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Sammanfattning 
 

I denna rapport beskrivs några aktuella trender i omvärlden som Analys & utvärdering 

uppfattar som mest relevanta för Göteborgs universitets utbildningsverksamhet. Rap-

porten fokuserar på de senaste händelserna i omvärlden, men sträcker sig i vissa fall så 

långt tillbaka som till 2013. 

I samhällsdebatten om högre utbildning är arbetslivsanknytning central, och ofta framförs 

åsikten att högskolans utbildningar inte är tillräckligt väl anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Denna debatt finns i många andra länder också. 

Den snabba utvecklingen av IT påverkar högskoleutbildningen på många sätt, och ställer 

nya krav på högskolan. Lärosätena förväntas kunna hantera blended learning, öppna läro-

medel, learning analytics, individualiserat lärande, och mycket annat. 

EUA genomförde i våras en enkätundersökning bland sina medlemmar om de trender 

som synts under de senaste åren och vad som förväntas under de närmast kommande 

åren. Undersökningen pekar bland annat på hur en förändrad finansieringssituation 

påverkar lärosätena; att utvecklingen av European Higher Education Area fortgår men 

samtidigt dras med problem; att studentpopulationerna förändras; och att IT och inter-

nationalisering är de två fenomen som starkast påverkar utvecklingen av undervisning. Att 

internationalisering fortfarande en stark trend inom hela universitetsvärlden syns på 

många andra håll än i EUA:s undersökning, och det finns många idéer om hur lärosäten 

ska agera i den frågan. 

Breddad rekrytering är ett ämne som fått förnyad uppmärksamhet (och som också nämns 

i EUA-undersökningen). Diskussionerna om breddad rekrytering angränsar till de om 

livslångt lärande, som också fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. 

Det finns i flera länder en utveckling som kan tolkas som en förskjutning från att se högre 

utbildning som något som är bra för samhället i stort och som ska finansieras offentligt 

(”public good”) till något som är bra för individen och som således ska betalas med priva-

ta medel (”private good”). Denna utveckling gäller inte alls alla länder, och den är inte 

heller svart-vit. 
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Inledning 
Analys & utvärdering vid Forsknings- och innovationskontoret (A&U) har omvärlds-

bevakning som ett av sina uppdrag. I denna rapport beskrivs några aktuella trender i om-

världen som A&U uppfattar som mest relevanta för Göteborgs universitets utbildnings-

verksamhet. För många läsare kommer den största delen av innehållet att vara bekant, och 

värdet av rapporten ligger då kanske främst i att den ger tillfälle till reflektion över det 

sammanhang som universitetet befinner sig i.  

Rapporten fokuserar på de senaste händelserna i omvärlden, men sträcker sig i vissa fall så 

långt tillbaka som till 2013.  

 

Läsanvisning 

De fotnoter som generöst finns strödda i texten nedan länkar i allmänhet till webbsidor 

där mer information finns att läsa om det som påstås i texten. Den intresserade läsaren 

uppmanas att klicka på dessa länkar, och höra av sig till Analys & utvärdering om länkarna 

inte fungerar. 
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 Arbetslivsanknytning  
I samhällsdebatten om högre utbildning är arbetslivsanknytningen central. En vanlig åsikt 

är att högskolans utbildningar inte är tillräckligt väl anpassade till arbetsmarknadens behov 

och att detta beror på att lärosätena inte samverkar med arbetsgivarna i tillräcklig 

utsträckning1,2,3,4,5,6. Samma diskussion finns i många andra länder7,8,9,10,11,12,13,14, och endast 

i undantagsfall höjs röster som pekar på arbetsmarknadens ansvar15. I Danmark är trycket 

på arbetslivsanknytning mycket stort nu: man vill få studenter att läsa på heltid16, ut-

bildningar vars alumner har låg arbetsmarknadsetablering skärs ned17, rapporter om 

arbetslösa alumner presenteras18,19, och studenter styrs mot utbildningar som leder till 

jobb20.  

I de svenska diskussionerna inkluderas ofta yrkeshögskolan och yrkesgymnasiet, och 

under den senaste tiden har dessa utbildningsformer fått mer uppmärksamhet21,22,23,24,25. 

Universitetskanslersämbetet presenterade i våras en rapport om hur lärosätena styr 

utbildningsdimensioneringen utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 

behov26. De kommer fram till att dimensioneringen på det stora hela fungerar bra, med 

vissa undantag vad gäller utbildning till lärare och vårdyrken. Samtidigt menar de att det 

finns utrymme för förbättringar vad gäller samarbete mellan högskola och arbetsgivare:  

Vi föreslår att lärosätena ska – i de fall detta inte redan finns – skapa arenor för regel-

bunden och systematisk samverkan med såväl arbetslivets representanter som med andra 

lärosäten om dimensionering av högskolans utbildning.  

”Högre utbildning under 20 år” (2015). SOU 2015:70. Sidan 23. 

 

