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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det har historiskt sett varit avgiftsfritt att studera vid svenska universitet och högskolor för 

alla studenter. Den svenska regeringen har ansett det vara viktigt att högre utbildning ska vara 

avgiftsfri. I en allt mer globaliserad värld blir också utbildningsmarknaden global och under 

de senaste årtiondena har man noterat att antalet utländska studenter har ökat i Sverige. Som 

möjliga förklaringar bakom har bland annat nämnts att fler utbildningar ges på engelska och 

att möjligheten att söka utbildningar med hjälp av Internet förenklar ansökningsprocesserna.1 

Det ökande antalet utländska studenter har inneburit ökade kostnader och i 

budgetpropositionen 2010 fastslogs att kostnaderna för tredjelandsstudenternas utbildning i 

Sverige belastade anslagen för grundutbildning med ca 500 miljoner årligen. En annan följd 

av det ökade studenttrycket från utomeuropeiska länder var att granskningen och 

bedömningen av ansökningarna krävde och kostade alltmer för universiteten och 

högskolorna.2 

 

Regeringen införde år 2011 en reform om avgiftskrav för utomeuropeiska studenter för 

studier vid svenska lärosäten. För medborgare i EES-länder och i Schweiz infördes ingen 

avgift, utan studenter från dessa länder skulle vara fortsatt fria att studera vid svenska 

universitet och högskolor utan avgift. I proposition 2009/10:65 redogjorde regeringen för 

varför ett avgiftskrav skulle införas och att det skulle öka kvalitén på svenska universitet och 

högskolor.3 Regeringen menade att den svenska utbildningen redan hade ”hög kvalité, 

välutvecklade utbildningsmiljöer och närhet till forskning i världsklass”.4 Genom att införa ett 

avgiftskrav för utomeuropeiska studenter ville regeringen nå en utveckling där svenska 

universitet och högskolor konkurrerar med kvalité och inte med avgiftsfrihet. Tidigare valde 

enligt regeringen en stor del utomeuropeiska studenter Sverige som studieland eftersom 

utbildningar finansierades med skattemedel i Sverige och således var avgiftsfria.5 

 

                                                 
1 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. Stockholm, 

Utbildningsdepartementet, 7.  

2 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter, 10.  

3 Ibid, 7, 28 

4 Ibid, 6 

5 Ibid, 7 
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Regeringen menade att internationalisering behövs som en del i den svenska högre 

utbildningen för att fortsatt utveckla och höja kvalitén på svenska högskolor och universitet. 

De menade till och med att den svenska högre utbildningen är beroende av den 

internationalisering som internationella studenter på olika sätt tillför. De fastslog att kvalitén 

på svenska utbildningar redan är god, men att införandet av avgifter kommer att leda till en 

viss förbättring av kvalitén och därmed bidra till målet om att konkurrera med andra länders 

studenter med hjälp av högre kvalité och därigenom på lång sikt öka antalet utländska 

studenter. Sammanfattningsvis önskar regeringen att andra vägar än avgiftsfrihet ska hittas för 

att stimulera den önskade utvecklingen.6  

 

Regeringen utökade stipendieprogrammen som en del av reformen. Det gjorde man 

framförallt då man var beredd på ett minskat antal utomeuropeiska studenter efter att 

reformen om avgiftskrav infördes.7 Det bestod av två olika stipendieprogram. Ett som 

omfattade 30 miljoner kronor per år från svenska institutet och det stipendiet skulle ges till 

studenter från länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med. Det andra 

stipendieprogrammet skulle ges till studenter från övriga länder utanför EU och EES och 

omfattade 60 miljoner kronor per år från och med 2012. Delar av stipendieprogrammen 

finansierades av biståndsmedel.8 

 

Regeringen uttryckte att det är väldigt viktigt att utbildning fortfarande är avgiftsfri för 

svenska studenter och menade att det finns starka skäl för att fortsätta att bekosta 

utbildningsplatser för svenska studenter med skattemedel, dock utan att utveckla det närmare.9 

Men samtidigt som betydelsen av denna finansiering av svenskars utbildningsplatser 

underströks, fastslogs alltså att sådan inte ska gälla utomeuropeiska studenter och att svenska 

universitet och högskolor ska konkurrera med kvalité snarare än med avgiftsfrihet. 

Enkätundersökningar som regeringen hänvisade till i propositionen hade visat att 

avgiftsfriheten hade varit viktigare än utbildningens kvalité när internationella studenter valt 

att studera i Sverige.10  

                                                 
6 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. Stockholm, 

Utbildningsdepartementet, 9 

7 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter, 28-29 

8 Ibid, 31 

9 Ibid, 7 

10 Ibid, 7 
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Regeringen menade att en minskning av antalet utomeuropeiska studenter var att förvänta sig 

efter att reformen genomfördes 2011. Man ansåg dock att den kunskap och kompetens som 

utomeuropeiska studenter tillförde svensk utbildning var en väsentlig del av en betydelsefull 

internationalisering, och därför ville man se till att utomeuropeiska studenter fortfarande 

skulle kunna välja Sverige som utbildningsdestination. I samband med att avgiftskravet 

infördes för utomeuropeiska studenter så infördes därför ett stipendieprogram där man ökade 

antalet stipendier till utomeuropeiska studenter, eller tredjelandsstudenter som de också kallas. 

Man ville se till att de inte blev färre och säkerställa att studenter från utvecklingsländer 

ansökte om studieplatser. Stipendieprogrammet har sjösatts men är fortfarande under 

utveckling.11 Studieavgifter och stipendier som infördes inom högre utbildning gäller enbart 

för utbildningar på grundnivå (kandidat, magister och master), och inte på forskarnivå.12  

Universiteten och högskolorna skulle också själva få disponera de medel man fick in från 

avgifterna, vilket regeringen ansåg skulle vara en viktig komponent i att stimulera den tänkta 

kvalitetshöjningen.13  

 

För att ett ökat antal studenter från tredjeland skulle välja Sverige föreslog regeringen att en 

ansträngning dessutom gjordes från lärosätenas sida för att informera tredjelandsstudenter om 

möjligheterna att studera i Sverige.14   

 

1.2 Problemformulering 

Det har gått drygt två år sedan reformen genomfördes och i den allmänna debatten har ibland 

oro uttryckts för vad reformen egentligen kan innebära för universitet och högskolor, både för 

utbildning och för forskning, men också för näringslivet. Avgiftskravet för utomeuropeiska 

studenter har medfört en ny situation för både eventuellt blivande studenter och för universitet 

och högskolor. Denna nya situation skulle potentiellt kunna påverka möjligheten till 

internationalisering för universitet och högskolor på ett negativt sätt, och det har rått osäkerhet 

om hur stipendieprogrammen skulle fungera. Regeringens önskan att universiteten ska bli mer 

                                                 
11 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. Stockholm, 

Utbildningsdepartementet, 29-30 

12 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter, 18 

13 Ibid, 20 

14 Ibid, 7 
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aktiva i information riktad till tredjelandsstudenter kan ställa delvis nya krav på 

universitet/högskolor och de institutioner och enheter som berörs av reformen.15 

 

Ett stort antal utomeuropeiska studenter har funnits i flera utbildningar. En avgift för sådana 

studenter kan antas få både en direkt och en långsiktig effekt för dessa utbildningar på enheter 

som arbetar med utbildning och forskning med en tydlig internationell inriktning. Det finns 

utbildningar med stora andelar utomeuropeiska studenter och om antalet utomeuropeiska 

studenter minskar kan det få oförutsedda konsekvenser, dels för utbildningen i sig, men också 

för verksamheten i stort på enheten/institutionen till exempel vad gäller bemanningsplanering.  

 

Det finns anledning att anta att man har upplevt förändringar sedan reformen infördes 2011 

och att man behöver veta mer om hur detta påverkat verksamheten. Troligen har olika 

utbildningar/enheter påverkats av och hanterat förändringen på olika sätt utifrån att man 

verkar inom olika kunskapsområden, men de kan möjligen dra nytta av varandras 

erfarenheter. 

 

Varför genomfördes reformen? I propositionen skrev regeringen att de ville konkurrera med 

kvalité och inte med avgiftsfrihet och att internationalisering behövdes som ett sätt att fortsatt 

utveckla och höja kvalitén på svenska högskolor och universitet. Det kan framstå som en 

paradox att man för att öka kvalité genom internationalisering inför avgifter för 

utomeuropeiska studenter som rimligtvis kan fungera begränsande för dessa, en studentgrupp 

som man säger besitter attraktiva kompetenser som är av vikt för svensk högre utbildnings 

internationalisering. Denna paradox bidrog till intresset att undersöka om regeringens reform 

nått sina mål. Hur var måluppfyllelsen? Vilka effekter fick införandet av avgifterna? 

 

1.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera effekterna av reformen ”Konkurrera 

med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter” för ett antal verksamheter vid Umeå 

universitet, som innan reformens införande hade ett högt antal utomeuropeiska studenter.  

 

 

                                                 
15 Proposition 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter. Stockholm, 

Utbildningsdepartementet, 32 
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1.4 Frågeställningar 

Då effekter och konsekvenser av införandet av reformen studeras är ett antal mer specifika 

frågeställningar av särskilt intresse.   

 Hur har verksamhets-, utbildningsansvariga upplevt förändringen och den nya 

situationen efter reformens införande?  

 Vad har den konkret medfört och inneburit för enheternas arbete med särskilt fokus på 

utbildning, forskning och internationalisering? 

 Upplever ansvariga vid enheterna/utbildningarna den nya situationen på samma sätt? 

Går det att säga att någon utbildning drabbats hårdare av eventuell minskning i 

studentantal än andra utbildningar? 

 Finns det särskilda faktorer som uppmärksammas på de olika enheterna där man 

upplever en problematik? Går dessa problem att undvika?   

 Har man gjort nya insatser för att möta den nya situationen, t ex med riktad 

information? 

 

1.5 Teori 

Måluppfyllelsemodellen 

Vid studier av om offentlig verksamhet, om offentliga insatser/interventioner är lyckosamma 

och om till exempel en institutions mål har uppnåtts är konsekvensanalyser viktiga vid 

uppföljning och utvärdering. Måluppfyllelsemodellen är en typ av konsekvensanalys som är 

en ofta använd modell vid studier av offentliga aktörers mål för att se om och hur de uppnåtts. 

Det handlar många gånger om större processer som effekter av reformer och politiska beslut. 

Modellen bygger på en idé om hur utfalls- eller effektmål sätts upp och om de indirekt 

och/eller direkt realiseras i resultat; har det som man eftersträvade med interventionen faktiskt 

hänt? Måluppfyllelsemodellen består av två steg och områden som studeras. Dessa är  

 I vilken grad har utfallsmålen uppnåtts?  

 Har insatsen bidragit till måluppfyllelsen och om ja, hur mycket? 

