalificerade studenter som avslutat sin utbildning i Sverige 
att ändå söka sig utomlands.19 

Det finns flera steg man kan ta för att åtgärda detta. I dag har stud
enter en möjlighet att få sitt uppehållstillstånd förlängt upp till sex 
månader efter avslutade studier för att kunna söka arbete eller un
der  söka möjligheten att starta företag. Den möjligheten kan bakas 
in i uppehållstillståndet, så att avslutade studier automatiskt ger rätt 
att stanna för att söka arbete eller starta företag. Svårigheten för 
forskare att få uppehållstillstånd handlagda borde kunna hanteras 
med snabbspår och enklare tillståndsgivanden.20

En oroande utveckling är regeringens nyligen aviserade skärpningar 
av försörjningskrav för alla former av anhöriginvandring.21 Utform nin
gen av försörjningskraven i dag är mycket stelbenta och kräver inte 
bara en viss inkomst, utan även en viss form av boende. I prakti ken 
gör kraven som ställs på boende att de flesta studenter inte skulle få 
ta hit en anhörig. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor 
om den har kök eller kokvrå, vardagsrum och minst ett sovrum. En 
studentlägenhet utan separat sovrum skulle alltså inte vara tillräckligt. 
Med de reformer som kommer genomföras, med färre undantag och 
striktare krav för anhöriginvandring, riskerar studenter och doktor
ander från andra länder att i praktiken stängas ute. 

19	 	Wästberg	(2015).
20	 	Wästberg	(2015).
21	 	Regeringen	(2015).
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KVALITET 
I HÖGRE UTBILDNING
När det blir lättare för studenter att röra sig över världen för att ta del 
av högre utbildning riskerar lärosätena att gå miste om studenter som 
tidigare varit mer regionalt bundna. Tidigare har universitet i praktiken 
haft regionala monopol på högre utbildning. Nu tvingas lärosäten 
tävla med varandra för att locka de bästa studenterna.22 Den hårdare 
konkurrensen gör det svårare för lärosäten att locka studenter, vilket 
är en i grunden positiv utveckling. Det innebär att bristande kvalitet 
blir ett större problem för högskolor och universitet, och att arbetet 
för en högkvalitativ högre utbildning blir ännu viktigare.

Centerstudenter har tidigare uppmärksammat kvalitetsbrister i svensk 
högre utbildning. Frågor om hur lärosäten kan bli bättre ligger bort om 
den här rapportens huvudsyfte, men förtjänar ändå att lyftas. Inter
nationaliseringen kräver nämligen inte bara institutionella reformer 
som möjliggör etablering av utländska lärosäten i Sverige eller öpp nar 
dörren för fler utländska studenter. För att vara en relevant glo  bal ak
tör inom högre utbildning måste naturligtvis även själva ut bild nin g en 
vara bra.

Det krävs stora reformer av svensk högre utbildning för att så faktiskt 
ska bli fallet. Svensk högre utbildning lider av många problem. Även 
om fler än någonsin studerar är kvaliteten låg, genomströmningen 
dålig och matchningen på arbetsmarknaden bristfällig. Störst brister 
finns inom samhällsvetenskap och humaniora. Väldigt mycket av pro 
blemen ligger i att regering på regering har fokuserat ensidigt på att 
bygga ut antalet studieplatser och öka den kvantitativa genom ström
ningen. Hanna Marie Björklund konstaterar om just humani or ans 
brister:

Problemet med incitamenten för hög genomströmning – alltså 
att ta in så många elever som möjligt och godkänna så många 
som möjligt – och problemet med utökade studieplatser för 
stärker varandra. Politikerna ville ha fler högskolor med fler 
studie   platser, och gav därför ut pengar som uppmuntrade 

22	 	STINT	(2014),	s.	10.



17

hög  skolor och universitet att ta in fler elever och godkänna 
dem. Alltså monterade man ned både kraven på kunskap och 
signalvärdet i att ha en examen.23

Incitamenten för lärosätena är med HÅP och HÅS uppbyggda på att 
så många som möjligt ska antas och godkännas för att universiteten 
ska tjäna pengar. Naturligtvis innebär det att kraven har sänkts, och 
med dem kvaliteten. Svenska studenter lägger avsevärt mindre tid 
på sina studier än andra europeiska länder, och har ännu mindre 
lärarledd tid. Det är helt enkelt alldeles för lätt att ta sig igenom en 
utbildning.24 Föga förvånande har Sverige också en mycket låg utbild
ningspremie.

För att utbildningar ska bli mer värdefulla för individen såväl som för 
samhället krävs att de utmanar och utvecklar studenterna. En utbild
ning som man kan glida igenom utan ansträngning är svårmotiverad 
om målet är bildade människor eller effektiv koppling till arbetsmark
naden.

Därför behövs reformerade resurstilldelningssystem som premierar 
kvalitet över kvantitet. Istället för att ge incitament att trycka igenom 
så många studenter som möjligt borde högskolor få incitament att 
erbjuda så bra undervisning som möjligt. En av de indikatorer som 
skulle kunna användas är lärarledd tid, som har en mycket viktig roll 
att spela, inte minst för studenter från studieovana hem.

Detta är några av de förslag som kan genomföras för att få mer hög
kvalitativa, globaliserade och öppna högskolor och universitet. Det är 
steg mot en gränslös högre utbildning. 

23	 	Björklund	(2013),	s.	9.
24	 	Rehbinder	(2013).
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Vi lever i en allt mer globaliserad värld.
Människor reser, handlar, semestrar och arbetar

i andra länder i en aldrig tidigare skådad skala. En av de
sektorer som har allra mest att vinna på globalisering är den
högre utbildningen. Det finns mycket att göra för att stärka

globaliseringen av utbildning och forskning, och flera exempel
att inspireras av. I den här rapporten tas några vägar framåt upp.

Centerstudenter är ett grönt och liberalt förbund. Vi tror på
en värld som genomsyras av frihet, välstånd, utveckling och

marknadsekonomi. En värld där varje människa kan förverkliga
sina drömmar och nå sin fulla potential. I Centerstudenter står
idéer och diskussion i centrum. Här kan du påverka politiken,
knyta nya och spännande kontakter och ha fantastiskt roligt!

Läs mer och bli medlem på www.centerstudenter.se! 