                                                      
1 Göteborgs-Posten, 2015-05-26: Attityder bakom kompetensbrist. 
2 Svenska Dagbladet, 2015-01-26: Chans för lärosäten att göra skillnad. 
3 Svenskt näringsliv2014-12-04: Högskolorna behöver lyssna mer på näringslivet. 
4 Upsala Nya Tidning, 2014-06-22: Samverkan ger samhällsnytta. 
5 samverkamera.se 
6 Ny Teknik, 2014-04-02: Tillsätt en kompetensminister. 
7 Le Monde, 2015-01-27: Insertion professionelle: de l’amphi à l’embauche. 
8 University World News, 2015-01-16: University-employer links boost graduate employability. 
9 University World News, 2015-06-26: Universities pressed to streamline, and cut humanities. 
10 University World News, 2015-03-20: Producing unemployable graduates wastes time and money. 
11 Research Professional, 2015-06-05: Graduates unprepared for work, says OECD. 
12 Research Professional, 2014-11-04: Commission promotes ’employability’ in academia. 
13 University World News, 2014-11-21: Employability of graduates is a big concern – Report. 
14 University World News, 2015-07-17: Competitors challenge universities on employability. 
15 The Chronicle of Higher Education, 2015-06-22: Business Can Pay to Train Its Own Work Force. 
16 University World News, 2015-02-06: Quality commission calls for change. 
17 Research Professional, 2015-01-30: SDU to cut humanities degrees. 
18 Research Professional, 2015-01-16: Burden of unemployed graduates revealed. 
19 Research Professional, 2015-07-17: Increase in graduate unemployment. 
20 Information, 2015-05-02: Åbenhed om løn og arbejdsløshed møder kritik. 
21 Dagens samhälle, 2015-02-09: Yrkesprogrammen utmärkt inkörsport till arbetslivet. 
22 Göteborgs-Posten, 2015-04-16: Industrin behöver bättre yrkesutbildningar. 
23 Svenska Dagbladet, 2015-04-27: Långtidsarbetslösa bör få gratis yrkesutbildning. 
24 Dagens samhälle, 2015-01-21: 358 nya utbildningar för bättre jobbmatchning. 
25 Dagens Industri, 2015-03-31: Vi förväntar oss mer av regeringen. 
26 Universitetskanslersämbetet, april 2015: Högre utbildning under 20 år. 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2725591-attityder-bakom-kompetensbrist
http://www.svd.se/chans-for-larosaten-att-gora-skillnad_4283201
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet_i_h_gskolan/hogskolorna-behover-lyssna-mer-pa-naringslivet_605305.html
http://www.unt.se/asikt/debatt/samverkan-ger-samhallsnytta-3216399.aspx
http://samverkamera.se/
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3817824.ece
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2015/01/27/insertion-professionnelle-de-l-amphi-a-l-embauche_4564512_4401467.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150117072732644
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150626132414546
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150319130200274
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/6/Graduates-unprepared-for-work--says-OECD.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2014/11/Commission-promotes-employability-in-academia.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141120205517382
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150717220219962
http://chronicle.com/article/Business-Can-Pay-to-Train-Its/231015/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150205124646286
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/other-nations/denmark/2015/1/SDU-to-cut-humanities-degrees.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/other-nations/denmark/2015/1/Burden-of-unemployed-graduates-revealed.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/other-nations/denmark/2015/7/Increase-in-graduate-unemployment.html
http://www.information.dk/531957
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/yrkesprogrammen-utmaerkt-inkoersport-till-arbetslivet-13596
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2686777-industrin-behover-battre-yrkesutbildningar
http://www.svd.se/langtidsarbetslosa-bor-fa-gratis-utbildning_4519828
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/358-nya-utbildningar-foer-baettre-jobbmatchning-13187
http://www.di.se/artiklar/2015/3/30/debatt-vi-forvantar-oss-mer-av-regeringen/
http://www.uka.se/arkiv/rapporter/dimensioneringavhogreutbildning.5.27b94bbc14c9e215aaa1ca5.html
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Utbildningskvalitet 
2013 fördes en offentlig diskussion i Sverige om högskoleutbildningens kvalitet (se 

Aktuella frågor i omvärlden. December 2013., sid 13). Den debatten har blossat upp igen, 

och kan nu delas in i tre huvudfåror. Den första handlar om balansen mellan satstningar 

på kvalitet och satsningar på kvantitet i högre utbildning. De som vill ha mer satsningar på 

kvalitet pekar på den kraftiga utbyggnaden av högskolan under de senaste decenneierna 

och menar att det har lett till att kvaliteten har halkat efter (få lärarledda timmar, studenter 

som behöver mer stöd, och lärare utan forskning i tjänsten), medan deras menings-

motståndare hävdar att en fortsatt utbyggnad är viktig för att alla som vill studera ska få 

chansen och att man höja kvaliteten samtidigt 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38.  

Den andra fåran handlar om vilka krav som ställs på studenterna och vilka attityder och 

förkunskaper de har. En grupp, som är helt dominerande i det samtalet, menar att 

förväntningarna på studenterna är för låga, att studenterna har fel attityd, och att lärarnas 

kompetens inte respekteras tillräckligt av vare sig studenter eller styrsystem 39,40,41,42,43,44,45,46 

(en diskussion som också finns i USA47,48,49,50). Undantagsvis höjs någon röst som 

försvarar studenterna. 51  

Slutligen finns en fåra i debatten om utbildningskvalitet som handlar om högskolans 

styrning. Det handlar om att höja utbildningens status i den akademiska världen, att införa 

ett tvånivåsystem bland lärosätena med utbildningsfokuserade högskolor och 

forskningsfokuserade universitet, eller att HST/HPR-systemet korrumperar och måste 

ändras 52,53,54,55.  

 

                                                      
27 Dagens Nyheter, 2014-12-30: Högre utbildningskvalitet måste gå före fler platser. 
28 Dagens Nyheter, 2014-12-30: Slöseri med kompetens att inte bygga ut högskolan. 
29 Dagens Nyheter, 2015-01-02: Ingen motsättning mellan kvalitet och utbyggd högskola. 
30 Sveriges radio, 2015-01-20: För få lärarledda lektioner för vissa grupper. 
31 Dagens Nyheter, 2015-04-28: Kunskap i en ond spiral. 
32 Svenska Dagbladet, 2015-05-08: Kvalitet måste gå före fler platser. 
33 Svenska Dagbladet, 2015-05-03: Pengarna till högskolan är en tummetott. 
34 Göteborgs-Posten, 2015-05-12: Hög kvalitet viktigare än fler högskoleplatser. 
35 Göteborgs-Posten, 2015-05-15: Fler platser med bättre kvalitet. 
36 Svenska Dagbladet, 2015-05-27: Liten lärartid i högskolan trots miljonsatsning. 
37 Expressen, 2015-06-02: Efter Pisaskolan – nu får vi Pisahögskolan. 
38 Expressen, 2015-07-01: Kvantitet sätts före kvalitet på högskolan. 
39 Svenska Dagbladet, 2014-09-02: Högre förväntningar ger bättre högskolor. 
40 Dagens Nyheter, 2015-02-26: Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån. 
41 Svenska Dagbladet, 2015-02-26: Examen lika lätt som körkort. 
42 Dagens Nyheter, 2015-03-11: Carl Johan von Seth: Lärarna måste ha företräde. 
43 Göteborgs-Posten, 2015-03-17: Värdesätt högre utbildning mer. 
44 Svenska Dagbladet, 2015-04-25: ”Curling” på universitetet till hög kostnad. 
45 Expressen, 2015-05-27: Unga arbetslösa – ni måste hugga i. 
46 Expressen, 2015-06-08: Jag skäms över vissa ungas bortskämdhet. 
47 The Chronicle of Higher Education, 2014-09-02: Let’s Ask More of Our Students – and of Ourselves. 
48 The Chronicle of Higher Education, 2014-09-02: ’Adrift’ After College: How Graduates Fail. 
49 The Chronicle of Higher Education, 2014-09-02: Do Americans Expect Too Much From a College Degree? 
50 The Chronicle of Higher Education, 2015-06-10: Dear Liberal Professor, Students Aren’t The Problem. 
51 Sveriges Television, 2015-05-24: Skyll inte skolproblemen på 90-talisterna. 
52 Campi, 2014-12-02: Han vill höja lärarnas status. 
53 Dagens Nyheter, 2014-12-30: Ge regionala och forskningstunga universitet skilda uppdrag. 
54 Svenska Dagbladet, 2015-05-17: Svensk högskola lider av systemfel. 
55 Svenska Dagbladet, 2015-06-02: Den högre utbildningens låga kvalitet. 