 

Den första analysen kallas en beskrivande måluppfyllelseanalys och mäter 

målöverensstämmelsen, det vill säga om det resultat som blivit resultatet av en intervention 

korrelerar med de uppsatta utfallsmålen. Den senare analysen mäter effekten av de insatser 

som gjorts för att nå utfallsmålen. Man analyserar först om utfallsmålen är uppnådda och man 
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ställer sig sedan frågan i hur stor grad insatsen ligger bakom resultatet. Båda frågorna är 

centrala i analysen. Kvalitén på analysen bestäms av utgångspunkten, det vill säga hur tydligt 

den offentliga aktören har beskrivit syftet med interventionen och dess mål.16  

 

Modellen har som styrka tre tydliga argument till varför den ska användas. Det ena är det så 

kallade demokratiargumentet, det andra det så kallade objektivitetsargumentet och det tredje 

det så kallade enkelhetsargumentet. Det första argumenterar för den konstitutionella 

ordningen i en representativ demokrati; det vill säga att politik bedrivs enligt en ordning som 

ska följas, vilket ska ske med öppenhet. Enligt objektivitetsargumentet är modellen opartisk 

och objektiv i relation till interventionsmålen. Dessa är beskrivna eller tydligt underförstådda i 

dokument som till exempel propositioner och dess förarbeten. Det betyder, enligt Vedung 17, 

att den som ska utvärdera insatser inte behöver sätta upp egna normer för värderingen utan 

kan utgå från de angivna målen. Enkelhetsargumentet, som enligt Vedung är det argument 

som väger lättast, handlar om att modellen är ytterligt enkel med sina två frågor vilket gör den 

både lätt att komma ihåg och att använda. 

 

Modellen har fått viss kritik och den bör belysas för att skapa en bred förståelse för teorin och 

för hur den kan användas. Vedung lyfter sex olika argument för att beskriva modellens 

svagheter. Dessa är luftighetsargumentet, oklarhetsargumentet, inflationsargumentet, 

argumentet om strategiska motiv, toppen-ner-argumentet och bieffektsargumentet. 

Sammantaget argumenterar dessa för att måluppfyllelse inte är ett rimligt eller lämpligt sätt att 

utvärdera offentliga insatsers värde. Enligt Vedung, så säger luftighetsargumentet att 

offentliga verksamheters resultatmål ofta inte fungerar för utvärdering på grund av att de kan 

vara både ”abstrakta och tunna”. Oklarhetsargumentet hävdar att utfallsmålen kan bli 

omöjliga att använda som värderingsgrund på grund av att de är alltför diffusa. I 

inflationsargumentet invänds mot att mål används som värderingsgrund med anledning av att 

offentliga verksamheter ibland sätter upp en mängd mål, av olika skäl. Ett skäl kan till 

exempel vara att få sympatier, enligt Vedung, som dock betonar att full måluppfyllelse inte 

alltid behöver uppnås för att man ska godta interventionen och dess resultat. I argumentet om 

strategiska motiv beskrivs hur en del motiv ibland kan vara dolda; att allt inte redovisas och 

att man ibland sätter upp ”vikarierande mål” samtidigt som det är mot ett större strategiskt 

                                                 
16 Vedung, Evert. Utvärdering I politik och förvaltning. Uppl. 3. Lund: Studentlitteratur, 2009, 90-91.  

17 Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning, 94-96. 
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mål man jobbar. I toppen-ner-argumentet hävdar Vedung att måluppfyllelsemodellen bygger 

på en felaktig tanke om perfekt implementering från beställare (till exempel politikens) till 

utförare. Vedung18 menar dock att det ändå kan fungera eftersom syftet med 

måluppfyllelsemodellen är att granska de mål som en beställare (till exempel en viss förd 

politik har), oavsett utförare. Slutsatsen kan till exempel bli att insatsen saknat betydelse för 

utfallet. Måluppfyllelse-modellens centrala uppgift är som tidigare nämnts att utvärdera målen 

med insatserna och med bieffektsargumentet menas att man på grund av detta fokus riskerar 

att missa eventuella bieffekter av insatsen och att användningen av modellen då skulle ge en 

skev eller rent av felaktig beskrivning av insatsens verkliga betydelse.  

 

Modellen har kritiserats för att fungera elitistiskt och enligt en toppen-nedsystematik. Om en 

institution till exempel kontrollerar resultatet av en intervention som man själv har startat och 

som berör dem själva är analysen knuten till det egna utförda arbetet och därför blir man 

angelägen att undersöka om de intressen som legat till grund för interventionen har blivit 

tillvaratagna. Vedung betonar dock argumentet att måluppfyllelsemodellen fungerar i ett 

demokratiskt statsskick. Han menar att man missar ett medborgarperspektiv i sitt resonemang 

om man menar att måluppfyllelsemodellen är elitistisk och fungerar enligt en toppen-

nedsystematik. Måluppfyllelsemodellen fungerar som en hjälp och ett stöd när medborgare 

ska kunna avgöra om de valda politikerna verkställer den politik som de åtagit sig att utföra. 

Om inte resultat av interventioner granskas blir det svårt för medborgare att veta vilket ansvar 

de kan kräva av de folkvalda som för tillfället innehar beslutsmakten.19 Vedung menar att man 

i en argumentation för en toppen-nedsystematik felaktigt och ”naivt accepterar en perfekt 

implementering”. Man utgår från att förvaltning till punkt och pricka och utan komplikationer 

utför politikernas beslut. Samtidigt som måluppfyllelsemodellen inkluderar en uppfattning om 

att så bör vara fallet, så erkänner man att det inte alltid är så. Däri ligger 

måluppfyllelsemodellens mål och arbete som utvärdringsmodell, att förutsätta att en insats 

som utförs, inte alltid når det resultat som tänkts. 20 

 

Teorikoppling 

I denna uppsats används måluppfyllelsemodellen i analysarbetet. Den är en ofta använd 

modell som kan användas för att undersöka effekterna av samhälleliga insatser grundade på 

                                                 
18 Vedung, Evert. Utvärdering I politik och förvaltning. Uppl. 3. Lund: Studentlitteratur, 2009, 97-102  

19 Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning, 94-95 

20 Ibid, 100 
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politiska beslut. Då det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka effekter av 

införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter, vilket är en politiskt beslutad 

reform, bedöms denna modell fungera väl. Som en del i analysen är det av intresse att ta den 

kritik som förts fram mot måluppfyllelsemodellen i beaktning. I denna uppsats eftersträvas att 

så objektivt som möjligt studera om den reform som regeringen genomfört har resulterat i det 

utfallsmål som man satt upp. Bland annat utifrån den korta tid som gått sedan reformens 

genomförande tas inte rollen som kontrollfunktion där man i analysen etablerar om det 

förväntade resultatet säkert uppnåtts. Snarare förs en dialog med utgångspunkt i 

måluppfyllelsemodellen om de effekter; positiva och negativa, som regeringens intervention 

har resulterat i för universitet och högskolor baserat på de mål de uppgivit. Ett visst fokus 

ligger naturligt på negativa effekter då dessa blir viktiga att föra vidare i en dialog med 

ansvariga för reformarbetet. Genom att använda information från informanter på ett 

universitet tas medborgarperspektivet till vara i och med att det också inkluderar deras 

interaktion med studenter. Därigenom möts den kritik som riktats mot modellen som elitistisk 

och riktad från toppen och ned.21 

 

Kritiken som förs utifrån luftighetsargumentet kan komplicera analysen i denna uppsats.22 I 

ett arbete mot en god kvalitet på svenska universitet och högskolor uppges i propositionen att 

internationalisering är viktig och eftersträvansvärd. Det begreppet kräver en tydlig definition 

av ”beställaren” för att undvika att analysen blir vag och otydlig. Om målet med denna 

uppsats vore att utvärdera hur internationaliseringen har påverkats av reformens 

genomförande, så skulle det med säkerhet innebära svårigheter om inte mätbara mål satts upp 

av beslutsfattarna. Internationalisering kan vara ett mycket omfattande begrepp, som kan 

innefatta olika värden för olika lärosäten och deras verksamheter. På samma sätt vore det 

problematiskt att försöka säkerställa om en god kvalitet uppnåtts om inte regeringen satt upp 

tydliga mål som grund för reformens genomförande. 

 

I denna uppsats får representanter vid universitet och högskola i Umeå och dessas lokala 

utbildningsverksamheter reflektera över reformens effekter och om de lett till en positiv eller 

negativ utveckling för deras verksamhet. Regeringen önskar att reformen ska bidra till ökad 

kvalité och internationalisering vid svenska universitet och högskolor, men utan att beskriva 

                                                 
21 Vedung, Evert. Utvärdering I politik och förvaltning. Uppl. 3. Lund: Studentlitteratur, 2009, 101 

22 Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning, 97 
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tydliga mål för detta. Väl medveten om att luftighets- och oklarhetsargumenten kritiserar just 

detta så tillåts internationaliserings- och kvalitetsbegreppen att vara vaga i analysen för att 

kunna spegla om innebörden i begreppen för de olika verksamheterna är likartade eller skiljer 

sig åt. Denna analys kan bidra till en förståelse för vad dessa begrepp kan betyda för skilda 

verksamheter vid ett universitet.   

 

2. METOD 

Den här studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa delar.  

 

Det kvantitativa materialet består av statistik som finns tillgängligt på Internet samt statistik 

som verksamheter vid Umeå universitet själva har samlat in och sammanställt. Material på 

Internet är hämtat från Universitets- och högskolerådets hemsida.23 Enbart befintligt material 

har använts och inget eget kvantitativt material har samlats in och sammanställts som en del 

av detta uppsatsarbete. Materialet redovisas senare i uppsatsen i avsnittet för Empiri - 

kvantitativt material (se 3.1). Statistiken som redovisas används för att beskriva trender i 

ansökande och antagna studenter inkluderande ursprungsland.  

 

Den andra delen i denna studie är en kvalitativ fallstudie där semi-strukturerade intervjuer har 

använts för att samla in empiriskt material, som sedan blir kärnan i analysen.24 För att kunna 

studera reformens betydelse för de utbildningsverksamheter som reformen berör är det viktigt 

att vara i direkt dialog med de utbildningsansvariga som verkar på universitet. Universitet och 

högskolor och de lokala utbildningsverksamheterna är de som i slutänden ser om reformen lett 

till en positiv eller negativ utveckling för deras arbete. I denna fallstudie berörs Umeå 

universitetet.  

 

En kvalitativ forskningsmetodik väljs eftersom en central del i denna studie är att fånga 

åsikter, uppfattningar och tankar, dvs. sådant som är i fokus i en kvalitativ undersökning. En 

kvalitativ ansats är ofta ostrukturerad eller semistrukturerad för att kunna fånga dessa värden. 

Undersökningen utgör en del av en större kontext och deltagarna som består av ett antal 

personer i en särskild social miljö kan utifrån att de närvarat och verkat under en längre tid i 

denna sociala miljö ge djupgående och aktörsförankrad information.25  

                                                 
23 Universitets- och högskolerådet. http://statistik.uhr.se 20130820 

24 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2:2. Malmö: Liber AB, 2011, 414.  

25 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder, 371-372. 
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2.1 Design 

Studien är en trendbeskrivning och en fallanalys av hur en statlig utbildningsreform påverkar 

ett universitets arbete. Föremål för fallanalysen och kontexten är tre utbildningsverksamheter 

vid Umeå universitet valda därför att de har många utomeuropeiska studenter. 

Utbildningsverksamheterna beskrivs närmare under rubrik 2.6. Kort presentation av studerade 

verksamheter. 

 

I det här fallet var förkunskapen liten när det gäller hur de undersökta högskolorna och 

institutionerna påverkats av ett eventuellt minskat antal studenter från länder utanför Europa. 

