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Syfte
• Analysera förändringarna av studentflödena till
Sverige i samband med införande av studieavgifter
2011, i förhållande till politiska målsättningar för
internationaliseringen av den högre utbildningen.

Målsättningarna som gällde vid
avgiftsinförandet
• Tidigare internationaliseringsstrategins övergripande mål:
Höjd kvalitet och ökad kulturell förståelse.
• Studenternas nationella bakgrund och studieinriktning har
särskilt stor betydelse för målsättningar om:
Höjd kvalitet genom mångfald.
Kulturell förståelse genom mångfald.
Demokratisk utveckling.
Fattigdomsbekämpning.
Fylla inhemska arbetsmarknadsbehov (STEM).

Sambandet mellan inresande
studenter och höjd kvalitet
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Faktiskt studerande vid givet år
Registrerade freemoverstudenter
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När även utbytesstudenter inkluderas
Totalt antal registrerade (freemover + utbyte)
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Färre tredjelandsstudenter
• Färre studenter än utan avgifter. Även utebliven
potentiell ökning.
• Sverige tappade andelar av tredjelandsstudenterna.
Både antalet studenter i svensk högre utbildningar
ökade något under perioden, och antalet
internationella studenter ökade starkt globalt.
• Står i konflikt med den övergripande målsättningen
att öka internationaliseringen.

Hårdare konkurrens
• Lärosätena får anstränga sig mer för att locka
tredjelandsstudenter vilket kan driva fram kvalitetshöjande
åtgärder och/eller intensifiera lärosätenas marknadsföring.
• Ett problem är att svenska lärosäten har konkurrensnackdelar
som de ej kan påverka (språk, klimat, bostads- och
arbetsmarknad..). Kravet på full kostnadstäckning och brist på
stipendier kan begränsa deras konkurrenskraft.
• Alla lärosäten har inte samma förutsättningar i den
internationella konkurrensen. De svagare lärosätenas studenter
kan gå miste om potentiella fördelar med internationaliseringen.

Undersökta egenskaper hos
studenterna
• Begränsning: aggregerade data om ursprungsland och
studieinriktning.
•
•
•
•
•

Grad av politisk frihet (Freedom House).
Grad av ekonomisk utveckling (Världsbanken).
OECD/BRICS/LDC.
Långsiktigt utvecklingssamarbete med Sverige.
Kristen/icke-kristen majoritet (CIA).

• Studieinriktning (SCB).

Initial ”effekt” på freemoverflödena
Andelsmässig förändring 10/11-11/12, nya freemoverstudenter exkl. SISS-stipendiater

Källa: SCB och SI, egna beräkningar.
Oförändrad andel indikerar cirka 81 procent minskning i antal.
Grön = andelsmässig ökning mer än 10 procent.
Gul = oförändrad andel +/-10 procent.
Röd = andelsmässig minskning mer än 10 procent.

Freemoverstudenter på några års sikt
Andelsmässig förändring 10/11-14/15, registrerade freemoverstudenter

Källa: SCB, egna beräkningar.
Oförändrad andel indikerar cirka 64 procent minskning i antal.
Grön = andelsmässig ökning mer än 10 procent.
Gul = oförändrad andel +/-10 procent.
Röd = andelsmässig minskning mer än 10 procent.

När även utbytesflöden inkluderas
Andelsmässig förändring 10/11-14/15, registrerade studenter totalt

Källa: SCB, egna beräkningar.
Oförändrad andel indikerar cirka 51 procent minskning i antal.
Grön = andelsmässig ökning mer än 10 procent.
Gul = oförändrad andel +/-10 procent.
Röd = andelsmässig minskning mer än 10 procent.

Minskad mångfald
•

Förändring av studentpopulationens sammansättning påverkades av att
utbytesstudenter och freemoverstudenter har olika ursprung.

•

Flöden från (väst)länder med starka utbytesflöden betydligt mindre påverkade av
studieavgifter för freemoverstudenter.

•

Studenter från fattigare, mindre demokratiska och icke-kristna länder som i regel
få utbyten sker med, kom att utgöra en mindre andel av tredjelandsstudenterna.

•

Problematiskt utifrån målsättningar om fattigdomsbekämpning, demokratisk
utveckling samt kulturell förståelse och höjd kvalitet genom mångfald.

•

SISS framstår som helt avgörande för majoriteten av studenterna från de fattigaste
länderna. 2014/15 kom 14 procent av de nya freemoverstudenterna från tredje
land från de långsiktiga utvecklingssamarbetsländerna. 12 procentenheter av dessa
var SISS-stipendiater.

Registrerade freemoverstudenter (från
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Tjänster

Färre studenter inom STEM
• Färre studenter med potential att fylla inhemska
arbetsmarknadsbehov inom teknik och forskning.
• Tillväxtanalys konstaterade 2018 att var femte student
stannade både före och efter avgiftsreformen. Alltså färre
som stannade i absoluta tal efter.

Diskussionspunkter
Lärosätena:
• Lärosätena pressas att öka synlighet och höja kvalitet. Vilka typer av kvalitetshöjande satsningar
har lärosätena gjort till följd av avgiftsinförandet? Hur mycket har man satsat på detta jämfört
med på marknadsföring?
• Kommer ny förbättrad service även avgiftsbefriade studenter till del?
• Lärosätena har väldigt olika förutsättningar i konkurrensen, och ojämlikhet i
internationaliseringen mellan lärosäten påverkar inhemska studenters exponering.
• Om mer prestigefulla utbildningar görs mer påkostade för att möjliggöra högre studieavgifter, och
då drar in stora resurser från det, kan det förstärka skillnaderna mellan lärosäten och utbildningar.
Stipendier, bistånd, mångfald och migration:
• Flöden från de fattigaste länderna hamnar utanför marknaden, filtreras utifrån de politiska
målsättningar som styr stipendieutdelningen.
• Etiska frågor om avgifter som betalas med biståndsmedel. Är det försvarbart att bistånd
exempelvis går till avgifter som sätts i syfte att vara i nivå med internationella konkurrenter?
• Mångfalds- och biståndslogiken dominerar ännu den svenska stipendieutdelningen, med
antagande om återvändande. Försvårar för studenter med önskan att migrera.
Brain drain vs circulation.
• Målsättningar om att få studenter att fylla arbetsmarknadsbehov kan sägas ha kommit i kläm
genom minskat studentantal inom STEM och en biståndsinriktad stipendieutdelning.
• Har inresande studenter från fattigare länder högre socioekonomisk bakgrund efter reformen?

Tips!
•

Internationell konferens i Uppsala, Humanistiska teatern, 6-8 maj 2020.
“The Internationalization of Higher Education Institutions”

Band de största internationella namnen inom forskningsfältet.
Hans de Wit, Simon Marginson, Parvati Raghuram, Marjiik van der Wende m.fl.
Agneta Bladh deltar i avslutande paneldiskussion.
Kostnadsfritt deltagande, inklusive måltider.
Konferenswebb och registrering: https://konferens.edu.uu.se/hercules/
•

Se även våra UHR-rapporter:
André Bryntesson & Mikael Börjesson (2019). Svenska studenter i Erasmus+. Livsbanor
och sociala strukturer, UHR Rapport 2019:6. Stockholm: UHR.
André Bryntesson, Mikael Börjesson & Ashley Haru (2018). Från Sverige med Erasmus+.
Utresande utbytesstudenters upplevelser, praktiker och preferenser, UHR Rapport 2018:11.
Stockholm: UHR.

Exemplifiering av flöden från de fattigaste
länderna

