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Delyttrande från tekniska fakulteten avseende 

betänkandet ”Ökad attraktionskraft för 

kunskapsnationen Sverige” 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) har getts i uppdrag att 

inkomma med delyttrande över remissen ”Ökad attraktionskraft för 

kunskapsnationen Sverige”. I det följande yttrar sig LiTH över betänkandets 

huvudsakliga förslag, bedömningar och rekommendationer 

Kännedomen om Sverige som kunskapsnation och kunskap om omvärlden 

 LiTH ser positivt på att UHR, UKÄ, SI, Vinnova och VR får i uppdrag att 

stödja internationaliseringen av svensk forskning, högre utbildning och 

forskningsnära innovation och att medel tillförs för att utföra uppdraget 

men tar inte ställning till det föreslagna beloppet. 

 LiTH avstyrker en stor satsning på att utvidga de befintliga Innovations- och 

forskningskontorens roll. Det är svårt att motivera den relativt höga 

kostnaden samtidigt som ett mindre antal kontor med flera olika uppdrag 

skulle ha svårt att tillgodose behov som ligger utanför mittfåran. LiTH kan 

möjligen tillstyrka en begränsad pilotverksamhet för att utveckla konceptet. 

 LiTH tillstyrker att förordningen med instruktion för Svenska institutet 

ändras så att det framgår att institutet ska informera om Sverige som 

kunskapsnation i utlandet. Likaså tillstyrks förslaget om svenska 

utbildnings- och forskningsambassadörer. LiTH tillstyrker vidare att 

Svenska Institutet tillförs resurser för ändamålet men tar inte ställning till 

det föreslagna beloppet.  

 LiTH ifrågasätter att enbart individer som disputerat inom humaniora 

skulle kunna tjänstgöra som svensklektorer utomlands. Avgörande borde 

vara skickligheten med avseende på uppdraget. Vad är det som gör 

postdoktorer från andra discipliner olämpliga att undervisa icke-

svensktalande i svenska? 

 LiTH avstyrker förslaget om att institutionalisera identifierandet av länder 

som anses vara särskilt viktiga för Sveriges högre utbildning och forskning. 

Förslaget om en rörlig resurs om minst 5 miljoner kronor för detta ändamål 

väcker frågan om vem som avgör vad som ska satsas på och om det är 

utredningens mening att samtliga lärosäten förväntas ”springa på samma 

boll”. 

 LiTH ställer sig försiktigt positivt till förslaget om att inkludera lärosäten i 

åtminstone vissa befintliga Team-Sweden grupper men vill samtidigt peka 
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på svårigheten att skapa bred representation från många lärosäten i ett 

sådant fall. LiTH är tveksamt till att skapa en särskild Kunskap-gruppering.  

Samordning mellan myndigheter 

 LiTH avstyrker en permanent Plattform för internationalisering enligt den 

föreslagna modellen. Det är svårt att se att de olika behov som finns på olika 

lärosäten skulle kunna tillgodoses med den föreslagna konstruktionen och 

representationen. I de fall det behövs nationell samling kring specifika 

frågor torde olika projekt vara mer ändamålsenliga. 

Att komma som avgiftsskyldig student till svenska universitet och högskolor 

 LiTH instämmer i behovet av att förenkla och snabba upp processerna och 

att göra dem överskådliga och tydliga utifrån studentens perspektiv.  

 LiTH ställer sig positivt till att UHR och UKÄ ges i uppdrag att utreda hur 

gruppen studieavgiftsskyldiga kan följas från anmälan till examen via 

regelbunden statistik eller i särskilda uppföljningar. Likaså att 

myndigheterna får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en 

ordning för regelbunden informationsöverföring angående ansökningar om 

uppehållstillstånd baserat på aktuella ansökningsvolymer. 

 LiTH hade önskat se konkreta förslag för att snabba upp och höja kvaliteten 

i antagningsprocessen samt processen att söka uppehållstillstånd och inte 

bara uppdrag till lärosätena och andra myndigheter att lösa problemen. Det 

hade även varit önskvärt att en del av den finansiering som föreslås i kapitel 

3-4 istället hade lagts på dessa processer, så att kostnaden inte behövt 

finansieras genom höjda studieavgifter.  

 LiTH är positivt till att öka yrkeslivskopplingen för tredjelandsstudenter 

men vill framhålla att lärosätena inte löser problematiken på egen hand och 

att det dessutom finns ett tryck även från övriga studenter att få tillgång till 

praktikplatser m.m. LiTH vill även framhålla att innehåll och lärandemål i 

ett utbildningsprogram inte kan föreskrivas såsom görs i betänkandet utan 

att lärosätena har att bedöma vilka lärmoment som krävs för att uppnå 

respektive programs examensmål.  