Därför var en kvalitativ ansats och intervjuer en bra metod att använda för att få fram deras 

åsikter och synpunkter om detta. Bryman beskriver hur kvalitativa intervjuer ämnar låta den 

intervjuade få egen frihet att förklara sin syn på det frågade, detta eftersträvades också i den 

här undersökningen.26 Vid användning av en kvantitativ ansats hade en förförståelse för 

eventuella effekter på verksamheterna varit bra för att kunna formulera relevanta frågor. Då 

sådan saknades bestämdes att denna studies huvudmetodik skulle vara kvalitativ för att kunna 

ha en utforskande karaktär. De frågeställningar som användes var därför dominerade av öppna 

frågor. Vad de intervjuade sa var av centralt intresse för studien och därför var det viktigt att 

frågorna gav de intervjuade möjlighet att tänka och tala fritt och inte känna sig bundna till ett 

visst svar p.g.a. att en fråga var formulerad på ett visst sätt.27  

 

Fördelarna med en kvantitativ datainsamling, om den bedömts möjlig att genomföra inom 

ramen för denna uppsats, hade varit att man kunnat få svar från fler utbildningsverksamheter 

vilket kunnat ge en mer omfattande bild än vad denna studie ger. Men det är inte säkert att det 

lett till mer användbar kunskap. Syftet med den valda metodiken är att komma nära 

verksamheter och försöka finna en djupare förståelse för hur avgiftsreformen påverkat dem. 

Ytterligare en svårighet med enkäter vore att kunna utforma dem på ett bra sätt som blir giltigt 

för de olika verksamheterna utifrån alla skillnader mellan dem.28  

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

26 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2:2. Malmö: Liber AB, 2011, 366-367 

27 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 430 

28 Ibid, 430 
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2.2 Val av informanter 

Utbildningsverksamheterna valdes först ut i samråd med antagningsenheten på Umeå 

universitet. I urvalsprocessen så eftersträvades utbildningsverksamheter med ett högt antal 

utomeuropeiska studenter. Detta var viktigt eftersom effekter av reformen förväntas kunna 

noteras hos dessa utbildningsverksamheter, jämfört med andra som har ett lägre antal 

utomeuropeiska studenter. Antagningsenheten gav information om vilka 

utbildningsverksamheter som hade flest utomeuropeiska studenter. Totalt genomfördes tre 

intervjuer, en vardera på enheten för Epidemiologi och global hälsa, enheten för 

Nationalekonomi på Handelshögskolan och på Designhögskolan. 

Representanter för personalgrupper som hade värdefull kunskap och insikt i arbetet med 

utomeuropeiska studenter valdes som informanter. Identifiering av och inbjudan att ingå som 

informant i studien gjordes per telefon och via e-post. Ibland blev det nödvändigt att fråga sig 

fram till lämpliga intervjupersoner. Dessa bestod av verksamhetsansvariga som studierektorer, 

studievägledare och koordinatorer. 

 

2.3 Datainsamling             

Intervjuer gjordes med en person per utvald verksamhet. För att samla in det material som 

ligger till grund för studiens analys gjordes semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer kan antingen vara ostrukturerade eller semi-strukturerade. Ostrukturerade intervjuer 

kan ses som en öppnare och lösare intervjumetod än en semistrukturerad. I studien används 

semi-strukturerade intervjuer. Med en semi-strukturerad intervjumetod, istället för en 

ostrukturerad, är det möjligt att under intervjuerna styra mot en fördjupning i frågor man har 

intresse av, i detta fall effekter av regeringens proposition om införande av studieavgifter.29 

  

En intervjuguide utarbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar och användes under 

intervjuerna som grund. Men genom den semistrukturerade intervjuformen har följdfrågor 

kunnat ställas och intervjun har ibland kunnat liknas vid ett samtal mellan intervjuaren och 

informanten. Intervjuguiden har inte följts till punkt och pricka från början till slut, utan 

frågor har ställts vid lämpligt tillfälle då frågan passat in i det som informanten valt att ta upp. 

Det har varit nödvändigt att förhålla sig lite avvaktande/återhållsam i vissa intervjuer, för att 

låta informanten få tid och utrymme att utveckla sitt resonemang om det som för denne är 

viktigt. Det har varit positivt om det varit något nytt som inte framkommit i tidigare intervjuer 

                                                 
29 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2:2. Malmö: Liber AB, 2011, 416 
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och som tillfört analysen något, samtidigt som det inte varit speciellt betungande om det som 

informanten pratat om egentligen inte betyder något för själva analysen. Det viktiga har varit 

att låta informanten få en känsla av att det är möjligt att få prata fritt. Under arbetets gång har 

det varit nödvändigt att ibland vänta eller avstå från att ställa vissa frågor, eller kanske lägga 

till frågor som från början inte stått med i intervjuguiden. Innan intervjutillfällena gavs 

informanterna möjlighet att ta del av intervjuguiden. 

  

De tre intervjuerna spelades in, efter godkännande av informanterna, och var mellan 45 och 

70 minuter långa. Alla informanter har godkänt att intervjuerna spelats in. Informanterna 

kommer att få tillgång till den färdigställda uppsatsen men ingen önskan fanns om att få ta del 

av sin information innan uppsatsens färdigställande. 

  

I samband med intervjuerna på de olika enheterna har också skriftlig information lämnats av 

informanterna i form av sammanställningar och utvärderingar som man gjort själv i 

verksamheten. 

 

2.4 Analysmetod 

För att påbörja analysen av det insamlade intervjumaterialet användes intervjuguiden (se 

appendix 1) som utgångspunkt. De olika frågorna i intervjuguiden kunde naturligt delas in i 

olika områden/teman som hjälp för att påbörja analysen. Intervjuerna transkriberades och 

sammanställdes var för sig. De teman som identifierats med utgångspunkt i intervjuguiden 

användes därefter för att strukturera och tydliggöra det centrala i informanternas information. 

Informanternas svar från de olika utbildningsverksamheterna sammanställdes under 

respektive tema. Analysarbetet fortskred därefter genom att en genomgång av informationen 

under varje område/tema genomfördes med en borttagning av den information som inte var av 

intresse för studiens syfte och mer specifika frågeställningar. Eftersom informanterna 

uppmuntrades att tala fritt fanns sådan information. 

För att tydligt beskriva det empiriska materialet delades det upp under olika rubriker som 

speglar de olika frågeområdena.  
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2.5 Reliabilitet, validitet, trovärdighet, generalisering 

Kriterier som är centrala i en kvantitativ analys; såsom reliabilitet, replikation och validitet 30 

anses inte vara av samma värde för en kvalitativ undersökning, som Bryman beskriver.31 

Några begrepp tas ändå upp, för reflektion över värdet med dessa vid en kvalitativ ansats. 

  

Extern reliabilitet: Frågan som då ställs är om undersökningen kan göras om och samma 

resultat nås. Intervjuerna har gjorts vid en speciell tidpunkt, nästan två år efter att reformen 

genomfördes med några utvalda informanter. Utbildningens arbetssätt kan förändras över tid. 

Det går inte att förvänta sig liknande resultat om en undersökning genomförs vid upprepade 

tillfällen, om man studerar effekter som informanterna upplevt och beskriver från sina 

verksamheter.32 Målet med intervjuerna var att förstå mer om effekterna i skilda verksamheter 

och där blev det inte viktigt att ständigt sträva att uppnå samma resultat. 

  

Extern validitet: Effekterna som informanterna och deras verksamheter upplever är inte 

nödvändigtvis något som andra högskolor, institutioner och enheter på andra svenska 

universitet upplever. Det skulle mycket väl kunna finnas likheter mellan de upplevda 

effekterna av reformen på Umeå universitet och andra universitet i Sverige. Men då krävs att 

man gör kvalitativa studier även där. Enkäter skulle kunna användas för att försöka nå en 

generaliseringsgrad, på ett relativt snabbt sätt.33 

  

Respondentvalidering: Mening med en respondentvalidering är att få bekräftelse på att 

undersökningen som gjorts har gjorts på ett korrekt sätt och att det empiriska materialet som 

samlats in inte förvrängts eller att man kommit till en felaktig slutsats. Det säkerställs genom 

att undersökningen skickas till informanterna i efterhand.34 Det avses att göras i denna studie. 

 

2.6 Kort presentation av studerade verksamheter 

Epidemiologi och global hälsa 

På enheten för epidemiologi och global hälsa finns internationella program för avancerade 

studier i folkhälsovetenskap som erbjuds på både ett och två år. Den tvååriga utbildningen 

                                                 
30 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2:2. Malmö: Liber AB, 2011, 49-50 

31 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 76 

32 Ibid, 352 

33 Ibid, 352 

34 Ibid, 353 
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fick som enda folkhälsovetenskapliga utbildning i landet betyget mycket hög kvalité vid 

Högskoleverkets senaste utvärdering. Studenterna har efter fullgjord utbildning en Medicine 

Magisterexamen på 60 högskolepoäng eller Medicine Masterexamen inom huvudområdet 

folkhälsovetenskap på 120 högskolepoäng. Utbildningarna förbereder för arbete inom 

folkhälsoområdet på vetenskaplig grund och fungerar som introduktion till forskning inom 

området. Programmens kurser har fokus på globala hälsoförhållanden och på metoder som är 

viktiga för folkhälsovetenskapligt arbete. Fältet är forsknings- och utvärderingsinriktat och 

därför är sådana metodkunskaper centrala i utbildningen. Exempel på andra viktiga delar i 

folkhälsovetenskaplig utbildning är hälsoekonomi och kunskap kring hälso- och 

sjukdomssystem liksom utformning och utvärdering av folkhälsostrategier i samhället 

inkluderande kunskap om teorier relevanta för området. Enheten har många studenter som 

kommer från låg- och medelinkomstländer vilket ger en mycket internationell och 

mångkulturell utbildningsmiljö. På enheten ges alla kurser på engelska och kurserna i 

programmen kan läsas som fristående kurser. Studenterna har en varierad 

grundutbildningsbakgrund och attraherar till exempel läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

dietister eller tandläkare men också studenter med samhällsvetenskaplig eller 

beteendevetenskaplig grundutbildning som exempelvis socionomer, ekonomer, statsvetare 

och psykologer.35 Enheten ger också kurser inom andra utbildningsprogram som till 

läkarutbildningen. Enhetens forskning går ”hand i hand” med utbildningen.36 

 

Enheten för Nationalekonomi 

Enheten är en del av Handelshögskolan i Umeå. Undervisning i nationalekonomi finns på 

både grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. På enheten kan man läsa ett 

masterprogram i nationalekonomi på 120 högskolepoäng. Ämnet nationalekonomi ingår 

också som en obligatorisk del i flera program, till exempel i Civilekonomprogrammen och i 

Politices kandidatprogram, men finns också som valbart alternativ i Samhällsvetar-

programmet. Inom nationalekonomi så finns flera inriktningar som mikroekonomi, 

makroekonomi, handelsteori och miljöekonomi. Ett antal av enhetens kurser ges på engelska. 

Efter fullgjord masterutbildning kan man arbeta med avancerade utrednings- och 

analysuppdrag inom både samhällsekonomiska som privatekonomiska områden hos till 

                                                 
35 Enheten för epidemiologi och global hälsa, 20130320. 

http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/utbildning/folkhalsovetenskapliga-programmet/  20130820 

36 Enheten för epidemiologi och global hälsa, 20130325. http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/utbildning/ 

20130820 
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exempel departement, statliga verk, länsstyrelser, kommuner, forsknings- och 

utredningsinstitut, större företag, banker och intresseorganisationer.37 

 

Designhögskolan (Umeå Institute of Design) 

Designhögskolan erbjuder tre utbildningar på avancerad nivå. Masterprogrammet i 

interaktionsdesign, masterprogrammet i produktdesign och masterprogrammet i 

transportdesign. Designhögskolan har en av världens högst rankade utbildningar i design. 

Studenter som tar examen är attraktiva på arbetsmarknaden med mer än 90 % som får jobb 

som industridesigner inom 6 månader efter examen. I designhögskolans utbildningar har man 

studenter och lärare från sammanlagt 32 länder. Studentantalet från Sverige utgör cirka 20 %. 