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1468/1468004_20131216gamma_omvarld.pdf
http://www.dn.se/debatt/hogre-utbildningskvalitet-maste-ga-fore-fler-platser/
http://www.dn.se/debatt/repliker/sloseri-med-kompetens-att-inte-bygga-ut-hogskolan/
http://www.dn.se/debatt/repliker/ingen-motsattning-mellan-kvalitet-och-utbyggd-hogskola/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6070576
http://www.dn.se/ledare/kunskap-i-en-ond-spiral/
http://www.svd.se/kvalitet-maste-ga-fore-fler-platser_4547634
http://www.svd.se/pengar-till-hogskolan-ar-en-tummetott_4533966
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2711572-hog-kvalitet-viktigare-an-fler-hogskoleplatser
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2713736-fler-platser-med-battre-kvalitet
http://www.svd.se/storsatsning-pa-kvalitet-i-hogskolan-blev-halfyllare/om/sverige
http://www.expressen.se/debatt/efter-pisaskolan--nu-far-vi-pisahogskolan/
http://www.expressen.se/debatt/kvantitet-satts-fore-kvalitet-pa-hogskolan/
http://www.svd.se/hogre-forvantningar-ger-battre-hogskolor_3874282
http://www.dn.se/debatt/universitetsreform-behovs-for-att-hoja-kunskapsnivan/
http://www.svd.se/examen-lika-latt-som-korkort_4367781
http://www.dn.se/ledare/signerat/carl-johan-von-seth-lararna-maste-ha-foretrade/
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2658402-vardesatt-hogre-utbildning-mer
http://www.svd.se/curling-pa-universitetet-till-hog-kostnad_4518048
http://www.expressen.se/debatt/unga-arbetslosa--ni-maste-hugga-i/
http://www.expressen.se/debatt/jag-skams-over-vissa-ungas-bortskamdhet/
http://chronicle.com/article/Lets-Ask-More-of-Our/148559/
http://chronicle.com/article/Adrift-After-College-How/148533/
http://chronicle.com/article/Do-Americans-Expect-Too-Much/148537/
https://chroniclevitae.com/news/1030-dear-liberal-professor-students-aren-t-the-problem
http://www.svt.se/opinion/dagens-studentgeneration-ar-inte-sarskilt-privilegierad
https://campi.kth.se/nyheter/han-vill-hoja-lararnas-status-1.525618
http://www.dn.se/debatt/repliker/ge-regionala-och-forskningstunga-universitet-skilda-uppdrag/
http://www.svd.se/svensk-hogskola-lider-av-systemfel_4568482
http://www.svd.se/den-hogre-utbildningens-laga-kvalitet/om/ledare
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IT i utbildningen 
IT används alltmer i högre utbildning. Ett, potentiellt strukturförändrade, sätt som detta 

sker på är att utbildningen levereras över Internet56. Detta gäller såväl kursmaterial som 

föreläsningar och interaktion mellan lärare och studenter (och gränserna mellan dessa 

kategorier kan ibland bli något oklara57). Det kan vara rena distansutbildningar (MOOC58 

eller mer traditionella), men också utbildningar som blandar onlineundervisning med 

campusundervisning59,60. Denna utveckling sker även i forskarutbildningen, om än något 

långsammare61,62. 

Organisationen New Media Consortium (ett samarbete mellan ett antal amerikanska IT-före-

tag) och organisationen Educause (ett samarbete mellan amerikanska lärosäten) skriver 

varje år en rapport om IT-trender inom högre utbildning. Rapporten kallas NMC Horizon 

Report, och den senaste versionen innehåller flera intressanta trender, som listas här i 

kortform. 

Trender 

 Advancing Cultures of Change and Innovation. Lärosätena strävar efter att vara 

innovationshärdar, som ska leda till ekonomisk tillväxt i det omgivande samhället. 

Detta innebär att lärosätena måste organiseras så att de gynnar kreativitet och 

entreprenöriellt tänkande. 

 Increasing Cross-Institution Collaboration. Lärosäten sluter sig samman i konsortier, 

bl.a. för att dela kostnader för teknologi. 

 Growing Focus on Measuring Learning. När allt mer utbildning ges online kan man 

också samla in uppgifter om hur studenterna använder systemen, och dessa upp-

gifter kan sedan analyseras i detalj för att skapa kunskap om lärandet. 

 Proliferation of Open Educational Resources. Öppna läromedel blir allt vanligare. 

 Increasing Use of Blended Learning. Vissa delar av campusutbildningar läggs online. 

Det kan vara en hel online-kurs inom ett campusprogram, eller att en i grunden 

traditionell campuskurs kompletteras med att t.ex. videoföreläsningar eller 

diskussionsforum finns tillgängliga online. 

 Redesigning Learning Spaces. Stora föreläsningssalar ger vika för grupprum med tråd-

löst Internet och videokonferensanläggningar. 

Utmaningar som uppstår av trenderna 

Lösbara utmaningar: Sådana som vi förstår och vet hur vi ska lösa  

 Blending Formal and Informal Learning. Med Internet har det blivit möjligt att lära sig 

väldigt många olika saker på egen hand, och det har lett till ett ökat intresse för 

självlett och nyfikenhetsstyrt lärande som är vanligt på t.ex. museum och 

                                                      
56 Ratio, 2015-01-30: Mer än bara MOOC:s – hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn. 
57 Slate, 2014-09-04: College in a Box. Textbook giants are now teaching classes. 
58 Regeringskansliet, 2015-03-26: Regeringen ger uppdrag om att analysera öppen nätbaserad utbildning. 
59 The Chronicle of Higher Education, 2015-03-10: Yale Announces ’Blended’ Online Master’s Degree. 
60 The Chronicle of Higher Education, 2015-04-10: How ’Elite’ Universities Are Using Online Education. 
61 Research Professional, 2015-06-19: Universities report rise in online training for doctorates. 
62 Research Professional, 2015-07-02: Taking the PhD online. 

http://ratio.se/publikationer/mer-bara-moocs-hur-onlineutbildning-paverkar-den-amerikanska-universitetssektorn/
http://www.slate.com/articles/life/education/2014/09/online_college_classes_textbook_companies_offer_courses_with_minimal_university.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/regeringen-ger-uppdrag-om-att-analysera-oppen-natbaserad-utbildning/
http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/yale-announces-blended-online-masters-degree
http://chronicle.com/article/How-Elite-Universities/229233/
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/6/Universities-report-rise-in-online-courses-for-doctoral-education-.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/7/Taking-the-PhD-online.html
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vetenskapscentrum. Hur man kan kombinera sådant informellt lärande med 

institutionaliserad utbildning? 

