I rapporten diskuterar författarna hur vi kan stärka Sveriges attraktivitet
som studiedestination och kunskapsnation. Bl.a. undersöks hur näringslivet
skulle kunna engageras och motiveras att bidra och på vilket sätt privat
kapital kan användas för att attrahera och göra det möjligt för kvalificerade
studenter att välja Sverige.
Rapporten är författad av Martin Wikström, expert forsknings- och utbildningspolitik IVA och Johan Eklund, professor BTH och vd Entreprenörskapsforum.
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Antalet studenter vid svenska lärosäten från länder utanför EES och Schweiz
sjönk kraftigt efter införandet av studieavgifter 2011. Trots en viss återhämtning sedan dess finns anledning att stärka trenden, både för lärosätenas
verksamhet och p.g.a. den kompetensbrist som svenska företag upplever.
Våra svenska lärosäten utbildar inte för marknadens behov i tillräcklig utsträckning och där kan tredjelandsstudenter vara en viktig komponent i lösningen.
Dessutom stärker kunskapsutbyten länder emellan svensk konkurrenskraft och
entreprenörskap.
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Förord
Filantropiskt forum ska med utgångspunkt i forskning, tydliggöra i vilken form filantropiska insatser bidrar till samhällsekonomisk utveckling. Forumet ska även utgöra en
plattform för personer från forskning, näringsliv och politik som är involverade i filantropi. Förhoppningen är att rapporterna som presenteras inom ramen för Filantropiskt
forum ska bidra med ökad kunskap och initiera en allmän diskussion och debatt kring
de frågor som analyseras.
Tredjelandsstudenter som väljer att studera i Sverige bidrar till det svenska samhället på flera sätt, speciellt stärker de kompetensförsörjningen inom områden där det
idag finns skillnad mellan tillgång och efterfrågan. Det finns emellertid också andra
motiv för att dra till sig fler kvalificerade studenter. Behoven av kunskap, kompetens
och vidareutbildning ökar. För att stärka svensk konkurrenskraft och entreprenörskap krävs kunskapsutbyten länder emellan. Svenska universitet och högskolor är
centrala i sådana utbyten. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning i syfte att
öka internationaliseringen av universitet och högskolor. Med anledning av detta frågar vi oss: hur kan fler kvalificerade internationella studenter attraheras till Sverige?
Rapporten är författad av Martin Wikström, expert forsknings- och utbildningspolitik IVA, och mig själv. I rapporten menar vi att en väg att gå för att attrahera fler
internationella studenter är olika typer av stipendier som dels tar hand om själva
universitetsavgiften och dels ersätter vissa levnadsomkostnader. I syfte att förbättra
kompetensförsörjningen bör olika typer av privat finansiering av tredjelandsstudenter testas samtidigt som de statligt finansierade stipendierna för kvalificerade
studenter föreslås öka i antal.
Författarna svarar helt och hållet för de analyser och rekommendationer som
lämnas i rapporten.

Stockholm i augusti 2018
Johan Eklund

		

Vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola			
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Sammanfattning
Utländska kvalificerade studenter bidrar till det svenska samhället på flera sätt, inte
minst genom att stärka kompetenstillgången inom områden där det idag finns en
diskrepans mellan tillgång och efterfrågan. Det finns dock åtskilliga motiv för att vilja
attrahera fler kvalificerade studenter till landet. På nationell nivå kan utländska studenter exempelvis bidra till kompetenstillgången, främjande av export, Sverigebilden
utomlands och andra politiska mål. Arbetsgivare i privat och offentlig sektor kan vilja
attrahera utländska studenter för att stärka sin rekryteringsbas, skapa bättre nätverk i
studentens hemland och stärka relevanta teknik- och vetenskapsområden. Lärosätena
i sin tur behöver utländska studenter bl.a. för att stärka utbildningskvaliteten, skapa
mer internationella utbildnings- och forskningsmiljöer, skapa bättre internationella
nätverk och samarbetsmöjligheter samt för att stärka sitt internationella renommé.
Här bör påpekas att de olika lärosätenas strategiska engagemang, inriktningar och
intresse varierar.
2011 införde Sverige studieavgifter för freemover1-studenter från länder utanför
EES och Schweiz (s.k. tredjelandsstudenter). Detta medförde en kraftig minskning av
studentgruppen men under de senaste åren har antalet återigen ökat. Det bedöms
dock finnas ett behov av att ytterligare befästa och stärka trenden. Svensk förmåga
att attrahera betalande studenter ses, åtminstone delvis, som en indikator på svensk
utbildnings internationella konkurrenskraft.
Sverige har flera sorters statliga stipendieprogram för att attrahera tredjelandsstudenter. Dels ett som kanaliseras genom lärosätena och som syftar till att attrahera kvalificerade studenter, dels två program som är kopplade till bistånd och som handhas av
Svenska institutet. Förutom dessa finns ett antal stipendier av olika slag finansierade
av företag, lärosäten och andra organisationer.
Åtskilliga bedömare anser att antalet stipendier för att attrahera utländska kvalificerade studenter till Sverige bör öka. Det har därför i flera år diskuterats om någon form
av offentlig-privat nationell stipendiestiftelse där näringslivet kunde vara medfinansiär
kan skapas. Våra och andras studier indikerar dock att näringslivets intresse för att
bidra till sådana breda relativt ospecifika stipendieinitiativ är förhållandevis litet. Detta

1.

Studenter som själva söker sig till ett annat land och/eller lärosäte. Dessa skiljer sig från utbytesstudenter
som studerar utomlands under en del av sin reguljära utbildning vid hemlärosätet.
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beror åtminstone delvis på att företagen får för lite inflytande, inte självklart kan
vara med och utse stipendiater och inte lätt kan skapa en relation med de aktuella
studenterna.
Internationellt sett är det inte ovanligt att företag bidrar till eller har egna stipendiestiftelser. Dessa stipendier är dock oftast inriktade mot någon eller några grupper och/
eller mål - exempelvis studenter på specifika utbildningar, stärkandet av ett teknik- eller
vetenskapsområde, ett specifikt lärosäte, underprivilegierade grupper eller personer
från ett eller några utvalda länder. Ibland består inte stipendierna bara av nedsättning
av terminsavgifter och/eller ersättning för levnadsomkostnader, utan mentorskap, studiebesök, möjligheter till examensarbeten eller t.o.m. arbete efter examen kan ingå.
Genom sådana aktiviteter får företaget en tydlig relation till stipendiaten.
Våra resultat visar att det är osannolikt att företag kommer att medfinansiera breda
offentlig-privata stipendiefonder på nationell nivå. Däremot skulle en framkomlig väg
för att skapa fler stipendier för avgiftsskyldiga kvalificerade utländska studenter kunna
vara att underlätta för företag att skapa eller bidra till lokala mer riktade stipendier av
olika slag. Ett incitament skulle kunna utgöras av skattelättnader i förhållande till det
ekonomiska engagemanget i sådana stipendiefonder. De statligt finansierade stipendierna för kvalificerade studenter bör dessutom öka i antal.
Samtidigt som stipendier av olika slag är betydelsefulla för att attrahera kvalificerade tredjelandsstudenter till Sverige, så är även andra faktorer som studiekvalitet,
mottagande och annat stöd centrala. Utbildningskvaliteten vid lärosätena måste självklart vara på hög nivå men bl.a. bristen på studentbostäder är ett stort bekymmer.
Vidare behöver processer för uppehållstillstånd och visum vara transparenta, effektiva
och helst koordineras med antagningsprocesserna. Slutligen ser vi det som betydelsefullt för attraktionskraften att besked om finansiellt stöd till studenter är tidsmässigt
samordnat med antagningsbeskedet.
Vi föreslår, i syfte att förbättra kompetensförsörjningen i Sverige, att olika modeller
för privat finansiering av tredjelandsstudenter testas.
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Summary
Highly qualified students from other countries are beneficial for the Swedish society
in many ways, not least by their contributions to the competence base in areas where
there is a discrepancy between demand and availability. There are however many
reasons to attract qualified students to the country. On the national level foreign
students may contribute to the availability of relevant competences, to the promotion of exports, to the way Sweden is viewed in other countries and to other political
goals. Employers in the private and public sectors may want to attract qualified foreign
students to Sweden to increase their recruitment base, to catalyze better networks
and collaborations for the company/organization in the student’s home country or to
strengthen technical or scientific areas of relevance for the organization. Universities,
in turn, may need foreign students to increase the quality of education, to create
more international learning- and research environments, to catalyze better international networks and collaboration opportunities and to improve the reputation of the
university. It should be pointed out that the international strategic engagement of
Swedish universities vary significantly.
Sweden introduced tuition fees for freemover2 students from outside the EEC and
Switzerland in 2011 (third country students). This led to a significant reduction of the
number of students in this group. However, the number of third country students has
partly recovered since then, nevertheless, many believe that the increase needs to
become more solid and strengthened further.
Sweden has introduced a number of publicly funded scholarship programs to attract third country students. One program is focused on the attraction of particularly
qualified students and is handled by the universities. Two other programs are related
to foreign aid and are handled by the Swedish institute. In addition, there are a number
of scholarships that are funded by companies, universities and other organizations.
It would most likely be advantageous if the number of scholarships to attract qualified third country students to Sweden increased. It has therefore been discussed if
2.