Masterprogrammen ges på engelska. länder. Designhögskolans karakteriserar själva sin 

utbildning som en utbildning med i) nära samarbeten med industri i verklighetsanpassade 

projekt, ii) en stor mängd gästföreläsare från industri och universitet samt iii) en kreativ 

studiemiljö i nybyggda faciliteter med högkvalitativ utrustning.38 

 

3. EMPIRI 

 

3.1 Kvantitativt material 

I detta material är meningen att kunna se en trend i antalet sökande och antalet antagna 

studenter samt studenters härkomst, vid de olika utbildningsverksamheterna. Därigenom 

framkommer om någon högskola eller enhet upplevt större minskningar av 

internationella/utomeuropeiska studenter än någon annan, vilket skulle kunna ge stöd för 

utvecklade resonemang kring effekterna av reformen. Generellt går det att få uppgifter på 

antalet sökanden och antalet antagna studenter på Universitets- och högskolerådets hemsida.39 

Där fördelas studenterna efter ”studenter med svenskt personnummer” och ”internationella 

studenter”. På deras söktjänst finns enheten för Nationalekonomi och enheten för 

Epidemiologi och global hälsa representerade. Designhögskolan samt enheten för 

Epidemiologi och global hälsa sammanställer på var sitt håll egen statistik. Statistiken från 

Designhögskolan visar en trend utifrån alla högskolans utbildningar.   

 

                                                 
37 Enheten för nationalekonomi, 20130816. http://www.usbe.umu.se/enheter/econ/  20130820 

38 Umeå Institute of Design. http://www.dh.umu.se  20130820 

39 Universitets- och högskolerådet. http://statistik.uhr.se 20130820 
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Nedan är statistiken från universitets- och högskolerådet redovisad. Därefter redovisas den 

egna statistiken som enheten för Epidemiologi och global hälsa och Designhögskolan delgivit 

(i reducerad form).   

 

Masterprogram i Folkhälsovetenskap 

 ht - 10 ht - 11 ht - 12 ht - 13 

Tot. sök. 1116 182 236 362 

Sv. Pnr.     17   10    9   12 

Inter. 1099 172 227 350 

     

Tot. ant.     71    0   24   45 

Sv. Pnr      7    0     4    7 

Inter.    64    0   20  38 

 

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap 

 ht - 11 ht - 12 ht - 13 

Tot. sök. 133 187 206 

Sv. Pnr.     2     8   10 

Inter. 131 179 196 

    

Tot. ant.   26   27   44 

Sv. Pnr.    6     1    6 

Inter.  20   26  38 

 

Masterprogrammet i Nationalekonomi 

 ht - 10 ht - 11 ht - 12 ht - 13 

Tot. sök. 457 70 73 160 

Sv. Pnr.    9   5   3    8 

Inter. 448 65 70 132 

     

Tot. ant.  50  4 14  17 

Sv. Pnr.    3  0   2    1 

Inter.  47  4 12  16 
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Verksamheternas egen statistik 

Masterprogram i Folkhälsovetenskap 

 ht - 09 ht - 10 ht - 11 ht - 12 

Tot. ant. 52 42 0 24 

Euro.   0   6 0   5 

Utome. 52 36 0 19 

 

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap  

 ht - 11 ht - 12 

Tot. ant. 15* 27 

Euro.   3 *   3 

Utome. 12 * 24 

* Registrerade studenter 

 

Designhögskolan (antalet registrerade studenter) 

ht – 09 Antal stud. vt - 10 Antal. Stud.  ht – 10 Antal stud. 
Sverige 53 Sverige 53 Sverige 54 
EU 22 EU 23 EU 21 
Övriga världen 59 Övriga världen 63 Övriga världen 54 
Totalt 134 Totalt 139 Totalt 129 
 
vt - 11 Antal stud. ht – 11 Antal stud. vt - 12 Antal stud. 
Sverige 56 Sverige 52 Sverige 46 
EU 19 EU 26 EU 24 
Övriga världen 55 Övriga världen 35 Övriga världen 32 
Totalt 130 Totalt 113 Totalt 102 
 
ht – 12 Antal stud. vt - 13 Antal stud. ht – 13 Antal stud. 
Sverige 56 Sverige 59 Sverige 67 
EU 34 EU 28 EU 39 
Övriga världen 31 Övriga världen 34 Övriga världen 35 
Totalt 121 Totalt 121 Totalt 141 
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3.2 Kvalitativt material 

 

Situationen före reformens införande och effekter efteråt avseende antalet studenter och 

studentprofiler  

Vid enheten för Epidemiologi och global hälsa har man efter enhetens start i mitten av 1980-

talet sett enheten utvecklas vilket också medfört ett antal nödvändiga förändringar som en del 

i utvecklingen. Från starten hade man huvudsakligen utomeuropeiska studenter. De flesta kom 

då via forskningssamarbeten där Etiopien, Tanzania, Nicaragua, Vietnam, Indonesien var 

starka samarbetsländer. Sen kom det en period när flera av enhetens samarbetspartners 

startade egna mastersprogram. Gruppen som kom från forskningssamarbeten blev något 

mindre över tid och det blev vanligare med så kallade ”free movers”. Dessa kom från tidigare 

nämnda länder men också från andra länder i Afrika som Nigeria, Uganda, Cameron och från 

länder i Asien som Kina och Indien. Det har för enheten som från start arbetat med 

internationell hälsa/folkhälsa, eller global hälsa som det benämns idag, funnits en vilja att 

skapa en verkligt internationell miljö, vilket befästs genom varifrån de studenter kommit som 

suttit i klassrummet. Man har haft ett uttalat mål att attrahera studenter från hela världen och 

gärna från låg- och mellaninkomstländer. Som mest har enheten haft 48 mastersstudenter 

samtidigt vilket ungefär motsvarar enhetens kapacitet. 

 

Designhögskolan i Umeå önskar studenter från hela världen. Man anser det vara en styrka 

bland ett antal olika styrkor, ett viktigt inslag i att skapa en utbildning med hög ranking som 

kan tävla med designutbildningar i andra länder som RCA i London, Riste New York och Art 

Center i Pasadena, Hollywood. Informanten säger ”Vi har världen hos oss” och man har haft 

många européer och tredjelandsstudenter. 

 

På enheten för Nationalekonomi har man inte ett uttalat mål att särskilt attrahera 

tredjelandstudenter eller någon annan särskild grupp. Enligt informanten är man intresserad 

av att ha en jämn ström av bra studenter till mastersprogrammet i nationalekonomi. Man 

önskar främst ett lagom antal studenter där man kan hålla hög nivå i utbildningen. ”Så länge 

vi får bra studenter så spelar det ingen roll var de kommer ifrån”. Exempel på länder 

tredjelandsstudenterna kommit från är Pakistan, Kina och Etiopien, med Pakistan och Kina 

som de två stora ansökarländerna.  
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På Designhögskolan hade man färre sökande året då avgifterna infördes men det var en 

kortvarig effekt som inte påverkade nämnvärt. Effekterna på de båda andra utbildningarna var 

mer uttalade. Enligt informanten från Epidemiologi och global hälsa upplevdes en tydlig 

förändring i samband med att avgifterna infördes. Det blev en liten grupp som sökte. Plötsligt 

försvann den afrikanska studentgruppen liksom studenter från Bangladesh och Pakistan som 

tidigare varit en stor del av studentgruppen. Fler europeiska studenter antogs istället på 

magisterprogrammet. Man fick också studenter från USA och Kanada samt studenter med 

anknytning till Sverige på något sätt som t ex en svensk förälder. Det var en slags ny grupp, 

möjligen en tillfällighet enligt informanten. Men studenterna det året beskrevs lite 

annorlunda; något yngre, mer studievana och en del svenska studenter som kom direkt från 

gymnasiet. Tidigare var studenterna lite äldre och ofta yrkesverksamma som tog denna 

utbildning efter att man jobbat ett tag. Den studiekulturella bakgrunden skiljde sig åt. 

Studenter från vissa länder i Asien saknade träning i att skriva uppsats och upplevde det 

därför som svårt vilket krävde mycket av lärare och handledare. Den lite annorlunda 

studentprofilen som man upplevde 2012/2013 kan enligt informanten ha upplevts lättsammare 

för lärare. Men enheten upplevde det som att man tappade väldigt mycket när man nästan inte 

fick några studenter alls från Afrika. Input från studenterna från låg- och mellaninkomstländer 

har varit ett viktigt inslag i utbildningen, då den har fokus på global hälsa. 

 

På enheten för Nationalekonomi hade man åren innan terminsavgifter infördes mellan 25 och 

30 tredjelandsstudenter som började mastersprogrammet. Enheten har upplevt en drastisk 

minskning av tredjelandsstudenter, till fyra som började mastersprogrammet 2011/2012, och 

en ökning av europeiska studenter, under båda läsåren 2011/2012 och 2012/2013. Skälet 

bakom den förändringen i söktryck och antal studenter som påbörjar utbildningen är inget 

man säger sig ha funderat djupare på ännu. Informanten spekulerar i att främst den 

ekonomiska krisen som drabbat många länder haft betydelse för den utvecklingen och att 

krisen eventuellt kan ha medfört mindre satsning på utbildning. Sen har en del länder i Europa 

infört terminsavgifter, som Storbritannien till exempel. Informanten upplevelse är att Sverige 

som har ordning på ekonomin och ett ganska duktigt och erkänt utbildningsväsende kan bli ett 

attraktivt studieland för Européer med avgiftsbefrielse för inomeuropeiska studenter. De 

upplever på enheten att det senaste årets studenter är mer intresserade och har bättre koll på 

vad som förväntas av dem och att studentgruppen är mer homogen avseende detta. Parallellt 

med att avgiftskravet infördes höjde enheten språkkravet för intagning på mastersprogrammet 

i Nationalekonomi. Därför uppger informanten att de har svårt att avgöra om skillnaden beror 
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på enhetens högre krav eller högre förkunskaper hos betalande tredjelandsstudenter. Man har 

upplevt att risken att anta en student som inte har rätt förkunskaper kan vara större om denne 

har utländska betyg jämfört med svenska eller kanske även europeiska. Man upptäckte ibland 

att det fanns studenter som kanske inte borde ha blivit antagna på grund av brister i 

förkunskaperna, vilket då medförde större tidsåtgång för dessa studenter från både 

administrativ personal, från lärare och handledare. Dessa studenter hade svårigheter att klara 

alla kurser och det slutade ibland med att de i stället för en master fick ta ut en magister. 

 

Till hösten 2013 har enheten för Epidemiologi och global hälsa antagit 45 stycken studenter 

för ettårig utbildning och 45 stycken på den tvååriga. Genom tidigare erfarenhet räknar man 

med att ungefär hälften av de 90 studenterna kommer till terminsstart. Man gör således ett 

överintag som ett sätt att försäkra sig om att man får en tillräckligt stor studentgrupp. Enheten 

önskar något fler studenter under läsåret 2013/2014 än vad de hade under 2012/2013. I princip 

alla studenter bekostar sina studier med stipendier. Möjligen kan det finnas någon enstaka 

som kommer från en förmögen familj. Utöver studieavgifterna finns andra krav på studenten 

för att få studera. En garanti måste till exempel ges för att man har täckning för 

levnadsomkostnader under studietiden på en miniminivå av 7300 SEK per månad enligt 

migrationsverket, vilket enligt informanten upplevs som tuffa krav.  