 Improving Digital Literacy. Lärare måste behärska tekniken för att kunna använda 

den. 

Svåra utmaningar: Sådana som vi förstår men som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa  

 Personalizing Learning. Det finns ökande krav på att utbildning ska ta hänsyn till 

studentens individuella lärbehov, intressen, mål eller kulturella bakgrund. 

 Teaching Complex Thinking. Det blir allt vanligare med situationer där människor 

förväntas lösa komplexa problem utifrån många och/eller stora datamängder. 

Högskolan ska kunna utbilda personer för detta. 

Otäcka utmaningar: Sådana som är för komplexa för att ens definiera, och ännu 

mindre åtgärda  

 Competing Models of Education. MOOC och Competency-Based Education utmanar 

den traditionella högre utbildningen. 

 Rewarding Teaching. Undervisning måste få högre status inom akademin. 

Viktiga tekniska nyheter 

 Bring Your Own Device (BYOD). Studenter tar med sina egna datorer, telefoner och 

surfplattor till universitetet, och använder dem som en del av lärandet. 

 Flipped Classroom. Den undervisning som traditionellt sker genom föreläsningar 

flyttas till videoinspelade presentationer, podcaster, berikade digitala läromedel, 

eller kursdiskussionsforum. Lärartiden används istället till djupare interaktion 

mellan studenter och lärare. 

 Makerspaces. Högteknologiska verkstäder där studenter kan experimentera och 

testa sina idéer genom att praktiskt bygga apparater. 

 Wearable Technology. Armbandsur, halsband, glasögon o.d. som samlar in informa-

tion om bäraren, och/eller presenterar information för bäraren. 

 Adaptive Learning Technologies. När utbildningen sker online kan man använda 

program som anpassar utbildningen till studentens behov allteftersom hen lär sig. 

 The Internet of Things. När allt fler prylar blir uppkopplade förändras vår vardag.  

 

Kvalitetsgranskning och ackreditering 
I de flesta länder finns organisationer som granskar kvaliteten på landets lärosäten; i 

Sverige har det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem som Harriet Wallberg tog fram 

förra året gått på remiss under våren och ska enligt planerna börja gälla 1 januari 2016. I 

den allt mer globaliserade världen ökar behovet av internationell kvalitetsgranskning. Det 

sker dels genom att lärosäten låter sig granskas av organisationer som har sitt ursprung i 

andra länder (oftast USA)63,64,65 , och dels genom att man använder sig av internationella 

                                                      
63 University World News, 2015-03-20: More universities seek external accreditation. 
64 The Pie News, 2015-04-24: Language accreditation up in Europe’s HE. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150319212444914
http://thepienews.com/news/language-accrediation-up-in-europes-he/


 

 9 

rankningar som substitut för ackreditering66,67. Det pågår också diskussion om att skapa en 

internationell mätning av högskolestudenters kunskaper, motsvarande PISA-mätningarna, 

AHELO68,69,70; just nu lutar det dock åt att det inte blir av71. 

 

EUA 
European University Association genomförde i våras en enkätundersökning72 till sina 

medlemmar för att ta reda på hur Europas universitet ser på de senaste fem årens ut-

veckling. Här är en kort sammanfattning: 

 En negativ demografisk utveckling och finansiella och ekonomiska kriser har haft 

en kraftigt negativ påverkan på många högskolesystem, särskilt i södra och östra 

Europa. 

 Kvalitetssäkringssystem har utvecklats på många ställen. Särskilt interna kvalitets-

säkringssystem har tillkommit/utvecklats, och externa system håller på att för-

ändras för att ta hänsyn till detta.  

 Utvecklingen av European Higher Education Area har gått framåt, men problem 

finns på framförallt fyra områden: 

o Nationella ramverk för kvalifikationer engagerar väldigt få akademiker. 

o Joint Programmes har blivit mycket populära, men de är också 

problematiska för många lärosäten. Problemen är olika i olika länder. 

o Tillgodoräknande av poäng från andra länder fungerar fortfarande 

bristfälligt, vilket begränsar rörligheten. 

o Gränsöverskridande kvalitetssäkringsaktiviteter ökar och visar att läro-

säten och kvalitetsorganisationer ligger före lagstiftare och styrande 

myndigheter. 

 Finansieringsformerna förändras på många ställen. Krympande budgetar och 

ökande rapporteringskrav leder till att administrationen vid lärosätena blir viktig-

are, till att lärosätenas praktiska frihet minskar, och till att kollegial styrning erode-

ras. 

 Förändrad demografi och krympande budgetar i spåren av finansiell och ekono-

misk kris utgör en drivkraft mot mindre studentpopulationer, men samtidigt 

trycker globaliseringen, kunskapssamhället och ungdomsarbetslösheten på i mot-

satt riktning. Många lärosäten har ökat sina studentpopulationer under de senaste 

fem åren, och det gäller på alla tre utbildningsnivåer. Det finns också en tydlig 

skiftning mot yrkesutbildningar. 