Freemover students are students that study at a university in another country on their own accord. In
contrast exchange program students study at another university as a part of their education at their home
institution.
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some sort of national scholarship foundation could be formed and co-funded by public
and private organizations. However, our studies - as well as those by others - suggests
that the interest of companies to contribute to a relatively broad and unspecific initiative on the national level is small. This is at least partly due to the fact that the influence
of individual companies most likely would be small. Moreover, it is not evident that the
companies would be able to influence the selection of fellows and it would probably be
difficult for them to form a relation with individual fellows.
Internationally it is however not unusual that companies contribute to or have
their own scholarship programs. Such programs often have relatively clear aims – for
instance they may target students on specific educations, identified technical or scientific areas, a specific university, underprivileged groups or individuals from selected
countries. Sometimes the scholarships do not only include tuition fee waivers and
living costs but also mentorship programs, study visits and the possibility to do a master thesis or even be employed by the company after the studies. By such activities the
relation between the company and the fellow becomes well established.
Our results suggest that it is unlikely that companies will co-fund broad publicprivate scholarship foundations on the national level. However, it may be possible
to catalyze the creation of more scholarships for qualified third country students by
making it easier for companies to create, or contribute to, more targeted scholarships.
An incentive could be the introduction of tax benefits relative to the economic engagement in such initiatives. It would however also be beneficial if the number of publicly
funded scholarships for qualified students could be increased.
Scholarships are important to attract qualified third country students to Sweden
but so are factors such as the quality of the education, how students are welcomed
and what support they are given. Obviously, the educational quality must be on a high
level. However, other issues such as the lack of student housing in Sweden is a big
problem. Furthermore, processes for visas and study permits must be transparent,
efficient and if possible coordinated with admissions processes to universities. Finally,
we find it important for the attraction of highly qualified students that decisions on
financial aid are synchronized in time with when students receive their admissions
results.
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Kapitel 1

Inledning
Ett grundläggande problem på svensk arbetsmarknad är att trots hög efterfrågan på
kompetens ger det inte tillräcklig effekt på det utbud som kommer till arbetsmarknaden via utbildningssystemet. I syfte att förbättra kompetensförsörjningen till svenska
företag och arbetsgivare i stort är det nödvändigt att finna mekanismer som på ett
effektivt sätt för samman å ena sidan arbetsmarknadsefterfrågan, å andra sidan
student/utbildningsutbudet. Som en del i detta torde det vara möjligt att uppmuntra
talangfulla internationella studenter att söka sig till utbildningar i Sverige, i synnerhet
sådana som är relevanta för att råda bot på kompetensbristen.
Internationell mobilitet är viktigt av många anledningar – ökad förståelse mellan folk,
länder och kulturer; kompetensförsörjning, export, bistånd, forskningskvalitet samt
mötandet av globala samhällsutmaningar – för att nämna några.
Samhället behöver, inom såväl den privata som den offentliga sektorn, högt utbildad
och kvalificerad arbetskraft. Sverige lider idag av en allvarlig kompetensförsörjningsproblematik vilket utgör en konkurrenshämmande faktor för den svenska ekonomin.
(Se informationsruta längst bak i kapitlet).
I en alltmer globaliserad värld med ökad mobilitet av individer, kapital, företag, innovation och forskning blir även arbetsmarknaden alltmer internationell och betydelsen
av attraktion av kvalificerad kompetens ökar därmed i betydelse. Några anledningar
till detta är:
•

att säkra en relevant kompetensförsörjning till näringslivet,

•

att kompetensförsörja samhällsviktiga funktioner och offentlig sektor,

•

att attrahera talanger till forskning, utbildning, utveckling och innovation,

•

att skapa goda internationella relationer och nätverk för företag, forskning och
andra aktörer.

Internationell studentmobilitet ses ofta som eftersträvansvärt för att attrahera kompetens till samhället och stärka universitet och högskolor. Högskoleutbildning har i viss
mån utvecklats till en internationell marknad och många unga studerar utomlands eller
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överväger åtminstone att göra så.3 Ökningstakten av antalet internationella studenter
i världen har dock avtagit4 och dominansen av länder som USA och Storbritannien är
inte lika stor5 6 som tidigare. Sverige hade 2015 en mindre andel utländska studenter
på grundläggande och avancerad nivå än länder som Belgien, Schweiz, Österrike,
Nederländerna och Danmark. I Sverige minskade antalet s.k. freemover-studenter7
kraftigt efter införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter 2011 (UKÄ, 2017).8
Under senare år är trenden dock den omvända med en viss ökning (se figur 1), även
av betalande studenter (UKÄ, 2018).9 De största freemover-grupperna till Sverige
kommer från Indien, Finland, Kina och Tyskland (se figur 2, 2016/17). Andelen svenska
utresande studenter har däremot minskat under de senaste åren. De största mottagarländerna var USA, Storbritannien och Danmark.10
FIGUR 1: Antalet nya inresande studenter från utanför EU/EES och Schweiz
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Anm: Anpassat från Universitetskanslersämbetets årsredovisning 2018 (tabell 24).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

https://www.hsbc.com/news-and-insight/media-resources/media-releases/2017/the-global-outlook-forinternational-higher-education-strengthens
http://monitor.icef.com/2017/09/oecd-charts-slowing-international-mobility-growth/
https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/International%20Trends%20in%20Higher%20Education%202015.
pdf
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
Freemover-studenter är studenter som själva söker sig till studier på annan plats. För utbytesstudenter så
sker mobiliteten inom ramen för ett utbildningsprogram vid hemlärosätet.
http://www.uka.se/download/18.28e93fee15a38a64f878f738/1487841871771/rapport-2017-01-19kartlaggning-studieavgifter.pdf
http://www.uka.se/download/18.661e864c1639ebc31e774b/1527582917547/internationellstudentmobilitet.pdf
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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FIGUR 2: Antalet inresande freemover-studenter 2016/17
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Anm: De länder som flest inresande freemover-studenter kom från läsåret 2016/17. Anpassat från
Universitetskansersämbetets årsrapport 2018 (fig 50).

I denna rapport fokuserar vi på inkommande mobilitet av avgiftsskyldiga freemoverstudenter från länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
Schweiz. Analysen fokuserar på det svenska samhällets (inklusive lärosäten, arbetsgivare
m.m.) behov och hur mobiliteten kan eller skulle kunna stimuleras och underlättas med
hjälp av stipendier och framför allt privat engagemang. Vi diskuterar dock inte EU-initiativ
eller mellanstatliga initiativ här. Rapporten berör inte heller biståndsrelaterade stipendier mer än på marginalen, även om biståndsrelaterad mobilitet självklart också kan bidra
till exempelvis mer internationaliserade utbildningsmiljöer och kompetensförsörjning.
Kostnader som studieavgifter och levnadsomkostnader kan självklart vara förknippade med hur attraktivt studenter (och deras föräldrar) anser det vara att studera i ett
visst land eller vid ett specifikt lärosäte. Olika länder hanterar detta på olika sätt (OECD,
2017).11 Norge tar exempelvis inte ut några studentavgifter alls medan många länder,
som Kanada och Australien, tar ut olika avgifter av inhemska och utländska studenter.
Sverige tar ut studieavgifter av studenter som kommer från länder utanför EES och
Schweiz12, medan studenter från EES och Schweiz inte behöver betala studieavgifter.
Bl.a. Israel och Sydkorea tar ut samma avgifter av alla studenter.
Ett vanligt sätt att – trots studieavgifter – attrahera utländska studenter till lärosäten
är att använda olika former av stipendier eller andra sorters finansiellt stöd (exempelvis

11.
12.