 

Fler tredjelandsstudenter har det senaste läsåret sökt till Designhögskolan igen. Utbildningen 

är kostsam med den pedagogik/metodik man använder med små grupper och verkstäder. 

Informanten uppger att resultatet har varit gott, ”smakar det så kostar det”. Avgiften ligger på 

270 000 kr/läsår. Den höga avgiften påverkar dem i högre grad än andra utbildningar, uppger 

informanten. Designhögskolan har dock haft möjlighet att ordna stipendier.  

 

Effekter och konsekvenser för utbildning och forskning 

Vid enheten för Epidemiologi och global hälsa uppger informanten att den enda utbildning 

som erbjöds hösten 2011 var en ettårig. Det var en strategi för att möta nedgången av 

studenter som befarades och som också inträffade vid införandet av avgifter för 

tredjelandsstudenter. Vid enheten är mastersutbildningen viktig som rekryteringsbas för 

forskarstudenter. Antingen är det studenter som har en profil som passar från början eller så 

identifieras studenter som man tror skulle kunna passa som forskningsstudent i projekt.  

Utbildningen har också fungerat som en dörr in till nya forskningssamarbeten då det händer 

att tidigare studenter vid återkomsten till sitt hemuniversitet initierar forsknings-, men även 



24 
 

utbildningssamarbeten med enheten. Informanten uppger att ”mastersutbildningen och 

forskningssamarbetena går hand i hand”. Genom utbildningen skapas kontakter med andra 

universitet och exempel på några tidiga samarbetsländer från 80-talet är Etiopien och Somalia. 

Senare samarbetsländer från 90-talet är Sydafrika, Indonesien och Nicaragua. Samarbetena 

har ofta inte enbart handlat om forskning utan också om hur forskningsresultat används. Då 

har andra aktörer som till exempel frivilligorganisationer som Peoples Health Movement och 

andra delar av civilsamhället funnits med. Att vara flexibla har varit viktigt för enhetens 

arbete med utbildning och forskning.  

 

På enheten för Nationalekonomi uppger informanten att utbildningen generellt ser likadan ut 

oberoende av vilken nationalitet studenterna har och man menar att utbytet av kunskap skulle 

se ungefär likadant ut om det enbart fanns svenska studenter på utbildningen. Informanten 

uppger att det är viktigare att studenterna är bra än varifrån de kommer. Enligt informanten 

finns forskningssamarbeten med olika delar av världen men att de inte är knutna till 

studenterna som går mastersprogrammet i nationalekonomi. Informanten tror att man kan ha 

ett lika gott internationellt utbyte även med färre tredjelandsstudenter i utbildningen. 

Förändringar i vilka studenter som går utbildningen saknar betydelse för enhetens forskning. 

En del av studenterna från andra länder önskar bli doktorand på enheten men om de blir det 

eller inte har egentligen ingen betydelse för utbyte och samverkan med universitet utanför 

Sverige. Efter införandet av avgifter uppger informanten att man fått ett ökat antal svenska 

studenter och att gruppen blivit mer homogen till exempel avseende bakgrundskunskaper. 

Man har en bättre studentgrupp nu än tidigare. Om studieavgifterna inte införts hade troligen 

en slutsats varit att man skulle ha höjt antagningskraven för utbildningen, enligt 

informanten. ”Det här hjälpte till att sortera bort en hel del studenter”. Utbildningens innehåll 

har inte förändrats i och med det, utöver det vanliga normala utvecklingsarbetet som man 

alltid strävar efter. Informanten uppger att en konsekvens för utbildningen har snarare blivit 

att arbetet har blivit lättare för lärare, som följd av den ökade homogeniteten i studentgruppen.  

 

På Designhögskolan uppger informanten att man inte upplevt konsekvenser för utbildning och 

forskning genom införandet av studieavgifter. Utbildningen fortsätter utvecklas och man kan 

inte tala om konsekvenser i form av kunskapsminskning. Skolan fyller sina platser och 

studenterna får jobb direkt efter utbildningen. De har ingen uppföljning av var studenterna 

flyttar efter utbildningen, deras studenter beskrivs som mobila och söker sig till de platser där 

designrelaterade företag och stora industrier finns i Sverige och i resten av världen. 
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Effekter och konsekvenser för/från internationalisering 

På enheten för Epidemiologi och global hälsa finns flera mastersstudenter från tredjeland som 

fortsatt med doktorandutbildning och därefter fortsatt vara knutna till enheten som lärare 

och/eller forskare. Dessa studenter har då varit så kallade sandwichdoktorander. Det innebär 

att studenterna gör sin studie i hemlandet med datainsamling där, kommer till Umeå för att gå 

doktorandkurser, få handledning och skriva vetenskapliga artiklar. De han tillbringa två till tre 

månader/år i Umeå och blir då en del av den vetenskapliga miljön på enheten tillsammans 

med andra doktorander, vilket är en viktig del i deras doktorandutbildning. Därefter har en del 

av dem fortsatt med en så kallad post dok med en bas vid sitt hemuniversitet men med 

koppling till Epidemiologi i Umeå. ”Det är på distans men ändå nära” enligt informanten. 

Enheten har som mål att inte bidra till ”brain drain”, utan vill med sitt sätt att arbeta med 

utbildning så långt möjligt säkerställa att kapacitet byggs i de länder studenterna kommer 

från. ”Vi tar inte hit dem för att de ska stanna här och vara bra forskare här”, säger 

informanten. Denna typ av doktorandutbildning med utgångspunkt och rekrytering i 

mastersutbildning har varit och ses som ett betydelsefullt sätt att bygga nätverk, till exempel 

för forskningssamarbete. Studenterna uppger i sina utvärderingar att interaktionen där de lär 

mycket av varandra och det internationella nätverk de bygger genom att träffa studenter från 

hela världen under sin mastersutbildning i Umeå, är en mycket viktig effekt av utbildningen 

och något som bidrar till dess höga kvalité. Efter utbildningen har de tillgång till ett eget 

internationellt nätverk inom kunskapsområdet som kan ge ”goda ringar på vattnet”. En av 

masterstudenterna sa ”Umeå may be a small town but you can see the world from here”. Flera 

tredjelandsstudenter som gått på mastersprogrammet från har vid återvändandet till sitt 

hemland fått höga positioner i det civila samhället, inom akademin eller inom politiken. 

Informanten nämner en student som blev utrikesminister i Etiopien, som exempel. En tidigare 

student med den typen av position kan också vara en värdefull kontakt som en del i Umeå 

universitets internationalisering. Den svenska regeringens beslut rörande anslag och avgifter 

kan ha effekter för utbildnings- och forskningssamarbeten på flera sätt, enligt informanten. 

Enheten hade haft ett samarbete med Nicaragua sedan två decennier vars mål var att bygga 

utbildnings- och forskningskapacitet. Samarbetet stöddes med anslag från Sverige. Många 

studenter kom till Umeå för kurser och för att gå mastersprogrammet. Så småningom startades 

en liknande mastersutbildning där, med tydlig inspiration från Umeå. En del studenter gick 

vidare som sandwichdoktorander och flera forskningscenters har skapats inom samarbetet. 

Man var nära att kunna etablera de betydelsefulla satsningarna via samarbetet, men då drog 

den svenska regeringen in stödet till Nicaragua. Man lyckades stödja de som var inne i 
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doktorandutbildning så att de kunde slutföra dessa men allt annat avbröts och i dag har man 

ingen forskarutbildning vid det Nicaraguanska universitetet.  

 

Från Designhögskola uppger informanten att det inte finns så många universitet och 

högskolor som arbetar med industridesign i exempelvis Afrika. Mellan länder där det finns ett 

arbete med industridesign växer naturliga förbindelser fram. Men naturligtvis är studenter från 

hela världen ”som guld” då man arbetar med utbildning inom design, enligt informanten.  

 

På enheten för Nationalekonomi är informantens upplevelse att deras tidigare 

tredjelandsstudenter inte återvänt till sina hemländer efter utbildningen i Umeå, utan att de i 

regel hamnat någon annanstans efter utbildningen. Om målet med den svenska 

utbildningspolitiken skulle vara att studenterna återvände till sina hemländer efter avslutad 

utbildning skulle informanten hellre se ett reglerat utbytesprogram med det uttalade syftet. 

Informanten tror inte att ”free movers” frivilligt söker sig tillbaka till länder med betydligt 

lägre löner än de kan få i andra länder. Enheten försöker ha viss kontakt med sina tidigare 

studenter men tappar i regel kontakten rätt snabbt med de utomeuropeiska studenterna, enligt 

informanten. Man har ingen systematisk uppföljning och vet därför inte så mycket. De flesta 

studenterna har nog lämnat Sverige, men det finns några tidigare studenter finns som stannat i 

landet eller i Europa. 

 

Konsekvenser för enheternas arbete.  

Vid Epidemiologi och global hälsa beskriver informanten att utbildningen successivt 

förändras sedan starten i mitten av 80-talet. Det var från början distanskurser, små moduler 

med korta kurser som så småningom byggdes ihop till ett mastersprogram. Länge fanns idén 

om att göra det attraktivt för svenska studenter; en distanskurs i epidemiologi t ex men det har 

inte genomförts. I mastersprogrammet var man från början på plats under ett läsår och läste 

olika kurser parallellt, men det fungerade inte helt bra. Därför ändrades utbildningen så att 

man läste i olika block, ämne för ämne där man kunde gå en linje – ”Social 

conditions”, ”Epidemiology” eller ”Healths systems”. Länge var utbildningen tvåårig men 

med införandet av studieavgifterna sågs det vid enheten som nödvändigt att förbereda sig för 

färre sökanden och i och med det så gjordes utbildningen till en ettårig utbildning. I det ingick 

att ta bort valbarheten vad gällde olika kurser, alla studenter fick följa samma kursprogram. 

Studenterna tog en ettårig magister istället för en tvåårig master. Idag så erbjuds båda 

möjligheterna, både ett- och tvååriga utbildningar. Det har gett en ny flexibilitet för 
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studenterna. De kan bli antagna till en tvåårig master men efter ett års utbildning bestämma 

sig för att avbryta och då ha möjlighet att ta ut en magisterexamen. Vid enheten har man alltså 

gjort omstruktureringar tidigare men vid studieavgifternas införande var den större än 

någonsin, vilket enligt informanten krävde mer av utbildningsansvariga och lärare vid enheten. 

Förändringen var inte driven av enhetens vilja internt att utveckla utbildningen utan 

genomfördes främst som ett sätt att anpassa sig och klara en stor externt ålagd förändring. 

Man befarade att ansökningarna från de utomeuropeiska studenterna skulle minska drastiskt. 

Eftersom enheten arbetar med global hälsa är dessa studenter viktiga. Informanten beskriver 

att en konsekvens av införandet av studieavgifterna för utomeuropeiska studenter därför har 

varit att enheten gjort en del ansatser för att sprida information om utbildningen och att man 

varit aktiva för att få stipendier till studenter. Enheten har sökt förstå hur studenter har hittat 

utbildningen och det visade sig vara främst via Internet och genom samarbetsländer och 

samarbetspartners. Det är förstås också viktigt att förstå vad det är som attraherar studenterna 

för att kunna använda det i informationen. En sådan sak som nämnts som attraktiv är att 

utbildningen ”går hand i hand” med forskningen vid enheten. Enheten har gjort någon enstaka 

marknadsföringsturné, som enligt informanten inte gav just något. En idé är att göra de som 

studerat på enheten till ambassadörer. Informanten säger att enheten vill marknadsföra 

utbildningen mer, men att man inte riktigt vet hur ännu. 