                                                                                                                                             
65 Wikipedia, Triple accreditation. 
66 The Pie News, 2015-05-04: Turkey mandates students study at top-500 HEI or sit domestic entrance exam. 
67 University World News, 2015-02-27: Ministry uses rankings to cull eight UK law courses. 
68 Times Higher Education, 2015-05-07: OECD’s Ahelo project could transform university hierarchy. 
69 Inside Higher Ed, 2015-05-05: Objections to the OECD’s AHELO. 
70 Times Higher Education, 2015-07-15: England will not take part in OECD’s ’Pisa for universities’. 
71 Times Higher Education, 2015-08-06: World’s university ’oligopoly’ accused of blocking OECD bid to judge learning 

quality. 
72 EUA, 2015: Trends 2015: Learning and Teaching in European universities.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_accreditation
http://thepienews.com/news/turkey-mandates-students-study-top-500-hei-sit-exam/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2015022712383695
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/oecds-ahelo-project-could-transform-university-hierarchy/2020087.article
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2015/06/05/objections-oecds-ahelo
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/england-will-not-take-part-oecds-pisa-universities
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/world%E2%80%99s-university-%E2%80%98oligopoly%E2%80%99-accused-blocking-oecd-bid-judge-learning-quality
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/world%E2%80%99s-university-%E2%80%98oligopoly%E2%80%99-accused-blocking-oecd-bid-judge-learning-quality
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Trends_2015_web.sflb.ashx
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 Studentpopulationerna förändras också genom att lärosätena rekryterar inter-

nationellt, och genomför insatser för att bredda rekryteringen: äldre studenter, 

studenter med handikapp, studenter från icke-traditionella hem, etniska minorite-

ter, och studenter som inte uppfyller traditionella behörighetskrav. 

 IT och internationalisering är de två fenomen som mest påverkar utvecklingen av 

undervisning och lärande. 

 60 % av de svarande säger att undervisning har fått ökat erkännande. Det leder till 

ökat intresse för personalmobilitet och extern rekrytering. Undervisningskvalitet 

stöds genom kvalitetssäkringssystem, vilket inbegriper kurs- och program-

utvärderingar. Det finns en tendens till att alltför ensidigt förlita sig på sådana 

studentutvärderingar för att mäta lärarprestationer. 

 Det är vanligt att lärosätena erbjuder stöd av olika slag för studenter under 

studierna. De lärosäten som har det största utbudet av sådana tjänster rapporterar 

minskande avhoppsfrekvenser. 

 Student- och alumnundersökningar blir allt vanligare och allt mer sofistikerade. 

Allt fler lärosäten använder en hel uppsättning verktyg för att följa studenterna 

under och efter studierna. Resultaten används för att förbättra utbildningsutbudet 

och för att bättre svara upp mot studenternas behov. 

Rapporten landar också i förutsägelser om vilka frågor som kommer att få (eller borde få) 

ökad uppmärksamhet under de närmsta åren: 

 Tillgång till högre utbildning under hela livet (livslångt lärande) 

 Studentcentrerat lärande och arbetslivsanknytning. 

 Utveckling och implementering av effektiva internationaliseringsstrategier. 

 Organisationsstrukturer som lämpar sig för de utmaningar lärosätena står inför. 

 Att koppla samman digitala bibliotek, centra för undervisning och lärande, och 

funktioner som samlar in och analyserar data om studenter och lärandeprocesser.  

 Akademisk personal behöver fortbildning i de nya undervisningsmetoderna, och 

administrativ personal behöver i ökande utsträckning ha masters- eller doktors-

grad för att klara krävande uppgifter, t.ex. kvalitetsansvar, forskningskoordinering, 

datainsamling och -hantering, finansiell planering och riskbedömning. 

 Marknadisering73 sker på flera olika sätt, ibland tydligt och ibland mer smygande. 

Lärosätena måste vara uppmärksamma på detta så att inte akademiska kärnvärden 

går förlorade. 

 

Breddad rekrytering 
Efter flera år i skuggan står breddad rekrytering åter högt upp på agendan både nationellt 

och internationellt. Under det senaste halvåret har en strid ström av uttalanden, under-

sökningar och rapporter presenterats. EUA:s rapport från undersökningen Trends (som 

görs var femte år och som ger en bild av hur Europas lärosäten ser på de senaste årens 

                                                      
73 Den engelska term som används är marketisation; WolframAlphas definition av detta är ”the exposure of servce industries 

to market forces”. 

http://www.wolframalpha.com/
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utveckling) innehöll i år betydande avsnitt om breddad rekrytering72,74; Eurostudent 

publicerade i år en rapport för perioden 2012-2015 med jämförelser av studiemiljöer och 

socioekonomiska förhållanden inom EU75; och EU:s nätverk för att kartlägga Europas 

olika utbildningssystem, Eurydice, släppte förra året en rapport med fokus på breddad 

rekrytering, höjd retention och förbättrad anställningsbarhet76,77,78. På den mer åtgärds-

inriktade sidan kan man notera att en grupp tyska forskningsfinansiärer har släppt en 

handbok för förbättrad retention79. 

Nuvarande regering i Sverige trycker på om breddad rekrytering och har bland annat gett 

UHR i uppdrag att kartlägga och analysera det arbete som svenska lärosäten bedriver80,81. 

Många initiativ tas av lärosäten världen över för att främja rekrytering från under-

representerade grupper, allt ifrån att locka genom inspiration och uppmuntran82 och att 

utveckla ett kulturellt inkluderande förhållningssätt83,84 till att utveckla särskilda 

antagningsspår85, använda personlighetstester86 och att förbättra mer traditionella informa-

tions- och vägledningsinsatser om utbildningar87. 

 

Från public till private good 
I flera länder (men långt ifrån alla) kan man se en förskjutning i synen på hur högre ut-

bildning ska finansieras. Från att ha betraktats som något som i det närmaste har ett egen-

värde har högre utbildning kommit att ses som något som ska leda till arbete och ekono-

misk tillväxt (se sid. 5). Samtidigt sker en förskjutning i finansieringen av högre utbildning 

så att en större del hamnar på individen88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100. Detta kan tolkas som en 

förskjutning från att se högre utbildning som något som är bra för samhället i stort och 

som ska finansieras offentligt (”public good”) till något som är bra för individen och som 

således ska betalas med privata medel (”private good”), en utveckling som har gått ganska 