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en#page295
I denna rapport betraktas Schweiz och EES tillsammans om inget annat framhålls. Detta betyder att på vissa
platser i texten det står ”EES” avses EES + Schweiz. Motsvarande avser ”utanför EES” egentligen utanför
EES + Schweiz. Uttrycket EES och EES + Schweiz används omväxlande.
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lån). Genom att definiera kriterierna för stödet kan en selektion göras exempelvis baserad på ”excellens” eller bristområden. Det är värt att redan här poängtera att finansiellt
stöd visserligen är betydelsefullt för ett ökat inflöde av internationella studenter, men
att andra åtgärder också krävs för både attraktion och för att studenterna ska vilja (och
ha möjlighet att) stanna och arbeta i landet efter examen. Exempelvis behöver processerna för visum och uppehållstillstånd vara tydliga och väl koordinerade med antagningar till utbildningar m.m. Dessutom måste självklart lärosätenas mottagande vara
välkomnande och professionellt samt utbildningarna av hög kvalitet. Om de svenska studievillkoren inte är tillräckligt attraktiva och konkurrenskraftiga finns sannolikt många
intressanta alternativ för duktiga ungdomar i andra länder. Även de svenska villkoren
efter studierna, exempelvis i form av anställningsbarhet, karriärmöjligheter och löneutveckling, är självklart betydelsefulla för viljan att studera (och senare arbeta) i Sverige.

Svensk kompetensförsörjningsproblematik
Sverige står idag för en kompetensförsörjningsproblematik av historiska proportioner.
Vakanstalen – dvs. otillsatta tjänster – har ökat trendmässigt sedan första hälften av
1990-talet. Att vakanstalen var låga i direkt anslutning till 1990-talskrisen är måhända
inte förvånande, men därefter har vakanstalen stigit trendmässigt och befinner sig
idag på nivåer som aldrig tidigare uppmätts. Som jämförelse kan nämnas att vakanstalen var betydligt lägre under de åren under 1980-talet då svensk ekonomi var överhettad. I figuren nedan redovisas vakanstalen för perioden 1981, kvartal 1 fram till 2017
kvartal 1. Vakanstalen är att betrakta som mått på den otillfredsställda efterfrågan på
arbetskraft och avslöjar en orealiserad ekonomisk potential (uteblivna förädlingsvärden), vilket utgör en konkurrenskraftshämmande faktor för svensk ekonomi (Eklund
och Thulin (red.), 2017).13
Parallellt med dessa tilltagande rekryterings- och bemanningsproblem har Sverige
expanderat utbildningssystemet. Andelen postgymnasialt utbildade bland 25-64åringar har idag passerat 40 procent och knappt 30 procent klassas som högutbildade
(tre år eller längre postgymnasial utbildning). Från mitten av 1990-talet har antalet
examina (grundnivå och avancerad nivå) ökat kraftigt. 1996 examinerades ca 33 000
studenter medan motsvarande siffra 2017 låg på ca 77 000, dvs. en ökning med ungefär
130 procent.
Sammantaget innebär detta att den formella utbildningsnivån inom arbetskraften
ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. I figuren nedan visas andelen av 25-64-åringar med någon form av postgymnasial utbildning. Från figuren framgår tydligt att det
framförallt är längre universitets- och högskoleutbildningar som ökat. Trots denna

13.

14

Författarna finner bl.a. att när andelen högutbildade stiger på en regional/lokal arbetsmarknad så
försämras arbetsmarknaden för lågutbildade, vilket då talar för en undanträngningseffekt.
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expansion så stiger vakanstalen och företag rapporterar frekvent om sina problem att
rekrytera medarbetare med rätt kompetenser. Den bild som växer fram är att utbud
och efterfrågan (arbetsmarknadens) på utbildning inte möts. Till detta ska läggas att
det finns tydliga belägg för över/felutbildning i Sverige, med undanträngningseffekter
som följd (Eklund och Pettersson, 2017).
FIGUR 3: Vakanstal 1981 kvartal 1 – 2017 kvartal 1
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Källa: KI, SCB och Finansdepartementet. Den orangea linjen är en trendlinje beräknad med HP-filer.
Egna beräkningar.

Detta är en bland flera indikatorer på att svensk arbetsmarknad lider av en ”sammansättningsproblematik”, där det förekommer brist inom vissa utbildnings-/
kompetensområden samtidigt som det finns överskott inom andra områden. Sverige
har t.ex. ett underskott på ingenjörer och IT-personal. Detta framgår även vid en
internationell jämförelse. Om vi exempelvis jämför Sverige med Tyskland, så visar
det sig att arbetskraftens sammansättning ser betydligt annorlunda ut. Andelen
inom arbetskraften med högre utbildning i Tyskland ligger under OECD-snittet,
men sammansättningen ser annorlunda ut (se statistik i OECD, 2017). I OECDs årliga
undersökning ”Education at a Glance 2017” som presenterar jämförande statistik
för OECD-länderna framgår att en relativt blygsam andel av alla nya studenter som
påbörjar en högre utbildning gör det inom de så kallade STEM-områdena (science,
technology, engineering och mathematics). Under 2015 sökte sig drygt 31 000
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förstagångsstudenter i Sverige till STEM-utbildningar, vilket motsvarar ca 29 procent
av förstagångsstudenterna. Detta kan jämföras med Tyskland där motsvarande siffra
var ca 39 procent. Vid sidan om skillnader mellan OECD-länderna i fråga om andelen
av arbetskraften som skaffar sig en högre utbildning så finns det alltså även en betydande variation i den ämnesmässiga sammansättningen. Arbetsmarknadsefterfrågan
på dessa olika studieinriktningar varierar, även inom STEM-områdena, vilket bl.a. syns
i sysselsättningsutfallet efter examina (OECD statistik 2018). Det svenska utbildningssystemets sammansättning kan dock antas vara en bidragande faktorer till matchnings- och kompetensförsörjningsproblemen.
FIGUR 4: Andel eftergymnasialt utbildade i befolkningen 1990-2017, 25-64-åringar
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Källa: SCB (2018).

Ett argument som förts fram i Eklund och Pettersson (2017) är att det svenska utbildningsystemet är riggat på ett sådant sätt att det naturligt resulterar i en missmatch mellan utbud och efterfrågan på kompentenser. Författarna argumenterar att efter 1993
års högskolereform släpptes studentefterfrågan i princip fri, vilket på många sätt har
varit positivt. Men mekanismerna och incitamenten för såväl lärosäten som studenter
att beakta arbetsmarknadsbehoven är alltför svaga. För lärosätena handlar det om ett
resurstilldelningssystem som inte ser till arbetsmarknadsutfallet i form av anställningsbarhet och löneutveckling. För studenterna handlar det om att de privatekonomiska
kostnaderna för högre utbildning är obefintliga i kombination med att avkastningen

16 STUDIEDESTINATION SVERIGE

(före inkomstskatt) är den lägsta inom OECD. Avsaknaden av incitament och styrmedel
bidrar till felutbildningen och resulterar i vissa fall att utbildning ”konsumeras”.
För att komma tillrätta med denna missmatch mellan det utbud av arbetskraft
som kommer i form av examinerade studenter och den efterfrågan som finns från
presumtiva arbetsgivare är det således nödvändigt att finna mekanismer som kopplar
samman studenternas val av utbildning med efterfrågan på arbetsmarknaden. Flera av
de faktorer som är av betydelse, såsom t.ex. utbildningspremien, är svåra att åtgärda
med enkla medel. Att skapa rätt förutsättningar för internationella studenter som fyller en del av den kompetensbrist Sverige har får ses som angelägen fråga.
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Kapitel 2

Motiv och attraktionsfaktorer
Vilka är då motiven för en ökad internationell studentmobilitet till Sverige? Det kan
finnas många skäl till att ett land, en region eller ett lärosäte vill attrahera utländska
studenter. Motiven kan i viss mån variera beroende på från vilken horisont man ser
frågeställningen. Några av många perspektiv och drivkrafter kan vara:
•

Det nationella perspektivet i termer av att landet behöver vara attraktivt för
talangfulla individer för sin kompetensförsörjning. Det nationella perspektivet
kan också inkludera politiska motiv kopplade exempelvis till s.k. ”science
diplomacy”14, exportmöjligheter, bistånd m.m. Det bör noteras att exportstrategin (Regeringskansliet, 2015) 15 lyfte behovet av mobilitet och attraktionskraft av
individer liksom IVA-projektet Utsiktsplats forskning (IVA, 2016).16

•

Det finns inte sällan ett regionalt perspektiv där regioner kan vara intresserade
av att attrahera talanger, företag och kapital (IVA, 2015).17

•

Arbetsgivare, såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor har ett intresse av
att attrahera talangfulla individer (oberoende av var de kommer ifrån). I många
fall bör dessa ha genomgått minst en masterutbildning. Generellt sett finns ett
avsevärt underskott inom vissa yrkesgrupper som ingenjörer18 och lärare.19

•

Lärosätenas egna motiv (se vidare nedan). Dessa vill av många skäl ofta attrahera
utländska studenter (se nedan) (IVA, 2016).20 Intresset för detta är ofta en del av

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

https://global.arizona.edu/science-diplomacy/what-is-science-diplomacy
https://www.regeringen.se/4a7ec3/contentassets/e2b2f540107143e99907cbe604a87ce2/sverigesexportstrategi.pdf
https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/utsiktsplats-forskning/201612-iva-utsiktsplatsforskningrapport5-j.pdf
https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/attraktion-for-tillvaxt/201501-iva-afht-regionalkartlaggning-r.pdf?id=1705
https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/ny-prognos-ingenjorsbristen-fortsatt-hog-6858646
https://www.lararforbundet.se/press#/pressreleases/79-000-laerare-saknas-aar-2035-laerarfoerbundetkommenterar-siffror-fraan-scb-2325873
https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/utsiktsplats-forskning/201612-iva-utsiktsplatsforskningrapport5-j.pdf
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MOTIV OCH ATTRAKTIONSFAKTORER

lärosätets internationaliseringsstrategi och graden av engagemang och proaktivitet varierar mellan lärosätena.