 

Enheten har varit lyckosam med att få stipendier för studenter vilket medfört att man återigen 

kan ta emot studenter från hela världen. Svenska institutet har gett fler stipendier än tidigare 

år. Enheten får nu sex stipendier därifrån som betalar avgiften samt studentens kost och logi. 

Umeå universitet ger fem stipendier som betalar studieavgiften. Utöver det har enheten fått ett 

bidrag från Erling Persson Foundation som möjliggör att dela ut 14 stipendier per år under 10 

års tid. I år har sju ettårs- och sju tvåårsstudenter valts ut som stipendiater. Det betyder att det 

sammanlagt finns 25 studenter som finansierar utbildningen genom enhetens stipendier och 

som med hög sannolikhet kommer att komma till kursstart. ”Från att ha varit lite pessimistiska 

är vi nu lite optimistiska”, säger informanten. ”Stipendierna har gjort det möjligt att attrahera 

de studenter vi vill ha”. Nu ges alltså den tvååriga utbildningen igen och informanten uppger 

att det gör det till en bättre utbildning som ökar konkurrenskraften. Informanten uppger att de 

tyckt sig se en ny strömning i senaste årets studenter med studenter från till exempel Grekland, 

Tyskland, Litauen och spekulerar i om avgiftsfriheten vid svenska universitet gjort dem 

attraktiva som en konsekvens av den ekonomiska krisen. Stipendierna från olika källor 

uppskattas av enheten eftersom man upplever att man får en viss rörelsefrihet då det gäller att 
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välja ut de studenter som har mest rätt profil för utbildningen. Enheten önskar studenter från 

låg- och mellaninkomstsländer eftersom man har fokus på global hälsa i utbildningen och med 

garanterad tillgång till stipendier kan detta säkerställas.  

 

Vid Designhögskolan tycker man att det gått för kort tid sedan reformens genomförande för 

att uttala sig och dra slutsatser om konsekvenser för skolan och dess arbete. I 

kommunikationen och informationen om utbildningen och de stipendier som finns använder 

de sig mest av Internet och anser det vara viktigt att använda sociala medier. Programmen på 

skolan har egna Facebooksidor och Bloggar. Deras studenter verkar som ambassadörer genom 

att studenterna som är intresserade av att komma och studera kan få en kontakt med en 

student på plats i Umeå och kan därigenom få veta mer om utbildningen och om miljön de 

verkar i. Designhögskolan är också med i internationella nätverk, deltar på dessas möten och 

programansvariga gör besök på skolor och företag för att informera om sin verksamhet.  

Sedan länge finns ett arbetssätt där de samverkar med industrin, man arbetar med ”mun mot 

mun-metoden” och tänker att man måste tänka i marknadsföringstermer. Informanten uppger 

att man är medvetna om den förändrade situationen med studieavgifter och att ”man inte kan 

sitta med armarna i kors” utan att skolan måste tala om att de existerar och bli tuffare i sin 

marknadsföring. Designhögskolan önskar de allra bästa studenterna till sin utbildning och det 

är inte säkert att de är Européer; det är studenternas portfolio som är det avgörande. Att ha 

tillgång till stipendier blir viktigt i och med reformens införande för att säkerställa att man kan 

få duktiga studenter från tredjeland, även om de saknar de ekonomiska resurserna för att 

studera i Sverige. Designhögskolan har hittills haft tillgång till stipendier genom en stiftelse. 

Om Designhögskolan inte skulle ha dessa skulle det vara negativt för utbildningen – ”det är 

fantastiskt med en spridning” bland studenterna på vilka de länder de kommer ifrån, enligt 

informanten.  

 

Vid enheten för nationalekonomi uppger informanten att man egentligen inte upplevt några 

konsekvenser i och med studieavgifternas införande. Informanten säger att de behöver ett 

visst antal studenter för att få utbildningen att gå ihop ”och om vi får studenter trots en 

terminsavgift är det att föredra jämfört med då det inte fanns en terminsavgift. För oss är det 

så, sen kan man diskutera hur det är för samhället i stort, eller för de studenter som inte har 

råd att komma hit”. Informanten uppger att det blivit vanligare med stipendier vid 

Handelshögskolan men att det inte är något som enheten för Nationalekonomi varit 

inblandade i. De flesta studenter som fått stipendier har fått det via Svenska institutet. Enheten 
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för Nationalekonomi informerar om sin utbildning genom att ha engelskspråkig information 

till exempel på sin hemsida. Informanten uppger att det varken finns tid eller pengar för 

programmet att göra mer vad gäller extern information, utöver de rekryteringskampanjer eller 

övrig marknadsföring som görs nationellt och internationellt genom universitetets och 

Handelshögskolans försorg. 

 

4. ANALYS 

Att följa hur utvecklingen sett ut under de senaste åren har utifrån tillgänglig statistik visat sig 

vara problematiskt. Det finns två problem med det kvantitativa materialet. För det första så 

går det inte att avgöra om de internationella studenterna kommer från Europa eller från länder 

utanför Europa i Universitets- och högskolerådets statistik. Det blir därför svårt att se varifrån 

studenterna kommer hos de olika utbildningsverksamheterna, samt att se om minskningarna i 

studentantalet främst rör europeiska eller utomeuropeiska studenter. För det andra går det inte 

att garantera studenters härkomst även om de är registrerade utifrån specifika länder i 

statistiken. För Universitets- och högskolerådet är det nämligen inte tillåtet att registrera en 

sökandes medborgarskap. Det som avgör vilket land en sökande registreras som kommande 

ifrån är oftast det land från vilket man har den senaste utbildningen, snarare än vilket land en 

student ursprungligen kommer ifrån eller har medborgarskap i. Den sökande kan också ha 

bytt medborgarskap efter att man flyttat till ett land, eller studerat med ett uppehållstillstånd i 

ett annat land än sitt hemland.  En sökandes hemland (i statistiken) blir det land som denne 

själv angett att denne har den senaste utbildningsmeriten ifrån. Det är inte bara i Utbildnings- 

och högskolerådet statistik som brister finns i registreringen som gör det omöjligt att veta var 

en student ursprungligen kommer ifrån. Liknande brister finns också exempel på från 

utbildningsverksamheters egen statistik. I statistiken från enheten för nationalekonomi går det 

inte att se hur många studenter enheten hade innan reformen infördes. Ett annat problem på 

enheten är att det inte går att få information om de ökningar som har skett årligen av 

internationella studenter, efter tappet i samband med reformens införande, utgörs av studenter 

från Europa eller från länder utanför Europa. Därför har det kvantitativa materialet enbart 

använts till att beskriva trender på en övergripande nivå. Analysen bekräftar vissa förväntade 

minskningar av utomeuropeiska studenter i samband med att reformen med avgiftskrav 

infördes.  

 

Empirin analyseras med hjälp av måluppfyllelsemodellen och de argument som lyfts som 

styrkor och svagheter av Vedung. Inledningsvis beskrivs målen med införandet av 
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studieavgifter för utomeuropeiska studenter, såsom de presenteras i regeringens 

proposition ”Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter”.  Med dessa 

som utgångspunkt studeras sedan måluppfyllelsemodellens två steg; i) i vilken grad har målen 

uppnåtts och ii) har insatsen bidragit till måluppfyllelsen och om ja, hur mycket? I det 

följande beskrivs detta i avsnitt rubricerade ”Reformens mål”, ”Uppnådda mål” och ”Effekter 

av insatser”. 

 

4.1 Reformens mål 

Regeringens övergripande mål med reformen är att svensk högre utbildning ska konkurrera 

om internationella studenter genom att ge utbildning med högsta kvalitet och inte genom 

avgiftsfrihet. En fördjupad internationalisering av högre utbildning anses viktig som ett sätt att 

förbättra kvalitén genom att det bidrar med kunskap och kompetens till Sverige.  

 

Regeringen anser att ett avgiftskrav kan fungera kvalitetsdrivande och att det på lång sikt kan 

leda till en ökning av antalet internationella studenter. Man vill fortsatt kunna erbjuda 

utomeuropeiska studenter utbildning i Sverige, men utan att belasta svenska skattebetalare 

med kostnaderna för detta. För regeringen är det dock viktigt med attraktiv kompetens och 

kunskap och anser att en förutsättning för detta är att det finns stipendier för utvalda 

utomeuropeiska studenter som ges möjlighet att studera i Sverige. Lärosätena ska genom att 

få tillgång till vissa stipendier få ökad möjlighet att vara strategiska i sin rekrytering och 

utifrån egna preferenser erbjuda utomeuropeiska studenter med rätt profil stipendier. 

Regeringen anser det angeläget, för att vara framgångsrikt konkurrenskraftiga, att 

utomeuropeiska studenter informeras om möjligheten till högre utbildning i Sverige. 

 

I propositionen definieras inte kvalitetsbegreppet tydligt. Kvalitetsbegreppet nämns i 

propositionen vid ett par tillfällen kopplat till begreppet internationalisering. Till exempel 

skrivs att ” Den mångfald av erfarenheter och kunskaper som skapas genom 

tredjelandsstudenternas närvaro höjer kvaliteten i den högre utbildningen”, man säger också 

att universitets och högskolors internationella attraktionskraft är en indikator på kvalitén i 

högre utbildning. Vad regeringen menar i övrigt med kvalitet, framgår inte. Regeringen 

definierar inte heller tydligt vad de avser med internationaliseringsbegreppet i propositionen 

om studieavgifter. Dock ges läsaren fler ledtrådar om vad internationalisering underförstått 

kan anses betyda. Man skriver till exempel att internationalisering ger studenter förståelse för 

andra länder, kulturer och traditioner. De inresande studenterna kan bidra till mångfald och 
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med sina perspektiv bli en tillgång i undervisnings- och forskningsmiljöernas utveckling och 

kvalitet. Regeringen skriver att detta är erfarenheter som kan vara värdefulla för svenska 

studenter som själva inte skaffar sig internationell erfarenhet samt att studenter som 

återvänder till sina hemländer kan bli till ömsesidig nytta för länderna genom sina 

erfarenheter och kontakter och bidra till ett fördjupat samarbete och utveckling inte minst 

inom näringsliv och handel. 

 

4.2 Uppnådda mål 

Reformen om införande av studieavgifter för utomeuropeiska studenter har genomförts vid 

svenska universitet och högskolor. Regeringens arbete har följt den konstitutionella ordning 

som gäller för landets representativa demokrati, i enlighet med måluppfyllelsemodellens 

demokratiargument. Målen med reformen, vilka beskrivits i det föregående avsnittet, har 

beskrivits i en proposition.  Dessa mål guidar enligt objektivitetsargumentet analysen, istället 

för att egna kriterier sätts upp, och bidrar därigenom till en objektiv analys. En utvärdering av 

om regeringens mål om högsta kvalité på högre utbildning som dess främsta konkurrenskraft 

och om fördjupad internationalisering uppnåtts är inte möjligt att göra inom ramen för denna 

uppsats, men det är inte heller syftet. Ett skäl till varför det inte är möjligt är att alltför kort tid 

har gått sedan reformens genomförande. Ett annat är att det finns svagheter i den insamlade 

statistiken som försvårar analysen. Det tredje och främsta skälet är dock något som talas om 

som svagheter i måluppfyllelsemodellen, nämligen i luftighets- och oklarhetsargumentet. I 

propositionen beskrivs vad som menas med begreppen kvalité och internationalisering på ett 

mycket ytligt och bristfälligt sätt vilket leder till att det inte går att svara på i vilken grad 

utfallsmålen uppnåtts. Därigenom blir utfallsmålet abstrakt och inte möjligt att utvärdera. Den 

kritik som riktats mot måluppfyllelsemodellen i de så kallade luftighets- och 

oklarhetsargumenten stämmer alltså väl i detta fall. Med bristande definitioner av de mål 

regeringen vill nå är inte en utvärdering av graden av måluppfyllelse möjlig.  Det hade i 

propositionen funnits möjlighet för regeringen att klart definiera betydelsen av de mål ”kvalité 

och internationalisering” som de önskade uppnå med reformen och då hade måluppfyllelsen 

också varit möjliga att utvärdera. Måluppfyllelsemodellen är en modell för analys som skulle 

ha kunnat fungera fullt ut om dessa begrepp definierats klarare av regeringen. Dock kan 

analysen utifrån måluppfyllelsemodellen fortfarande ge värdefull information om effekter av 

insatsen, vilket också behandlas under kommande rubrik. 
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I det kvantitativa materialet ses en trend att fler internationella studenter börjat söka sig till 

svenska utbildningar efter att det vid reformens genomförande visade en nedgång. 