                                                      
74 Research Professional, 2015-05-08: Universities strive to widen participation. 
75 Eurostudent V, 2015: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. 
76 Eurydice, 2014-05-22: Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability. 
77 Eurydice, 2015-03-27: Eurydice Brief: Modernisation of Higher Education in Europe. 
78 Research Professional, 2015-04-01: Countries found lacking on university access. 
79 Research Professional, 2015-08-04: Handbook aims to improve completion rates. 
80 Expressen, 2015-03-17: Högskolan ska bli en kraft för social förändring. 
81 Regeringskansliet, 2015-03-13: Regeringen ger uppdrag för att stärka breddad rekrytering till högskolan. 
82 Times Higher Education, 2015-07-31: Lifestyle benefits of university key factor in boosting applications. 
83 University World News, 2015-01-29: [France] Elite graduate school to put English in entry exams. 
84 Research Professional, 2015-01-21: Science ’needs to be more culturally inclusive’. 
85 Ministére de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2015-03-05: Dispositif pour les 

meilleurs bacheliers : pour une orientation des élèves qui lutte contre l'auto-censure. 
86 University World News, 2015-01-16: [United States] In search for students, universities test personality. 
87 Göteborgs-Posten, 2015-03-25: Så kan snedrekryteringen till högskolan brytas. 
88 The Telegraph, 2013-01-13: Most universities ’to raise student tuition fees in 2013’. 
89 Research Professional, 2013-03-07: Tuition fee increase in Bulgaria upsets students. 
90 The Times of Israel, 2013-04-09: Treasury to raise university tuition prices. 
91 University World News, 2013-06-29: [Armenia] Tuition fee hike out of touch with economic reality. 
92 QS Intelligence Unit, 2013-09-19: ’Adopt a student’ scheme, a new concept in Spain? 
93 University World News, 2014-02-27: [France] Big fee rises at elite Mines schools hit non-EU students hardest. 
94 University World News, 2014-05-01: [China] Postgraduate studies shunned as free tuition scrapped. 
95 Times Higher Education, 2014-05-22: Australia’s move to scrap fee caps could see England follow suit. 
96 University World News, 2014-06-05: [Netherlands] Political deal to replace student grants with loans. 
97 University World News, 2014-08-29: [Australia] Research postgraduates to pay for the privilege. 
98 University World News, 2015-03-15: [Hungary] Government mulls tuition fees for some courses. 
99 The Washington Post, 2015-04-13: States are spending slightly more on higher education. But so are families. 
100 The Guardian, 2015-07-08: I relied on a maintenance grant at university. Its abolition is a distressing defeat. 

https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/5/Universities-strive-to-widen-participation.html
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVSynopsisofIndicators.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe:_Access,_Retention_and_Employability
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Eurydice_Brief_-_Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe:_Access,_Retention_and_Employability
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/4/Countries-found-lacking-on-university-access.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/germany/2015/8/Handbook-aims-to-improve-completion-rates.html
http://www.expressen.se/debatt/hogskolan-ska-bli-en-kraft-for-social-forandring/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/03/regeringen-ger-uppdrag-for-att-starka-breddad-rekrytering-till-hogskolan/
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/lifestyle-benefits-university-key-factor-boosting-applications
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150129141851160
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/australia/universities/2015/1/Science--needs-to-be-more-culturally-inclusive-.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid86678/dispositif-pour-les-meilleurs-bacheliers-pour-une-orientation-des-eleves-qui-lutte-contre-l-auto-censure.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid86678/dispositif-pour-les-meilleurs-bacheliers-pour-une-orientation-des-eleves-qui-lutte-contre-l-auto-censure.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150116100519932
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2667057-sa-kan-snedrekryteringen-till-hogskolan-brytas
http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/9794262/Most-universities-to-raise-student-tuition-fees-in-2013.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/2013/3/lost-student-fees-private-university-near-montpellier-nanotechnology-centre-opens....html
http://www.timesofisrael.com/treasury-to-raise-university-tuition-prices/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130625132900386
http://www.iu.qs.com/2013/09/adopt-a-student-scheme-a-new-concept-in-spain/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=201402271608452
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140501121329330
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/australias-move-to-scrap-fee-caps-could-see-england-following-suit/2013461.article
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140605075904553
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140829121850949
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150312211945703
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/04/13/states-are-spending-slightly-more-on-higher-education-but-so-are-families/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/08/budget-july-2015-maintenance-grants
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långt i USA101,102,103, även om det amerikanska systemet är mycket komplext i detta 

avseende.104,105,106,107,108,109,110,111,112. 

I Storbritannien har studieavgifterna höjts kraftigt de senaste åren, doktorandlån har in-

förts113,114,115, och en allmän marknadisering pågår116. Samtidigt betalas studieavgifterna 

ofta genom särskilda studielån som inte behöver betalas tillbaka förrän studenterna tjänar 

pengar, och som skrivs av efter 30 år, ett system som liknar det som fanns i Sverige under 

1990-talet. I praktiken får höjda studieavgifter därför ofta som effekt att en större låne-

summa skrivs av 30 år senare, och att staten betalar den kostnaden. Det är tydligt att man 

ser högre utbildning som viktigt för samhället i stort, och försöker hitta ett finansierings-

system som håller117, t.ex. genom att växla studieavgifter mot akademikerskatt118,119. 

(Skillnaden skulle inte vara så stor i praktiken, på grund av ovan nämnda studielåns-

system.) 

Utvecklingen mot högre utbildning som ett private good och marknadiseringen av univer-

siteten möter ett betydande motstånd. I Nederländerna protesterade studenter och an-

ställda en längre tid mot förändringar i studiestödssystemet120,121,122,123,124, och student-

protester av olika slag har också förekommit i åtminstone Storbritannien125,126 och 

Polen127. 

I Sverige har studieavgifter föreslagits128, oftast av representanter för partianknutna 

studentorganisationer129,130, men det har hittills inte fångats upp av mer centralt placerade 

politiker. Att studieavgifter förändrar synen på studierna illustreras av fallet med en ameri-

kansk, avgiftsbetalande student vid Mälardalens högskola som vill ha sina studieavgifts-

                                                      
101 The Chronicle of Higher Education, 2014-03-03: From Public Good to Private Good. How Higher Education Got to a 

Tipping Point. 
102 The Chronicle of Higher Education, 2014-03-03: An Era of Neglect. How public colleges were crowded out, beaten up, 