2.1 Universitets och högskolors motiv
Då olika instrument för att attrahera internationella studenter diskuteras måste lärosätenas motiv och strategier begrundas speciellt. Högskolereformen 2009/2010 (Regeringens
proposition, 2010)21 gav lärosätena avsevärt ökad organisatorisk frihet och strategisk
autonomi jämfört med tidigare, dock inom ramen för myndighetsformen, samtidigt
som incitamenten att beakta arbetsmarknadsefterfrågan är fortsatt svaga. Hänsyn till
detta måste tas vid utformningen av stipendiesystem och liknande. Det är inte självklart att olika lärosäten har samma behov eller ens är lika intresserade av att attrahera
utländska studenter och det är även en fråga om vilka studenter som lärosätet önskar
attrahera. Vidare kan de lokala arbetsmarknadsbehoven antas se olika ut. Lärosätena
har uppvisat varierande ambitioner vad gäller internationalisering av sin verksamhet
och kontakter22, (Sveriges förenade studentkårer, 2014) 23 , (IVA, 2016).24 Många arbetar proaktivt och strategiskt, inte minst med bilaterala utbytesprogram, men målen
och ambitionsnivån varierar.
Vi behöver således överväga varför lärosätena är intresserade av att attrahera
utländska studenter, inklusive studenter från länder utanför EES. Åtskilliga, delvis
överlappande orsaker brukar nämnas, som exempelvis att:
•

utländska studenter bidrar till en mer diversifierad studiemiljö

•

utländska studenter ökar utbildningskvaliteten

•

kvalificerade utländska studenter kan stärka rekryteringsbasen för forskningen

•

utländska studenter kan bidra till forskningen redan under studietiden

•

utländska studenter kan bidra till bättre kompetensförsörjning i den region
lärosätet är beläget

•

utländska studenter kan långsiktigt stärka lärosätets nätverk och rykte

•

utländska studenter kan bidra till internationella nätverk och kontakter relevanta
för att möta samhällsutmaningar

•

utländska studenter kan bidra till att vidmakthålla och stärka kursutbudet vid
lärosätet

•

utländska studenter kan öka lärosätets intäkter

21.
22.
23.
24.
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https://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2010/03/prop.-200910149/
http://www.stint.se/7688-ec7785a6f1-613e0c636ededad8
https://www.sfs.se/sites/default/files/sfs_rapport_racker_det_med_undervisning_pa_engelska_en_
granskning_av_strategier_for_internationalisering_av_hogre_utbildning_2014.pdf
https://www.iva.se/globalassets/bilder/projekt/utsiktsplats-forskning/201612-iva-utsiktsplatsforskningrapport5-j.pdf
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2.2 Varför vill studenter studera utomlands?
För att kunna utforma åtgärder för att attrahera motiverade ungdomar till svenska
lärosäten behöver vi dessutom förstå varför vissa av dem vill söka sig till andra länder
för studier, och varför en del av dem specifikt skulle vilja komma till Sverige. I många fall
är sannolikt de aspirerande studenterna i första hand intresserade av att hitta en bra
utbildning med gott marknadsvärde, snarare än att söka sig till en viss geografisk plats.
Härvidlag kan incitamenten - och därmed selektionen- skilja sig mellan tredjelandsstudenter och övriga studentgrupper. Det kan självklart finnas många anledningar till
att studenter söker sig utomlands för studier. Några kan vara:
•

tillgång till ett utbildningsprogram som inte finns i hemlandet

•

bättre kvalitet på utbildningen än vad som kan fås i hemlandet

•

mindre kostsam utbildning än i hemlandet eller andra ekonomiska skäl

•

bättre möjligheter att bli antagen till en utbildning än i hemlandet

•

högre ekonomisk avkastning och bättre karriärmöjligheter efter avslutad
utbildning

•

bättre marknadsvärde med en examen från ett specifikt lärosäte eller land

•

kopplingar till forskning och innovation av intresse för studenten

•

avsikt att flytta till annat land tillfälligt eller permanent (exempelvis av arbetsmarknadsskäl, familjeskäl eller andra skäl)

•

allmän nyfikenhet på andra kulturer, äventyrslystnad eller ett internationellt sätt
att förhålla sig till världen

Ovanstående indikerar att många olika åtgärder kan vara betydelsefulla för att attrahera internationella studenter. En uppenbar slutledning blir att finansiellt stöd ofta
bara är en av många faktorer som avgör vart en attraktiv student söker sig. Faktum är
att vissa bedömare t.o.m. hävdar att höga studieavgifter kan fungera som dragningskraft eftersom det signalerar hög utbildningskvalitet (OECD, 2017).25
Hög utbildningskvalitet, ett professionellt och bra välkomnande samt stödpaket
(mentorskap, vägledning m.m.) är sannolikt av stor betydelse för rekrytering av utländska studenter. Studenterna behöver dessutom rekryteras i ett socialt sammanhang
(studentaktiviteter, gemenskap m.m.) och studentbostäder är troligen oerhört viktigt
för attraktionskraften. För vissa studenter är också möjligheterna att få stanna och
arbeta i Sverige efter examen betydelsefulla.

25.

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en#page294
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Kapitel 3

Finns ett behov av stipendieprogram
för tredjelandsstudenter?
Även om motiven för det varierar så finns ett tydligt och långsiktigt behov av att attrahera motiverade och duktiga studenter, inklusive tredjelandsstudenter, till Sverige
och svenska lärosäten. I en nyligen publicerad studie av Tillväxtanalys (Tillväxtanalys,
2018)26 konstaterades bl.a. att även om internationella studenter stannar kvar i
Sverige i lägre utsträckning än i andra OECD-länder så tenderar de att välja STEM27utbildningar i högre grad än svenska studenter, vilket är relevant ur kompetensförsörjningssynpunkt. Ur ett samhällsperspektiv är behoven sannolikt störst vad gäller
studenter på avancerad nivå och där är dessutom andelen kurser på engelska högre
än på grundnivå.
Ett hinder för tredjelandsstudenter är, som vi redan berört, studieavgifterna som
kan minska viljan att söka sig till Sverige. Detta är dock inte något unikt svenskt problem. För att underlätta och göra Sverige mer attraktivt för kvalificerade utländska studenter kan fler stipendier vara en möjlig väg framåt. Dessa bör dock vara utformade på
ett sådant sätt att arbetsmarknadsbehoven får genomslag. Många stipendier är idag
inriktade på avancerad nivå och har potential att bidra till arbetsmarknaden och också
till rekryteringsbasen för doktorander vid svenska lärosäten. Samtidigt kan det också
finnas anledning att öka antalet internationella studenter på grundnivå.
Ur ett nationellt och regionalt perspektiv finns det således anledning att undersöka
om de stipendier som finns idag för attraktion av tredjelandsstudenter behöver kompletteras eller förändras. Av särskild betydelse är om privata intressen kan förmås
att bidra mer aktivt till stipendier och/eller annat ekonomiskt stöd till avgiftsskyldiga
studenter.
Dagens system består, på nationell nivå, av två övergripande komponenter.
Universitet och högskolor kan bevilja stöd till särskilt kvalificerade studenter oavsett

26.
27.