Studentantalet på de tre utbildningar som ingår i den kvalitativa datainsamlingen verkar vid 

den senaste antagningen närma sig den nivå som fanns innan reformen genomfördes. Det är 

inte trovärdigt eller möjligt att i en analys av empirin dra slutsatsen att denna ökning beror på 

en bättre kvalitet. En hypotes kan vara att det stipendieprogram som föreslogs i propositionen 

införts och fungerar. En del i detta är att information om stipendieprogrammet nått ut. En 

annan hypotes som nämns i det kvalitativa materialet är att den ekonomiska krisen som rått 

under senare år bidragit till att studenter i europeiska länder där man har avgifter har sökt sig 

till Sverige eftersom dessa studenter är avgiftsbefriade här. Detta skulle då kunna bidra till fler 

internationella studenter.  

 

4.3 Effekter av insatser  

Regeringens intervention om införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter 

förutsågs av regeringen kunna komma att få kortsiktiga effekter i form av ett minskat antal 

sökande från dessa länder. En av deras insatser för att arbeta med detta potentiella problem 

blev att införa stipendieprogram. En annan insats som regeringen rekommenderade var att 

universitet och högskolor skulle vara aktiva vad gäller information om sina verksamheter för 

att nå utomeuropeiska studenter.  

 

Införandet av reformen har haft vissa effekter för alla undersökta utbildningsverksamheter. I 

studien av effekterna av regeringens insatser blir det tydligt att de studerade 

utbildningsverksamheternas syn på värdet av att ha internationella/utomeuropeiska studenter 

skiljer sig åt. Detta har naturligtvis haft betydelse för vilka effekterna har blivit samt vad som 

krävts av dem för att hantera effekterna av regeringens insatser.  

 

De har alla upplevt minskningar av antalet utomeuropeiska studenter sedan reformen 

genomfördes höstterminen 2011. Störst minskning har enheten för epidemiologi och hälsa 

upplevt. På Epidemiologi och global hälsa försvann gruppen av afrikanska och asiatiska 

studenter i stort sett helt vid reformens införande. I ett kort perspektiv skulle man eventuellt 

kunna anta att måluppfyllelsen därmed inte var god eftersom de utomeuropeiska studenterna 

anses så väsentliga på enheten för utbildningens kvalité. Dock vet man det inte säkert 

eftersom regeringen inte definierat begreppet. Enheten antog fler studenter från USA, Kanada 

och studenter med anknytning till Sverige. Studentgruppens profil förändrades det året; annat 
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hemland, något yngre och mer studievana än tidigare. Bland tidigare års studenter var det fler 

studenter från låg- och mellaninkomstländer och vanligare att studenterna varit 

yrkesverksamma innan de sökte till utbildningen. Den lite annorlunda studentprofilen det året 

beskrevs av informanten på Epidemiologi och global hälsa som lättsammare för lärarna. Å 

andra sidan så upplevde man på enheten det som en stor förlust att nästan helt sakna studenter 

från Afrika och Asien med tanke på utbildningens fokus på global hälsa. Man ansåg det vara 

något som kunde påverka utbildningskvalitén negativt. Studenterna på utbildningen brukar 

betona hur viktig interaktionen mellan studenter från hela världen är för utbildningens kvalité. 

Man talade också om tidigare studenter som vid återvändandet till sitt hemland fått en hög 

position inom politik eller administration som värdefulla kontakter som en del i Umeå 

universitets internationalisering. Något som också skulle bidra till måluppfyllelse. På 

Designhögskolan vill man ha studenter från hela världen och man tycker att det är ett viktigt 

inslag då man tävlar med andra länders designutbildningar. Från Designhögskolan beskrevs 

studenttappet vid reformens införande som en kortvarig effekt och något som inte påverkade 

skolan särskilt mycket. Skolan har till det senaste läsåret dock fler utomeuropeiska studenter 

som ansöker. På Institutionen för Nationalekonomi uppger man att det inte är ett mål i sig att 

attrahera tredjelandsstudenter, det viktiga är att ha bra studenter oberoende av varifrån de 

kommer. Där upplevde man en avsevärd minskning av utomeuropeiska studenter, men 

samtidigt en ökning av europeiska och såg inte detta som något negativt. De uppgav att de 

upplevde att studentgruppen var mer homogen men att det inte säkert berodde på det införda 

avgiftskravet utan också kunde bero på att institutionen infört ökade språkkrav.  

 

Som blivit tydligt i det empiriska materialet går det inte att säga att den institution/enhet som 

upplevt de största minskningarna drabbats värre än de andra kortsiktigt. Om effekten av 

studieavgifter som sågs vid införandet på enheten för Epidemiologi och global hälsa skulle 

hålla i sig långsiktigt skulle det medföra färre studenter från låg- och mellaninkomstländer till 

mastersutbildningen och hota måluppfyllelsen med insatsen. Det skulle med stor säkerhet ha 

en negativ effekt för enhetens forsknings- och utbildningssamarbeten. Utbildningen har 

fungerat som en rekryteringsbas för forskarsstudenter och som en dörr in i nya forsknings- 

och utbildningssamarbeten med studenters hemuniversitet. Det har varit en viktig del i 

nätverksbyggande inom akademin men också med det civila samhället. 

 

Dock har en viss beredskap för den förändrade situationen beskrivits. Enheten Epidemiologi 

och global hälsa genomförde till exempel en förändring av den tvååriga masterutbildningen 



34 
 

till att bli en ettårig utbildning år 2011. Detta gjordes som ett sätt att klara ett befarat 

studenttapp på kort sikt som en konsekvens av reformen, för att kunna behålla 

utbildningsverksamheten på lång sikt. Helt enkelt som ett sätt att klara en period med lägre 

söktryck och färre studenter. Enheten har också gjort ett överintag av studenter till årets 

utbildning som ett sätt att försäkra sig om att få en tillräckligt stor studentgrupp.  De uppger 

att förändringen krävt flexibilitet och extra arbetsinsatser för att effekterna av reformens 

införande inte skulle slå negativt, åtminstone kortsiktigt vad gäller utbildningens kvalité.  

Internationaliseringen, som av regeringen nämns som en viktig komponent för att ha högsta 

kvalité, skulle också ha kunnat påverkas negativt utan extra arbetsinsatser från enhetens 

personal. Utan de olika insatser som genomförts på enhetens initiativ skulle regeringens insats 

enligt toppen-ner-argumentet brustit eller åtminstone varit otillräckliga för att nå eftersträvad 

måluppfyllelse. På de andra utbildningsverksamheterna som ingår i denna studie har man inte 

beskrivit att man gjort några särskilda anpassningar eller förändringar liknande de ovan 

beskrivna för att möta ett eventuellt studenttapp.  

 

Institutionen för Nationalekonomi uppger att det nu kommer en mer homogen studentgrupp 

som är mer engagerade, motiverade och som har bättre språkkunskaper. Informanten uppgav 

att införandet av studieavgifterna ”hjälpte till att sortera bort en del studenter” som hade lägre 

förkunskaper. Om det dock totalt sett berodde på institutionens ökade språkkrav för att bli 

antagen eller på de införda studieavgifterna är svårt att säga, men det upplevdes av 

institutionen som positivt för deras utbildning. Om det kan leda till ett bättre arbete och högre 

effektivitet är det positivt, men det kan inte sägas ha gett en bättre kvalitet med 

internationalisering som komponent, vilket regeringen betonar i målen.   

 

Vid Epidemiologi och global hälsa har en del ansatser gjorts för att sprida information om 

utbildningen och att man varit aktiva i att få stipendier till studenter. Man har försökt förstå 

via vilka vägar studenterna har hittat utbildningen, vilket visade sig vara internet och genom 

samarbetsländer och samarbetspartners. Man har också funnit att utbildningens närhet till 

enhetens forskning nämnts som något som kan attrahera studenter. En framtida idé är att göra 

tidigare studenter till ambassadörer för utbildningen. Utöver de stipendier som kommer via 

regeringens stipendieprogram har enheten fått en donation från en privat stiftelse. Dessa 

stipendier räcker tillsammans för att utbildningens kvalité och betydelse för 

internationalisering inte ska vara hotad, utan ska kunna fortsätta utvecklas på den höga nivå 

den tidigare befunnit sig. Stipendier från olika källor ger enheten en större frihet att rekrytera 
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studenter med önskad profil för utbildningen vilket kan fungera kvalitetshöjande på sikt. När 

det gäller information och marknadsföring skulle man vilja göra mer, men det är svårt att 

räcka till. Designhögskolan uppger att för kort tid har gått sedan reformens genomförande för 

att slutsatser rörande effekter ska kunna dras. De har dock tillgång till en del stipendier som 

gjort det möjligt att få en spridning och rekrytera duktiga utomeuropeiska studenter. De 

informerar om utbildningen via Internet; social medier, men också via studenter som går 

utbildningen som fungerar som ambassadörer för dem som är intresserade av att söka. 

Informanten på Designhögskolan uppger att man måste tänka marknadsföringsmässigt då det 

gäller information till studenter och att de är helt medvetna om behovet av detta. Institutionen 

för Nationalekonomi har ingen systematik för fortsatt kontakt med eller uppföljning av de 

tidigare utomeuropeiska studenterna. De har engelskspråkig information om utbildningen på 

hemsidan. Informanten uppger att det varken finns tid eller ekonomiska resurser för extern 

information från institutionen utan att det görs av Handelshögskolan och universitetet. Man 

har inte själva varit aktiva i försök att få stipendier till studenter.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att regeringens insatser fått olika stora effekter på olika 

utbildningsverksamheter beroende på deras utbildningsprofil. Dock framstå de effekter som 

verksamheterna upplevt som negativa att vara av övergående art. Regeringens stipendier har 

varit en viktig insats för att fortsatt attrahera utomeuropeiska studenter, främst för den 

utbildning som har ett globalt fokus på sin utbildning. Utbildningsverksamheterna har i 

varierande grad genomfört egna insatser för att hantera förändringen, vilket också varit viktigt 

för att man på längre sikt ska ha möjlighet att nå sina mål.  

 

5. DISKUSSION 
Målen som regeringen lyfter fram i sin proposition är svårtydiga. Universitet och högskolor 

kan möjligen uppleva den frihet som tolkningsutrymmet med otydliga målbeskrivningar ger 

som något positivt, men nackdelen att det inte går att följa upp om utfallsmålen nåtts, vad 

gäller en så stor reform som rör så många, får ses som betydande och värt att kritisera.  