and failed to fight back. 
103 The Chronicle of Higher Education, 2015-01-26: The Day the Purpose of College Changed. 
104 Inside Higher Ed, 2015-06-12: Impact of Pell Surge. 
105 The PEW Charitable Trust, 2015-06-11: Federal and State Funding of Higher Education. A changing landscape. 
106 Inside Higher Ed, 2015-05-21: Risk Sharing, Yes. But How? 
107 University World News, 2015-01-23: [United States] Obama eyes legacy with free higher education plan. 
108 The Chronicle of Higher Education, 2015-06-12: ’Debt Free College’ Is Democrats’ New Rallying Cry. 
109 Inside Higher Ed, 2015-07-09: Free Community College Catches On. 
110 Inside Higher Ed, 2015-07-20: Boosting Aid. 
111 Inside Higher Ed, 2015-08-11: A Bigger Federal Role. 
112 The Chronicle of Higher Education, 2015-01-23: Where Free-Community-College Plans May Prosper: In the states. 
113 Research Professional, 2015-03-26: Government seek growth and excellence from PhD loans. 
114 Times Higher Education, 2015-03-18: Budget 2015: PhD loans up to £25K announced. 
115 Research Professional, 2015-03-25: Buyer beware. A PhD is a job – but not according to the chancellor. 
116 Times Higher Education, 2015-01-08: Universities are selling things to people – they are businesses. 
117 The Independent, 2015-01-11: Student debt to cost Britain billions within decades. 
118 University World News, 2015-01-20: [United Kingdom] Labour to replace tuition fees with a graduate tax? 
119 Times Higher Education, 2015-08-06: Andy Burnham pledges to replace tuition fees with graduate tax. 
120 University World News, 2015-03-05: [Netherlands] Angry students protest against university reforms. 
121 University World News, 2015-03-13: [Netherlands] Protests raise questions over role of universities. 
122 University World News, 2015-04-03: [Netherlands] Protests should not affect efficiency reforms. 
123 University World News, 2015-04-17: [Netherlands] Police evict protesting students and academics. 
124 Research Professional, 2015-04-17: University of Amsterdam cuts plan shelved. 
125 Times Higher Education, 2015-03-26: Students occupy buildings at London universities. 
126 Manchester Evening News, 2015-05-15: Student occupation at University of Manchester enters third day. 
127 Political Critique, 2015-05-14: PEHE: Polish students are not alone. 
128 Expressen, 2015-07-26: Var inte rädda för universitetsavgifter. 
129 Upsala Nya Tidning, 2015-04-15: Inför studeiavgifter. 
130 Dagens Nyheter, 2015-04-20: Det bör kosta att plugga på universitet. 

http://chronicle.com/article/From-Public-Good-to-Private/145061
http://chronicle.com/article/From-Public-Good-to-Private/145061
http://chronicle.com/article/An-Era-of-Neglect/145045/?cid=gn&utm_source=gn&utm_medium=en
http://chronicle.com/article/An-Era-of-Neglect/145045/?cid=gn&utm_source=gn&utm_medium=en
http://chronicle.com/article/The-Day-the-Purpose-of-College/151359/
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2015/06/federal-and-state-funding-of-higher-education
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2015/06/federal-and-state-funding-of-higher-education
https://www.insidehighered.com/news/2015/05/21/bipartisan-agreement-risk-sharing-concept-only
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150124092154385
http://chronicle.com/article/Debt-Free-College-Is/230863/
https://www.insidehighered.com/news/2015/07/09/oregon-passes-free-community-college-bill-congressional-democrats-introduce-federal
https://www.insidehighered.com/news/2015/07/20/californias-reinvestment-student-aid-could-hint-toward-move-free-two-year-college
https://www.insidehighered.com/news/2015/08/11/clinton-and-other-democrats%E2%80%99-higher-ed-plans-feds-would-play-revamped-role-college
http://chronicle.com/article/Where-Free-Community-College/151357/
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/uk/politics/whitehall/2015/3/Government-seeks-union-of-growth-with-excellence-for-PhD-loans.html
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/budget-2015-phd-loans-up-to-25k-announced/2019210.article
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/uk/views-of-the-uk/2015/3/Buyer-beware.html
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/universities-are-selling-things-to-people-they-are-businesses/2017777.article
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/student-debt-to-cost-britain-billions-within-decades-9970340.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2015012010053921
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/andy-burnham-pledges-replace-tuition-fees-graduate-tax
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150304091046262
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150313224103532
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150331053421218
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150415052244352
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/4/University-of-Amsterdam-cuts-plan-shelved.html
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/students-occupy-buildings-at-london-universities/2019350.article
http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/student-occupation-university-manchester-enters-9260793
http://politicalcritique.org/opinion/2015/polish-students-not-alone/
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/var-inte-radda-for-universitetsavgifter/
http://www.unt.se/asikt/debatt/infor-studieavgifter-3681931.aspx
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-bor-kosta-att-plugga-pa-universitet_4500912.svd
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pengar tillbaka eftersom utbildningen kritiserats av UKÄ för att hålla låg kvalitet131,132; 

studenten får stöd från flera håll133,134. 

 

 

Livslångt lärande 
Allt som oftast påpekas vikten av att ett lands högre utbildning inte bara ska erbjuda ut-

bildningar för ungdomar som förväntas läsa på heltid under några år i syfte att få ett arbe-

te efter studierna, utan också för människor som är lite äldre, som har arbetat några år och 

som vill bättra på sin kompetens. Det breda begreppet för detta är livslångt lärande (life-

long learning) vilket i Sverige ofta konkretiseras som vidareutbildning eller fortbildning. 

Livslångt lärande motiveras dels utifrån ett demokratiperspektiv – att människor som inte 

började läsa på högskolan strax efter att de var klara med gymnasiet också ska kunna ta del 

av högre utbildning135 – vilket anknyter till breddad rekrytering, och dels utifrån ett 

samhällsbehov av utbildad arbetskraft136,137,138, vilket anknyter till diskussionerna om 

arbetslivsanknytning. Lars Haikolas utredning om högskolans utbildningsutbud139 visar att 

andelen fristående kurser i högskolan har minskat under de senaste 20 åren, och detta 

bidrar också till att uppmärksamma behovet av livslångt lärande. 

 

Internationalisering 
Internationalisering är fortfarande en mycket stark trend inom universitetssektorn, över 

hela världen. EUA:s enkätundersökning visade att internationalisering står högt på dag-

ordningen för många europeiska lärosäten (se sid. 9). Även EU-parlamentet har intresserat 

sig för frågan; en utredning gjord för utskottet för kultur och utbildning ser internationali-

seringen i ett något längre tidsperspektiv än vad som är vanligt och ställer t.ex. frågor om 

konkurrens kontra samarbete140,141.  

European Association for International Education gjorde förra året en enkätunder-

sökning142 som var helt inriktad på internationaliseringsarbetet vid europeiska lärosäten. 