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.7ad88d53163a9f4b0be1322a/1527757482720/pm_2018_11_
Svenska%20lärosäten%20som%20verktyg%20för%20att%20attrahera%20utländsk%20kvalificerad%20
arbetskraft.pdf
Science, Technology, Engineering, Mathematics.
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ursprungsland. Detta sker med hjälp av medel som fördelas av Universitets- och högskolerådet (UHR) till lärosätena och som får användas till att sätta ner studieavgiften.
För läsåret 2018/19 är de medel som fördelas på detta sätt relativt blygsamma, ca 60
MSEK28, (UKÄ, 2017).29
Många av de stipendier som idag ges till tredjelandsstudenter är dock utformade
som utvecklingsbistånd där syftet är att studenterna ska utbilda sig i Sverige för att
sedan återvända till sina hemländer. Flera svenska lärosäten är engagerade i tämligen omfattande SIDA-projekt för att såväl utbilda studenter från utvecklingsländer i
Sverige som att bygga upp utbildningskapacitet i låg- och medelinkomstländer. Svenska
institutets (SI) biståndsrelaterade stipendier för studier på avancerad nivå uppgår till
ca 150 MSEK och fördelar sig på två stipendieprogram kopplade till mottagarländer
utan geografisk inriktning enligt OECD/DAC:s klassificering (ca 70 MSEK) och Sveriges
långsiktiga samarbetsländer (ca 80 MSEK) (Regeringens kommittédirektiv, 2017).30
Stipendierna täcker både studieavgifter och levnadskostnader. SI fördelar även vissa
andra stipendier. Förutom ovanstående har enskilda lärosäten upprättat en del mindre
program baserade exempelvis på donationer eller samarbeten med stiftelser eller
företag. Det finns även vissa program som formellt sett är fristående från lärosätena.
Åtskilliga av de privata stipendieprogrammen är riktade mot specifika ämnen, grupper
eller länder.
Givet det relativt låga antalet stipendier i kombination med studieavgiftsreformens
effekter finns anledning att överväga hur antalet stipendier kan öka, i synnerhet för
excellenta studenter. Visserligen har antalet freemovers från länder utanför EES och
Schweiz ökat de senaste åren men trenden bör befästas och stärkas.
Det har flera gånger diskuterats om företag bättre skulle kunna bidra till sådana
stipendier. För att kunna utreda möjligheterna för detta krävs dock en vidare diskussion om hur motiven för stipendier fördelar sig i samhället.

3.1 Nivåer, organisationer och motiv
Motiven för att attrahera internationella studenter varierar, som vi redan har diskuterat, en del beroende på om man pratar om nationell nivå, regional nivå, företag,
offentliga organisationer eller lärosäten. Självklart är motiven överlappande mellan de
olika nivåerna och organisationerna men vissa mönster går ändå att identifiera.
Motiv på nationell nivå handlar bl.a. om kompetensförsörjning, konkurrenskraft,
Sverigebilden, exportrelaterade frågor, andra politiska mål, kvalitet i utbildning och

28.
29.
30.
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https://www.utbyten.se/globalassets/program/avgiftsskyldiga-studenter/tilldelning-stipendieravgiftsskyldiga-studenter-2017.pdf
http://www.uka.se/download/18.28e93fee15a38a64f878f738/1487841871771/rapport-2017-01-19kartlaggning-studieavgifter.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/okad-internationaliseringav-universitet-och_H5B119#Stipendiesystemet%20för%20studieavgiftsskyldiga%20studenter%20
behöver%20utvecklas
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forskning samt bistånd. Även på regional nivå finns motiv kopplade till exempelvis
kompetensförsörjning men mer specifikt för den region som är aktuell. Vad gäller
företagens intressen för att attrahera studenter till Sverige är de i hög utsträckning
kopplade till den egna kompetensförsörjningen, till kontaktnät, till bilden av företaget
i utlandet och ibland till relationen med ett visst lärosäte. Även socialt ansvarstagande
kan vara ett motiv. Likartade motiv, i synnerhet vad gäller kompetensförsörjning är
relevanta för offentliga arbetsgivare. Universitet och högskolor är som vi redan
diskuterat intresserade av internationella studenter av många skäl – för att stärka sin
egen verksamhet, för kompetensförsörjningen i samhället och för att bidra till nyskapande och lösandet av internationella samhällsutmaningar. IVA-projektet Utsiktsplats
forskning diskuterade i en rapport från 2017 lärosätenas roller (IVA, 2017).31
Ovanstående visar att det finns åtskilliga anledningar att vilja attrahera internationella studenter till Sverige, från såväl EES som övriga världen. Blandningen av
samhällsnivåer och organisationer som har intressen i detta (lärosäten, företag, offentliga organisationer, stiftelser, regioner, staten m.m.) kan göra att utformningen av ett
enhetligt finansiellt stödsystem för inresande studenter blir en mindre utmaning.

31.

https://www.iva.se/globalassets/rapporter/utsiktsplats-forskning/201703-iva-utsiktsplatsforskningrapport6-f.pdf
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Kapitel 4

Näringslivet och stipendiefonder
Behovet av åtgärder för att öka antalet tredjelandsstudenter vid våra lärosäten har
diskuterats flitigt sedan studieavgifter för sådana studenter infördes hösten 2011
(UKÄ, 2015).32 Efter införandet minskade antalet freemover-studenter kraftigt men en
viss återhämtning har, som redan nämnts, kunnat ses under senare år (UKÄ, 2018).33
Åtskilliga bedömare anser dock att trenden behöver förstärkas.
Tillgången till stipendier för kvalificerade studenter anses betydelsefull för att attrahera duktiga tredjelandsstudenter. Det har föreslagits (Uppsala universitet, 2016) 34
att företag och andra privata organisationer i högre utsträckning skulle kunna bidra
ekonomiskt till dessa. Tillväxtanalys har i en ny rapport (Tillväxtanalys, 2018)35 föreslagit att näringslivet skulle kunna vara intresserat av att bidra till stipendier för excellenta studenter, detta delvis på grund av den prognosticerade bristen på ingenjörer
och IT-utbildade. Svenska institutet hade under 2016 och 2017 ett uppdrag36 kopplat
till regeringens exportstrategi (Regeringskansliet, 2015) 37 att ”i samråd med näringslivet, universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer, ta fram ett förslag till
stipendieprogram, delfinansierat från näringslivet och riktat till högt kvalificerade
utomeuropeiska studenter på områden som teknik, design, naturvetenskap, medicin,
innovation och entreprenörskap”. Det har dock hitintills visat sig relativt svårt att motivera företag till att bidra till sådana stipendieprogram på nationell nivå.

32.
33.
34.

35.
36.
37.