 

I motsats till regeringen har informanterna delvis definierat vad de menar med kvalitet och 

internationalisering genom sina svar på frågorna under intervjuer. Det skiljer sig dock åt 

utifrån de olika verksamheternas innehåll och fokus. Utifrån en av måluppfyllelsemodellens 

styrkor, det så kallade objektivitetsargumentet, så är det regeringen som i detta fall skulle ha 

satt tydliga mål så att uppföljningen kunnat göras på ett opartiskt och objektivt sätt. En 
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invändning skulle kunna vara att begreppet kvalité i universitet och högskola kan vara svårt 

att definiera för regeringen. Mot detta talar Högskolverkets arbete med utvärdering av kvalité 

där till exempel enheten för Epidemiologi och global hälsa som enda folkhälsovetenskapliga 

utbildning i landet fick betyget mycket god kvalité. Högskoleverkets arbete skulle mest troligt 

kunna bidra med stöd för att definiera begreppet på ett sätt som är uppföljningsbart. Utifrån 

medborgarperspektivet, som Vedung nämner, ska folkvalda ställa till svars och krav kunna 

ställas på politiska insatser som utvärderingsbara. Har de nått avsedda mål och gett önskad 

effekt? Bristen på definition av centrala begrepp i propositionen gör att måluppfyllelsen inte 

är möjlig att utvärdera. 

 

Syftet med undersökningen var att studera effekter av reformen hos några 

utbildningsverksamheter på Umeå universitet. Alla undersökta utbildningsverksamheter har 

upplevt effekter av reformen med minskningar av internationella studenter vid genomförandet 

höstterminen 2011, men det finns utbildningar som drabbats värre än andra. Störst minskning 

upplevde enheten för Epidemiologi och global hälsa. Institutionen för nationalekonomi 

upplevde även stora minskningar (av internationella studenter), men säger sig inte ha 

påverkats i samma utsträckning verksamhetsmässigt. De uppger att det för dem är viktigare 

med duktiga studenter och att en mångfald av nationaliteter saknar egenvärde, man ser hellre 

att man har en homogen studentgrupp med goda förskunskaper. De upplever att de senaste 

studentgrupperna varit bättre än de man hade tidigare, innan reformen om avgiftskrav infördes. 

En internationalisering är enligt informanterna inte lika viktig för enheten för 

Nationalekonomi som för enheten för Epidemiologi och global hälsa och Designhögskolan. 

Som blivit tydligt i det empiriska materialet går det dock inte att säga att den institution/enhet 

som upplevt större minskningar än andra drabbats värre. Efter att ha studerat effekterna av 

reformen hos de olika utbildningsverksamheterna så blir det tydligt att en ökad 

internationalisering, i form av större mångfald av nationaliteter, inte automatiskt upplevts 

bidra till högre kvalité av alla utbildningsverksamheter baserat på deras egen uppfattning av 

vad kvalité i utbildningen är. Går det till exempel att säga att reformen bidragit till högre 

kvalité efter minskningen av internationella studenter vid enheten för Nationalekonomi? 

Enligt deras egen beskrivning har minskningarna snarare lett till högre kvalité med studenter 

som är mer engagerade, motiverade och som har bättre språkkunskaper. Den beskrivna 

förbättringen berodde inte på en internationalisering. Det kan alltså konstateras att kvalitet 

inte är lika med internationalisering för alla utbildningsverksamheter.  
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Det finns utbildningar med tydlig internationell inriktning som för utbildningens kvalité och 

innehåll önskar utomeuropeiska studenter, en grupp man nu har lagt en avgift på. Det borde 

tydliggöras av regeringen att vissa utbildningar med ett speciellt internationellt fokus viktigt 

för universitets och högskolors internationalisering kan ges utökat stöd i form av 

specialdestinerade stipendier. Ett sådant stöd hade varit betydelsefullt i en övergångsfas mot 

ett avgiftskrav. Enheten för Epidemiologi och global hälsa uttryckte det som utmanande att 

försöka hitta ett nytt arbetssätt för att klara övergången, något som krävde ett engagemang 

utöver det vanliga från personalens sida. En större lyhördhet för skilda behov och dialog med 

dessa utbildningar hade varit önskvärd för att inte riskera god kvalité.  

Det finns ett behov av att diskutera betydelsen av internationalisering för enskilda 

utbildningar och betydelsen av en internationalisering för större institutioner, som ett 

universitet. En internationalisering är för vissa utbildningsverksamheter centralt och önskvärt, 

som exempelvis för enheten för Epidemiologi och global hälsa och Designhögskolan. Deras 

internationella aktivitet och mångfald bidrar till internationaliseringen av den större kontexten 

vid Umeå universitet. Så även om vissa utbildningar inte upplever att de förlorat något med 

ett minskat antal utomeuropeiska studenter kan det betyda något negativt för universitetets 

internationaliseringsmöjlighet och dess utbildningsmiljö i stort.  

 

Regeringen tror att långsiktighet är nödvändig i ett arbete mot höjd kvalité i svensk högre 

utbildning. I den statistik som samlas in idag går det dock inte alltid att se studenternas 

ursprung. I rapporteringen av internationella studenter där information saknas rörande 

ursprung kan ett tapp av utomeuropeiska studenter döljas/balanseras upp med ett ökat antal 

europeiska studenter. Här finns ett förbättringsområde i den statistik som tas fram, bland annat 

från Universitets- och högskolerådets sida, men också i många utbildningsverksamheters egna 

statistik genom att fördela internationella studenter på ”europeiska” och ”utomeuropeiska 

studenter”. Informationen om hur många utomeuropeiska studenter som studerar på Sveriges 

utbildningar ska vara lättillgängliga för att möjliggöra uppföljning.  

 

Avgiftskravet för utomeuropeiska studenter får anses bidra till en särskilt utsatt situation då 

det gäller deras möjligheter att få studera i Sverige. Dessa uppgifter blir värdefulla i 

uppföljning för att förstå behov av stipendier för utomeuropeiska studenter. För 

utbildningsverksamheter i behov av utomeuropeiska studenter för att upprätthålla hög kvalité i 

sin utbildning är det viktigt att kunna finansiera stipendier. I princip alla utomeuropeiska 

studenter som antagits hos de studerade utbildningsverksamheterna har antagits genom 
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stipendier. Enheten för Epidemiologi och global hälsa har upplevt att man har tilldelats fler 

stipendier av svenska institutet och Umeå universitet än tidigare, men det räcker inte utan man 

är i fortsatt behov av att finna extern finansiering av stipendier. Detsamma gäller för 

Designhögskolan. De har båda uttryckt att fortsatt finansiering av stipendier är en 

förutsättning för att de ska kunna bedriva sina respektive utbildningsverksamheter. Om den 

typen av utbildningar hamnar i en sits där de inte lyckas finna externa medel för detta så bör 

regeringen vara öppen och tillmötesgående i en dialog kring detta.  

 

De utbildningar som studerats i denna uppsats skiljer sig åt på många sätt, men avslutningsvis 

är det värt att notera att betyget som högskoleverket gav enheten för Epidemiologi och global 

hälsa och som byggde på information insamlad innan reformens genomförande visar att en 

högkvalitativ utbildning kan bedrivas med avgiftsfrihet för utomeuropeiska studenter. Det 

behöver inte automatiskt vara en motsättning. 
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UMEÅ UNIVERSITET    APPENDIX 
Statsvetenskapliga institutionen 
Statsvetenskap C 
Självständigt arbete - Intervjuguide 

                
 
Inledning       
 
Vilken typ av utbildningar har ni för internationella studenter? 
 
Hur många internationella studenter har ni? 
 
Hur många av dem är utomeuropeiska? 
 
Konsekvenser för antal studenter och studentprofiler 
 
Har ni upplevt en minskning av utomeuropeiska studenter efter reformens införande?  
 
Märker ni att det finns länder som representeras i lägre grad efter att reformen infördes? 
 
Har ni fått en annan grupp utomeuropeiska studenter? Märker ni någon skillnad?  
 
Går det att se en skillnad i studenters erfarenheter och bakgrund i hemlandet som ni möter?  
 
Har antalet sökanden ökat eller minskat från europeiska studenter?  
 
Konsekvenser för utbildning och forskning 
 
Har införandet av avgifter fått konsekvenser för utbildningen/utbildningar och dess/deras 
innehåll, om ja, på vilket sätt?  
 
Har er institutions möjligheter till utbyte av kunskap påverkats?  
 
Har kurser, program hotats? Om ja, hur har ni löst svårigheterna?  
 
Konsekvenser för internationalisering 
 
Får det konsekvenser för era internationella forskningssamarbeten? 
 
Vad görs för att kompensera för ev. negativa konsekvenser? 
 
Enligt regeringen ska lärosäten bli tilldelade statliga medel och själva avgöra vilka studenter 
som ska tilldelas stipendium, detta för att minska långdragna tilldelningsprocesser. Stämmer 
den bilden med hur ni arbetar? Hur fungerar tilldelning av stipendier till utomeuropeiska 
studenter? 
 
Erfarenheter från andra länder som infört studieavgifter för studenter från tredjeland visar 
att andelen sökande från utvecklingsländer minskat drastiskt. Med stipendier vill regeringen 
dämpa en sådan utveckling. Hur ser utveckling ut på er enhet/institution? Behövs ev. ökade 
statliga medel för nå en bättre balans?  
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Regeringen har uttryckligen sagt att svenskar ska få tillträde till ett större antal 
utbildningsplatser genom ett infört avgiftskrav för utomeuropeiska studenter. På grund av ett 
minskat antal utomeuropeiska studenter och ett ökat antal svenska studenter, kan ett minskat 
antal utomeuropeiska studenter leda till en minskad efterfrågan på utbildningar på engelska 
och hur skulle det kunna påverka internationaliseringen i längden? 
 
Har de utomeuropeiska studenterna återvänt till sina hemländer efter fullföljd utbildning? 
Om ja, vilka positioner har era tidigare studenter fått då de återvänt till sina hemländer? Har 
ni hållit kvar kontakten med studenterna? 
 
Konsekvenser för enhetens arbete 
 
Regeringen menar att en minskning av antalet tredjelandsstudenter är förväntad. Men genom 
ett arbete med information och rekrytering kan en nedgång förhindras. Ansvaret för att 
informera om enskilda universitet och högskolor vilar på lärosätena själva, medan  
Svenska institutet arbetar för att öka exponeringen av svensk högre utbildning och forskning 
generellt och informerar om Sverige som utbildningsdestination. Hur ser ni på det? Hur 
arbetar ni för att locka studenter? 
 
Riksrevisionen menar på att högskolor och universitet kan uppleva en minskad belastning då 
det gäller handläggningsprocesser. Har ni upplevt någon förändring när det gäller 
handläggningsprocesser (tid, resurser)?  
 
Universitet och högskolor får själva disponera avgiftsintäkterna samtidigt som 
grundutbildningsanslagen sänks. Går det att se om intäkterna kommit till användning mot en 
förbättrad kvalité i ert utbildningsarbete?  
 
Har införandet av avgifter påverkat er enhets arbete på andra sätt? 
 
Studenterna 
 
Märker ni någon skillnad på de utomeuropeiska studenternas studievanor, engagemang, 
ämneskunskaper och språkkunskaper? 
 
Avslutningsfrågor 
 
Sammanfattningsvis, har er verksamhet påverkats positivt på något sätt i och med att 
studieavgifter införts?  
 
Har er verksamhet påverkats negativt på något sätt i och med att studieavgifter införts?  
 
Är det något viktigt som du skulle vilja lägga till som jag glömt att fråga dig om?  
 