Migrationsrättsliga aspekter 

 LiTH välkomnar ökad förståelse och konstruktivt samarbete mellan sektorn 

och Migrationsverket, men är tveksamt till att arbetsuppgifter flyttas till 

lärosätena utan att medel anvisas för detta. Att till exempel styrka 

studieavsikt innebär avsevärda kostnadsökningar bortsett från svårigheten 

att utföra uppgiften på ett rättssäkert sätt. Konsekvensen av förslagen 

riskerar att rendera höjda studieavgifter. 
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 LiTH vill påpeka att möjligheten att omgående rapportera ifall en student 

avbrutit studierna inte låter sig göras så lätt såvida inte studenten själv 

anmält avbrott.  

 LiTH tillstyrker förslaget att förbättra villkoren för utländska doktorander 

som genomför en del av sina doktorandstudier i Sverige. 

Avgifter för studier 

 LiTH tillstyrker att anmälningsavgiften ligger kvar på nuvarande nivå och 

fortsatt fastställs av regeringen med ambition att åstadkomma 

kostnadstäckning och att förhindra oseriösa anmälningar. 

 LiTH ställer sig bakom förslaget att för studenterna tydligt redovisa vad som 

ingår i studieavgiften.  

 LiTH tillstyrker att förordningen ändras så det framgår att den avgörande 

tidpunkten för om en person är studieavgiftsskyldig är vid utbildningens 

start.  

 LiTH tillstyrker att kravet på att studieavgiften ska vara densamma för alla 

studieavgiftsskyldiga som går samma utbildning vid samma tillfälle 

upphävs. Likaså tillstyrks förslaget om ändring av bestämmelsen rörande 

återbetalning av studieavgiften. 

 LiTH ställer sig bakom förslaget att upphäva bestämmelserna om 

avstängning vid utebliven betalning av studieavgiften och istället inte tillåta 

registrering på kurser där avgiften inte erlagts. Däremot bör 

konsekvenserna av den föreslagna rätten att överklaga ett beslut om att en 

student inte får registrera sig på en kurs utredas vidare. 

Stipendier och annan finansiering av tredjelandsstudenter 

 LiTH ställer sig bakom förslaget att utöka stipendiemedlen som universitet 

och högskolor själva förfogar över. Likaså bör medlen kunna användas till 

levnadsomkostnader såsom föreslås. 

 LiTH avstyrker förslaget om flaggskeppsstipendier. Dels skulle ett sådant 

stipendieprogram ge incitament att fragmentisera masterutbudet till 

program som läses inom hägnet av en forskningsmiljö. Men framför allt 

skulle alltför många olika stipendieprogram där en och samma person kan 

ansöka om stipendier göra urvalsprocessen svår och även påverka 

lärosätenas rådighet över när och hur anmälnings- och antagningsprocesser 

ska utformas då de måste synkroniseras med stipendiebesluten. De 

föreslagna medlen får gärna istället adderas till de stipendiemedel som 

universitet och högskolor förfogar över. 

 Av ovanstående skäl är LiTH även tveksamt till stipendieprogram att 

användas vid bilaterala avtal mellan Sverige och annat land. 
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 LiTH är tveksamt till att för egen del använda anslagsmedel för att sätta ned 

avgifterna för betalningsskyldiga men ser samtidigt inte anledning att 

avstyrka förslaget om det endast är en möjlighet. 

 LiTH ser positivt på att det utreds hur avdragsrätt för donationer avseende 
stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter kan utformas. 

Internationella studenters rättsliga ställning och möjlighet till inflytande 

 LiTH välkomnar reformer för att öka masterstudenters möjlighet till 

inflytande över sina studier och sin studiesituation trots att de inte 

behärskar svenska. Behoven måste emellertid också i vissa sammanhang 

balanseras mot behoven av och krav att använda svenska språket i vissa 

sammanhang. 

 LiTH menar att den förtydligade statusen som student är positiv både 

avseende utbytesstudenter och avseende studenter inom beställd 

utbildning, som bör ha samma rättigheter och samma skyldigheter som 

övriga studerande vid lärosätet. 

Beställd utbildning och uppdragsutbildning 

 LiTH ser tillstyrker att regler för beställd utbildning klargörs i 

högskoleförordningen och att även allmännyttiga, icke-statliga 

organisationer kan köpa uppdragsutbildning som behövs av 

biståndspolitiska skäl. 
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