https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--beslut/statistiska-analyser/statistiskaanalyser/2015-09-23-fyra-ar-med-studieavgifter.html
http://www.uka.se/download/18.661e864c1639ebc31e774b/1527582917547/internationellstudentmobilitet.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwido8Slza3bAhULy
qYKHa2ZAjYQFghlMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.suhf.se%2FMediaBinaryLoader.axd%3FMediaArchive_
FileID%3D40505d53-ef8d-467d-bf4a-d667dae9c929%26FileName%3DBilaga%2B3%2Bskrivelse%2Btill%
2Butbildningsdepartmentet%2Binr%25C3%25A4ttande%2Bav%2Ben%2Bnationell%2Bstipendiestiftelse.
pdf%26MediaArchive_ForceDownload%3Dtrue&usg=AOvVaw2DvA0O1kxWp0YNew1mK2_O
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2018-05-31-svenska-larosaten-som-verktyg-for-attattrahera-utlandsk-hogkvalificerad-arbetskraft.html
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Faktaruta: Kort internationell utblick
I denna rapport har vi inte haft möjlighet att göra någon extensiv omvärldsanalys av
hur stipendier används i andra länder. Det går dock att konstatera att flera stipendieformer förekommer och att de kan täcka olika sorters kostnader (studieavgifter,
studierelaterade kostnader som kurslitteratur m.m. och levnadskostnader). Det är
både självklart och tydligt att stipendiesystemen är direkt eller indirekt kopplade till
förekomsten av studieavgifter och liknande avgifter.
En snabb utblick över stipendiesystemen för att attrahera betalningsskyldiga studenter i några utvalda länder indikerar att offentligt-privata stödsystem är ovanliga
eller till och med mycket ovanliga, i synnerhet på nationell nivå. Däremot samexisterar
offentligt och privat finansierat stöd ofta.
I det amerikanska systemet finns många olika stipendier vilka ofta är kopplade till
enskilda lärosäten. Eftersom mer eller mindre alla utbildningar på universitets- och
högskolenivå är avgiftsbelagda i USA, för såväl inhemska som utländska studenter,
finns ett väl utbyggt system för finansiellt stöd. Detta har både privata och offentliga inslag men källorna blandas sällan. Antalet stipendiefonder särskilt riktade mot
utländska studenter är relativt litet och dessa kan dessutom vara kopplade till ett visst
land, ämne eller lärosäte.38 Finansiellt stöd baseras ofta på föräldrarnas ekonomiska
omständigheter och ibland på om studenten kommer från en utsatt samhällsgrupp.
Exempelvis Harvard College39 poängterar speciellt att antagning och beslut om finansiellt stöd är separata processer som ej får påverka varandra.40 Normalt sett koordineras de dock tidsmässigt så att den presumtiva studenten får besked i båda processerna
samtidigt. Detta ses som viktigt för attraktionskraften.
Källor för finansiellt stöd finns på federal, delstatlig och lokal nivå och de olika delstaternas roller är betydelsefulla. Inte minst då studieavgifterna vid delstatliga universitet
skiljer sig åt för studenter beroende på var de kommer ifrån - från delstaten, från en
annan del av USA eller från andra länder. Lärosätenas egna finansiella källor är ofta
mycket betydelsefulla för studentstöd, inte minst vid högt rankade privata lärosäten.
Med tanke på att dessa amerikanska lärosäten ibland har mycket donationsmedel
finns här en indirekt koppling till privata finansiella källor. Vid det tidigare nämnda privata Harvard College får ca 70 procent av studenterna någon form av finansiellt stöd.
Lärosätet poängterar att de vill att de bästa studenterna söker till Harvard och behandlar
enligt egen utsago internationella studenter på samma sätt som nationella studenter.
Andra lärosäten som exempelvis Stanford University ger intryck av att vara mer selektiva
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vad gäller finansiellt stöd till utländska studenter.41 Detta kan dock behöva bekräftas i
fördjupade studier.
Amerikanska studenter och studenter som är permanent boende i USA kan söka finansiellt stöd från den federala statens42 (och delstaternas) program. Stöd utgår i form av
bidrag, lån och så kallade ”work-study”-program43 där studenten bidrar genom olika
former av arbete, ofta kopplade till den aktuella staden eller regionen (s.k. communityrelated service).
Förutom de stipendier som finansieras med offentliga medel eller av lärosätet (vilka
dock ofta är grundade i donationsmedel) finns åtskilliga privata stipendiefonder. Dessa
kan dock inte sägas vara dominerande och ger ofta bara ett begränsat kontantbidrag.
Privata stipendiefonder finns på alla nivåer men de på nationell nivå är relativt begränsade. Ofta är stipendierna riktade mot gymnasieungdomar som just håller på att
påbörja högre studier och som tillhör exempelvis ekonomiskt utsatta samhällsgrupper
eller en minoritetsgrupp. Det finns även stipendier speciellt avsedda att katalysera en
ökning av antalet kvinnor som studerar teknik.44 I vissa fall är stipendierna kopplade
till ett vetenskaps- eller teknikområde av intresse för ett företag.45 Stipendier som är
riktade mot utländska studenter finns men är relativt ovanliga.46
I många fall efterfrågas information om akademiska meriter från high school,
finansiella behov, samhällsengagemang och referenspersoner i stipendieansökningar.
I vissa fall får studenten inte bara ekonomiskt stöd utan också tillgång till rådgivning,
studiebesök m.m. Generellt sett driver företagens stiftelser stipendiefonderna i egen
regi. Företag som ligger bakom sådana stipendiefonder inkluderar exempelvis Dell47,
Google, Mastercard48 och Coca-Cola.49
Sammantaget är intrycket av det amerikanska systemet att finansiellt stöd, inklusive
stipendier, är mycket betydelsefullt, samt att den federala staten, delstaterna och
universitetens egna fonder är viktigast för att ge stöd till studenterna. Internationella
studenter har i allmänhet inte tillgång till de stipendier som har sin bas i offentliga
medel (undantag finns som exempelvis Fulbright Foreign Student Program50) men kan
få stöd från lärosätenas fonder och vissa privata stiftelser. Privata stiftelser är dock
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oftast inriktade mot inhemska grupper. Det amerikanska systemet är komplext och
spretigt men mångfalden av initiativ ger många möjligheter.
Danmark har liksom Sverige inga studieavgifter för studenter från EES-länderna eller
Schweiz.51 Studenter från andra länder, som inte är i utbytesprogram, betalar vanligen
6 000-16 000 Euro per år i studieavgifter. Universiteten har ett mindre antal stipendier
för excellenta tredjelandsstudenter.52 Dessa, som kan innehålla både nedsättning av
studieavgifter och bidrag till levnadsomkostnader, är finansierade av staten men administreras av universiteten. Vissa stipendier finns dessutom för kulturella studier, och
för personer från utvalda länder och studieområden. Intrycket är att konkurrensen
om att få ett stipendium som tredjelandsstudent i Danmark är hög. Inga större privata
initiativ för tredjelandsstudenter har kunnat identifieras.
Även i Finland är tredjelandsstudenter avgiftsskyldiga. Studieavgifterna vid universitet är vanligen 10 000 – 12 000 Euro på grundnivå och upp till 18 000 Euro på avancerad
nivå. Systemet är dock relativt nytt och infördes 201753 efter att man bl.a. studerat
utvecklingen i Sverige och Danmark. Det finns inga egentliga statliga stipendieprogram
utan de olika universiteten och högskolorna måste utveckla sina egna. Det poängteras
att det är viktigt att lärosätena har kontrollen över dessa och programmen är ofta meritbaserade. Finland har som ett resultat av universitetsreformen 2010 överfört lärosätena
i andra organisationsformer under offentlig eller privat lag. Alla universitet lyder under
universitetslag men stiftelseuniversitet även under stiftelselag. Inga andra större privata
initiativ har identifierats men några mindre och mer riktade stipendier finns.
Vid Aalto-universitetet54 utanför Helsingfors finns idag ca 3 100 utländska studenter
(inklusive doktorander och utbytesstudenter). Målet för 2025 är att nå 50 procent
utländska studenter vilket skulle motsvara ca 9 000 studenter idag. Andelen utländska
studenter som idag har någon form av finansiellt stöd är 75 till 80 procent. I de flesta
fall består stödet av en nedsättning av studieavgiften men ett mycket litet antal stipendier inkluderar även levnadsomkostnader. Systemet är excellens-baserat och det anses
viktigt att inkludera levnadsomkostnader för de allra bästa studenterna. Vid Aaltouniversitetet poängterar man vikten av att koordinera processerna för det ekonomiska
stödet med antagningsprocessen och också betydelsen av ett bra studentmottagande.
Aaltos ekonomiska stödsystem finansieras i hög utsträckning av uttagna studentavgifter.
Ett mindre antal av Aalto-universitetets studenter har stipendier från sina hemländer,
exempelvis från Kina varifrån den största gruppen utländska studenter kommer (följt av
Indien, Vietnam, Tyskland och Ryssland). I dagsläget finansierar inga företag eller privata
stiftelser stipendier vid lärosätet direkt. Detta är dock något som diskuteras.
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Stipendiesystemen vid olika finska lärosäten kan variera och exempelvis erbjuder vissa
av dem stipendier som minskar över tiden (för att belöna snabb studieprogress).
Norge skiljer ut sig i en jämförelse mellan de nordiska länderna. Landets offentliga lärosäten har inga studieavgifter för studenter oberoende av vilket land de kommer från. Detta
medför förstås att behovet av stipendier för att attrahera utländska studenter är litet.
I Nederländerna betalar inhemska studenter (inklusive från EES och Schweiz) och
studenter från tredje land studieavgifter. Dessa är dock differentierade och betydligt
högre för freemover-studenter från länder utanför EES och Schweiz. Stipendiesystemet
ger intryck av att vara relativt väl utbyggt och det finns olika slags stipendier55 tillgängliga. Dessa kan härröra från staten, lärosäten, stiftelser eller företag och vara av
olika storlek och varaktighet. Vissa stipendier, som exempelvis NN Future Matters
Scholarships56 och DST Fellowships57 finansieras av företag. Dessa, och andra stipendier, är dock ofta riktade mot specifika studentgrupper, lärosäten eller studieområden.
Av speciellt intresse är det arbete som NUFFIC58, den holländska organisationen för
internationalisering av utbildning utför inte minst genom sina Netherlands Education
Support Offices (NESO) i strategiskt viktiga länder. NESO koordinerar bl.a. Orange Tulip
Scholarships59 för studier i Nederländerna. Programmet kan se något olika ut för olika
länder, exempelvis vad gäller deltagande institutioner. Enligt uppgift ska även företag
kunna delta som sponsorer i programmet. Detaljer om detta har dock inte kunnat hittas.
Det nederländska systemet med sina skräddarsydda stipendieöverenskommelser
gentemot strategiskt betydelsefulla länder torde vara av speciellt intresse. Tillväxtanalys
beskrev redan 2011 vissa aspekter av hur Nederländerna och Danmark arbetar gentemot Kina (Tillväxtanalys, 2011).60
Slutligen några ord om Tyskland där modeller prövats som innebär att företag sponsrar studenter och även är med vid antagningen av dessa till de olika utbildningarna. Ett
intressant exempel som skulle kunna tjäna som inspiration är Hochschule der Hamburger
Wirtschaft61 (HSBA) som är en handelshögskola i Hamburg. HSBA har integrerat arbetsmarknadsrelevans och framtida arbetsgivare på ett tydligt sätt genom att koppla varje
student till ett specifikt företag. Redan i samband med att studenter söker sig till HSBA
ansöker de till ett företag som de önskar ha sin ”studentplacering” vid. D.v.s. företagen är
med redan vid antagningsprocessen av studenterna. För högpresterande elever erbjuder även HSBA möjlighet till stipendier.
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4.1 Företags engagemang för stipendier på nationell nivå

Vår studie indikerar tydligt att det är svårt att intressera företag för att bidra till
nationella stipendiefonder som syftar till att attrahera tredjelandsstudenter till
Sverige. Detta gäller inte minst för offentlig-privata initiativ där såväl staten som
näringslivet bidrar. Några av anledningarna till detta kan vara att stipendiefonderna
skulle bli för breda och ospecifika och att de aktuella studenterna sannolikt inte
skulle få någon direkt relation med företagen. Några bedömare poängterar att företagen behöver se en direkt nytta och att de måste ha inflytande, och få vara med i
urvalet av studenter, för att överhuvudtaget överväga att bidra. Att medfinansiera
relativt ospecifika fonder i samarbete med offentlig sektor för att attrahera duktiga
studenter från utlandet ses helt enkelt inte som tillräckligt attraktivt. Inte minst
eftersom det är synnerligen osäkert om studenterna ens vill (eller har möjlighet)
att stanna i Sverige och arbeta efter studierna. Flera personer insatta i stora företag
framhåller att dessa redan har en stor bredd av nationaliteter bland sina anställda.
I vår begränsade studie har det varit svårt att hitta fall i andra länder där näringslivet bidragit till nationella stipendiefonder för att attrahera utländska studenter.
Detta stärker bilden att det är en svårframkomlig väg att gå för Sverige. Syfte och
motiv för en sådan stiftelsefond är alltför långt bort från företagens vardag och
deras inflytande blir för litet för att tillräckligt intresse ska kunna mobiliseras.
Vi anser vidare att det är tveksamt om privata stiftelser i någon större utsträckning skulle vilja bidra till denna typ av stipendiefonder. Stiftelser är i hög grad
bundna av sina stadgar och syftesparagrafer vilket kan göra det svårt för dem
att medfinansiera. Möjligen skulle någon av de största privata stiftelserna kunna
vara med i ett gemensamt initiativ med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft
på lång sikt, eller med syfte att öka den internationella studentmobiliteten. Det
är dock mycket osäkert om de privata stiftelserna skulle vilja göra det i tillräckligt
stor utsträckning.

4.2 Kan företag förmås att skapa eller bidra till
stipendiefonder på regional eller lokal nivå?

Samtidigt som det alltså är ovanligt att företag bidrar till eller har startat stipendiefonder på nationell nivå finns ett visst näringslivsengagemang på lokal nivå. På denna
nivå finns en hel del stipendier/stipendiefonder (inte nödvändigtvis med syfte att
attrahera utländska studenter) som har sitt ursprung i företag, privatpersoner eller
stiftelser. Exempel är Volvo Groups och Volvo Cars stipendier62 63 vid Chalmers och
Göteborgs universitet och Ingvar Kamprads och Stichting-IKEA stiftelsens stipendier
vid Lunds universitet.64 Betydligt fler exempel finns, i utlandet och i Sverige, även om
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variationen är stor mellan lärosäten. Många av stipendierna är dock riktade på något
sätt, exempelvis mot:
•

specifika masterkurser

•

utvalda studieområden (exempelvis teknik, ekonomi, administration, juridik,
hälsovetenskaper)

•

studenter från utvalda länder eller t.o.m. regioner

•

på olika sätt utsatta grupper

•

kvinnor inom områden där relativt få kvinnor studerar idag

•

studenter som valt ett visst lärosäte som förstahandsval

Vissa stipendier från företag består inte enbart av pengar (nedsättning av studieavgifter eller bidrag till levnadsomkostnader) utan kan innehålla komponenter som mentorskap, sommarpraktik, studiebesök och t.o.m. möjligheter till arbete efter studierna.
Detta är relativt vanligt förekommande i länder som exempelvis USA. Internationellt är
privatfinansierade stipendier vilka kan täcka studieavgifter (helt eller delvis) och/eller
levnadsomkostnader inte ovanliga.
Ovanstående indikerar att det kan vara mer intressant för företag (och även privata
individer och stiftelser) att starta eller bidra till stipendiefonder kopplade till ett specifikt lärosäte, ämne eller syfte.
Fler bedömare påpekar vikten av att det är betydelsefullt att företagen har inflytande över stipendiernas inriktning, är med i urvalet av stipendiater samt formar en
relation med dessa. Ur företagets synpunkt kan syftet med engagemanget vara flera,
som att stärka rekryteringen av medarbetare, stärka internationella nätverk, stödja
utvalda lärosäten, institutioner eller ämnesområden, öka mångfalden eller att visa ett
socialt ansvarstagande. Det sistnämnda ska i sammanhanget inte underskattas och det
finns åtskilliga internationella exempel på att företag bidrar till att hjälpa utsatta grupper till studier – exempelvis individer från låginkomstländer eller studieovana grupper.
I de fall där motiven åtminstone delvis handlar om att stärka kompetenstillgången
inom företagens områden tenderar dessa att prioritera studenter på avancerad nivå
inom utvalda ämnen. Studenterna är då närmare att vara anställningsbara än på lägre
nivåer och möjligheterna att avgöra excellens är större. Arbetsgivarnas, offentliga som
privata, intresse av att attrahera studenter/individer till Sverige torde generellt sätt
öka med hur kvalificerade individerna är.
Ett påpekande som flera bedömare gjort är att många studenter inte vill eller kan
stanna i Sverige och arbeta efter examen. Detta kan självklart ha flera skäl relaterade
till de tidigare beskrivna motiven. Dock kan företag fortfarande vara intresserade
av att stödja sådana studenter i sina program, exempelvis då de kan stärka sina
internationella nätverk långsiktigt och då sådana studenter kan bidra till rekryteringsgrunden för företagets enheter i andra länder. De kan också bidra till en mer
positiv Sverigebild i utlandet.
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Företagens intresse av att bidra till stipendier och mentorskapsprogram för utländska
studenter är troligen störst på lokal nivå för studier vid ett utvalt lärosäte. Samtidigt är
det möjligt att näringslivet skulle kunna vara intresserat att i högre utsträckning bidra
till stipendier för internationella studenter kopplat till en specifik geografisk region där
kompetensbrist förekommer. Detta kunde eventuellt vara av intresse i relation till olika
industrikluster.
För att få företag och andra arbetsgivare att bidra till stipendier för avgiftsskyldiga
kvalificerade studenters högskolestudier i Sverige måste studenternas möjligheter att
stanna och arbeta efter studierna också tas med i beräkningen.
Uppehållstillstånd, arbetstillstånd och andra relevanta processer kopplade till migration för kvalificerade personer behöver vara så effektiva, enkla, transparenta och
förutsägbara som möjligt. I Sverige är det idag möjligt att få uppehållstillstånd i sex
månader65 för att söka jobb efter att högskolestudierna slutförts. Detta torde vara en
alltför kort tid för att vara rimlig.
Slutligen bör det påpekas att duktiga studenter som har biståndsrelaterade stipendier självklart också är av intresse för svensk kompetensförsörjning m.m. Vad gäller
studentflödet kopplat till bistånd är det dock också viktigt att inte bidra till en olycklig
”brain drain” från studenternas hemländer.
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Kapitel 5

Diskussion och rekommendationer
Utländska studenter bidrar till utbildnings- och forskningskvalitet, nätverk, möjligheter
att möta globala samhällsutmaningar, kursutbud och också ekonomiskt till universitet och högskolors verksamhet. Ur ett bredare samhällsperspektiv är attraktion av
utländska kvalificerade studenter betydelsefullt för exempelvis svensk kompetensförsörjning, nätverk och Sverigebilden. Genom att studenter från låg- och medelinkomstländer studerar i Sverige kan kompetensutvecklande bistånd ges och nätverk bildas
som också gynnar svenska intressen långsiktigt.
Efter införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz
(avser inte utbytesstudenter) år 2011 minskade antalet sådana studenter dramatiskt.
De tredjelandsstudenter som fortsatt söker sig till Sverige väljer s.k. STEM-utbildningar
i högre utsträckning. Två statliga stipendieprogram infördes för att attrahera tredjelandsstudenter. Samtidigt finns även ett antal stipendier från andra källor.
Även om antalet studenter, inklusive betalande sådana, från länder utanför EES
återigen ökat under de senaste åren är de fortfarande avsevärt färre än innan studieavgifterna infördes. Vi har i denna rapport diskuterat betydelsen av stipendier för
att attrahera fler kvalificerade studenter samt förutsättningarna för om företag och
andra privata organisationer i högre utsträckning kunde bidra till stipendiefonder.
Diskussionen här har primärt handlat om kvalificerade s.k. freemover-studenter från
länder utanför EES och Schweiz, och vi har bara berört biståndsrelaterad studentmobilitet på marginalen.
Som vi tidigare diskuterat varierar motiven för att attrahera internationella studenter till Sverige. Lärosäten kan exempelvis vilja attrahera kvalificerade studenter för att
skapa en mer internationell studiemiljö, öka kvaliteten på utbildning och forskning,
bidra till mötandet av internationella samhällsutmaningar och för att stärka sin ekonomi och renommé. Staten kan vilja göra detsamma för att stärka kompetenstillgången,
bidra till utbildningskvalitet vid lärosätena, bidra till dessas strategiska utveckling, men
också för att understödja politiska mål exempelvis kopplade till diplomati, exportfrågor och Sverigebilden. Arbetsgivare (företag och offentlig sektor), i sin tur, kan vilja
attrahera studenter för att stärka sin rekryteringsbas, för att utveckla relationer med
möjliga framtida anställda och partners, stärka ett vetenskaps- eller teknikområde vid
ett lärosäte eller för att skapa en bra bild av företaget i ursprungslandet om studenten
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återvänder hem efter studierna. Medan staten har ett bredare perspektiv är företag
och lärosäten relativt sett mer fokuserade på den nytta som studenten kan ge organisationen och hur den kan bidra till dess verksamhet och mål. Dessa olika perspektiv är
inte nödvändigtvis lätta att förena operativt i initiativ som exempelvis stipendiefonder,
och därför är det betydelsefullt att överväga vilken eller vilka organisation(er) som har
kontroll över och styr ett specifikt initiativ. Det är också viktigt i sammanhanget att respektera lärosätenas strategiska autonomi och inte i onödan påtvinga dem oönskade
initiativ och/eller administrativa bördor.
Våra studier och intervjuer indikerar att företagen sällan är intresserade av att bidra
till nationella stipendiefonder i offentlig-privata partnerskap. Generellt verkar det
som om många företag inte vill bidra till nationella stipendiefonder överhuvudtaget.
Några anledningar till detta kan vara att man får lite direkt inflytande över stipendierna
och urvalet av stipendiater, att man får svårt att skapa en relation till studenterna,
att dessa inte nödvändigtvis studerar något av intresse för företaget och att nyttan
för företaget totalt sett är för liten och/eller ospecifik. Här kan Sverige ta lärdom av
andra länder i hur eventuell privat/företagsanknuten stipendiefinansiering utformas.
I syfte att minska kompetensförsörjningsproblematiken är det nödvändigt att utforma
stipendierna på ett sådant sätt att de styr studenter mot områden där det finns ett
arbetsmarknadsbehov.
Indikationerna visar att det är mer vanligt förekommande att företag är involverade
i stipendier kopplade till ett särskilt lärosäte, inom utvalda vetenskapsområden eller
som är riktade mot specifika grupper (excellenta individer, nationaliteter, studieovana
grupper, kombinationer av kriterier m.m.). Anledningarna till engagemanget kan vara
många, som kompetensförsörjning, att unga personer ska få en direkt relation till företaget, att samverka med ett lärosäte som man redan arbetar med eller vara kopplat
till socialt ansvarstagande (CSR). Ett exempel på ett riktat stipendieprogram utgörs av
Volvo-gruppens stipendier66 vid Chalmers. Programmet är primärt riktat mot studenter från Kina och Indien för studier inom vissa områden av intresse för Volvo. Åtskilliga
företagsfinansierade stipendier innehåller också andra komponenter än pengar/
nedsättning av studieavgiften, exempelvis mentorskap, studiebesök, möjligheter till
examensarbeten eller t.o.m. anställning efter examen.
Det verkar således svårt att engagera privat kapital, åtminstone från företag (men
troligen också från många privata stiftelser), i stipendiefonder på nationell nivå. Som
vi visat är motiven för att bidra till stipendier delvis olika för staten, lärosäten och
företag. Det är troligen förhållandevis enklare att uppmuntra till fler stipendiefonder
med företagsengagemang på företag-lärosätesnivån. Internationalisering är viktigt då
många lärosäten gärna vill se fler utländska studenter på sina kurser. Företag kan vara
intresserade av studenter som läser specifika utbildningar och som de skapar en relation med. Stipendiefonder där enskilda företag och lärosäten (kan möjligen också vara
grupper av företag och lärosäten) samverkar torde därför kunna vara en framkomlig
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väg. Kombinationen av ekonomiskt stöd, mentorskap och nätverksbyggande kan vara
speciellt attraktivt i vissa fall.
Vi tror således att det sannolikt är bäst att inte blanda motiv och nivåer (nationellt,
regionalt och lokalt) i någon större utsträckning. Staten bör, med offentliga medel
avsätta ordentliga resurser för att inrätta stipendiestiftelser motiverade av bl.a.
långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Statens stöd till stipendier för kvalificerade
studenter bör i likhet med idag kanaliseras genom i första hand lärosätena, möjligen
med undantag för vissa biståndsrelaterade stipendier. För att stimulera företagen att
skapa flera stipendier kan olika incitament införas, exempelvis skattefördelar i proportion till ekonomiskt engagemang vad gäller stipendier. Det är sannolikt också viktigt
att företagen har inflytande över urvalet av stipendiater och de kriterier som används.
Processerna för ansökan och antagning av studenter bör vara koordinerade tidsmässigt med processerna för finansiellt stöd. Besked om antagning och finansiellt stöd bör
meddelas samtidigt. Duktiga internationella studenter har ofta flera alternativ när det
gäller lärosäten. Onödig byråkrati, extra processer och fördröjningar kan mycket väl
medföra att de väljer ett lärosäte i ett annat land. Nedsättning av studentavgifterna är
mycket viktigt i många fall men för att attrahera de allra bästa studenterna behövs dessutom, enligt intervjuer, också vissa starkt konkurrensutsatta stipendier som innehåller
både nedsättning av studieavgiften (till noll) och ersättning för levnadsomkostnader.
Slutligen bör det återigen påpekas att finansiellt stöd visserligen är mycket viktigt
när det gäller rekrytering av internationella studenter från länder utanför EES och
Schweiz. Samtidigt är utbildningskvalitet, ett bra mottagande och stöd under utbildningen självklart oerhört betydelsefullt. Ett stort problem i Sverige är att välkomnandet
av utländska studenter inte alltid är tillräckligt bra. Bristen på studentbostäder är ett
stort problem. Migrationsreglerna och motsvarande processer för studenter måste
dessutom vara så pass transparenta och snabba att de inte upplevs som ett hinder.
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I rapporten diskuterar författarna hur vi kan stärka Sveriges attraktivitet
som studiedestination och kunskapsnation. Bl.a. undersöks hur näringslivet
skulle kunna engageras och motiveras att bidra och på vilket sätt privat
kapital kan användas för att attrahera och göra det möjligt för kvalificerade
studenter att välja Sverige.
Rapporten är författad av Martin Wikström, expert forsknings- och utbildningspolitik IVA och Johan Eklund, professor BTH och vd Entreprenörskapsforum.
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F I L A N T R O P I S K T F O R U M R A P P O R T #7

Antalet studenter vid svenska lärosäten från länder utanför EES och Schweiz
sjönk kraftigt efter införandet av studieavgifter 2011. Trots en viss återhämtning sedan dess finns anledning att stärka trenden, både för lärosätenas
verksamhet och p.g.a. den kompetensbrist som svenska företag upplever.
Våra svenska lärosäten utbildar inte för marknadens behov i tillräcklig utsträckning och där kan tredjelandsstudenter vara en viktig komponent i lösningen.
Dessutom stärker kunskapsutbyten länder emellan svensk konkurrenskraft och
entreprenörskap.
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