Svarsfrekvensen är förmodligen låg, varför man måste vara försiktig med tolkningen av 

resultaten, men slutsatserna är ändå värda att reflektera över:  

 

                                                      
131 Dagens Nyheter, 2015-04-20: Vi stämmer högskola för dålig utbildningskvalitet. 
132 Sveriges radio, 2015-04-20: Elev kräver högskoleavgift tillbaka. 
133 Dagens Nyheter, 2015-04-20: Ge henne lön som konsult. 
134 Svenska Dagbladet, 2015-04-20: När staten kör över sina kunder. 
135 Eurydice, 2015-02-10: Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. 
136 Ministère de l’education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherce, 2015-03-20: Formation continue dans 

le cadre de la formation tout au long de la vie. 
137 TCO, 2015-06-14: Ny kunskap för nya jobb – Eftergymnasiala utbildningsutbud för yrkesverksamma. 
138 Upsala Nya Tidning, 2015-01-22: 14 000 nya högskoleplatser. 
139 Regeringskansliet, 2015-06-25: Högre utbildning under 20 år. 
140 Research Professional, 2015-08-12: Competition in international education heating up. 
141 EU-parlamentet (2015). Internationalisation of Higher Education. 
142 European Association for International Education: The EAIE Barometer: Internationalisation in Europe. 

http://www.dn.se/debatt/vi-stammer-hogskola-for-dalig-utbildningskvalitet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6145941
http://www.dn.se/ledare/ge-henne-lon-som-konsult/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/nar-staten-kor-over-sina-kunder_4502440.svd
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/mailing/10_February_2015.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid87143/formation-professionnelle-tout-au-long-de-la-vie-mission-confiee-a-francois-germinet.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid87143/formation-professionnelle-tout-au-long-de-la-vie-mission-confiee-a-francois-germinet.html
http://www.tco.se/Aktuellt/Publikationer/rapport-2015/Ny-kunskap-for-nya-jobb---Eftergymnasialt-utbildningsutbud-for-yrkesverksamma/
http://www.unt.se/asikt/debatt/14-000-nya-hogskoleplatser-3563033.aspx
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/06/sou-201570/
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2015/8/Competition-in-international-education-heating-up.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf
http://www.eaie.org/home/in-the-field/barometer.html
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Lärosäten med en hög grad av internationalisering har oftare än andra lärosäten… 

 en uttalad internationaliseringsstrategi 

 ett fokus på internationell forskning och innovation i sin strategiska plan (även 

om dessa planer också ofta innehåller skrivningar om strategiska partnerskap, 

internationella rankningar och internationell marknadsföring) 

 en person i universitetsledningen med ansvar för internationalisering 

 flera internationaliseringsavdelningar med olika ansvarsområden men som 

koordineras (istället för en enda internationaliseringsavdelning, eller flera av-

delningar utan koordinering) 

 en regelbunden uppföljning och utvärdering av internationaliseringsarbetet 

 

I många länder strävar man efter att locka till sig utländska 

studenter143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153. Det handlar ibland om att lärosätena vill ha mer 

intäkter154,155,156,157 (utländska studenter betalar ofta en högre avgift än inhemska studenter; 

se Figur 1), men en vanligare orsak verkar vara att det utgör en markör för hög kvalitet – 

internationella studenter kan välja bland så många universitet. Det finns gott om idéer för 

hur man ska locka till sig utländska studenter: 

 Peka på ekonomiska fördelar158,159 och finansieringsmöjligheter160. 

 Underlätta antagningsproceduren161,162,163,164. 

 Peka på utbildningens kvalitet154,159. 

 Se till att de digitala kommunikationsvägarna håller hög kvalitet165,166,167. 

 Peka på det attraktiva i landets livsstil och kultur159 och de specifika fördelarna 

med staden/platsen168. 

 Arbeta med lärosätets varumärke/anseende/renommé169,170. 

 Anpassa kommunikationen till olika studenttyper171. 

                                                      
143 University World News, 2015-06-19: [Canada] An expanded vision for international education. 
144 Research Professional, 2015-05-22: Boost in international students. 
145 University World News, 2015-05-01: [Russia] Government to raise quota of foreign students by 33 %. 
146 University World News, 2015-04-17: [East Africa] Kenya to drop visas in international student drive. 
147 University World News, 2015-01-30: [Egypt] Regional hub planned to lure African and Arab students. 
148 University World News, 2014-11-21: [Poland] Rise in foreign students at universities. 
149 The Japan Times, 2014-10-26: Japan struggles to keep up as China woos international students. 
150 University World News, 2014-10-31: [Ireland] Dublin joins Irish expansion into China. 
151 Times Higher Education, 2014-07-31: Spain scraps university entrance exam for foreign students. 
152 University World News, 2014-07-18: [Netherlands] A revamped vision for international students. 
153 University World News, 2014-07-11: [Turkey] Scholarships to raise number of foreign students. 
154 Group of Eight Australia, September 2014: Backgrounder. International students motivations. 
155 Times Higher Education, 2014-03-27: Focus on recruiting foreign students reveals ’mission drift’. 
156 Study International, 2015-08-06: The Challenges Facing UK Higher Education. 
157 The Pie News, 2015-08-10: Australia’s international ed exports reach AUS$18bn. 
158 The Telegraph, 2015-01-27: University students can save ’£13,400’ by spending a year abroad. 
159 Research Professional, 2014-11-18: Research quality and low fees bring students to Germany. 
160 Research Professional, 2014-05-08: Movers and shakers. 
161 University World News, 2015-05-26: [China] Ministry bid to gain overseas recognition for gaokao. 
162 University Ranking Watch, 2015-06-20: The Implications of the University of San Fransisco Accepting Gaokao scores. 
163 University Ranking Watch, 2015-06-27: Italy and France Accept Gaokao Scores. 
164 The Guardian, 2015-02-17: European universities to be part of Ucas admissions. 
165 British Council, September 2014: World’s top 500 universities through student eyes. 
166 Times Higher Education, 2014-09-21: UK and Ireland rated best for overseas applicant service. 
167 University World News, 2014-10-03: [United States] Bridge the digital divide to recruit mobile students. 
168 University World News, 2015-03-20: [United Kingdom] Location is key to attracting foreign students. 
169 Times Higher Education, 2015-01-29: Do universities really need to change their names? 
170 University World News, 2015-07-10: Marketing – The importance of strategy. 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150616110224176
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/other-nations/denmark/2015/5/Boost-in-international-students-.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150430141152189
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150415120426652
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150129144945725
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141120204639582
http://www.japantimes.co.jp/community/2014/10/26/issues/japan-struggles-keep-china-woos-international-students
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141030205255190
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/spain-scraps-university-entrance-exam-for-foreign-students/2014809.article
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140717174452475
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140710165357328
https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/publications/backgrounder_international_student_motivations_final.pdf
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/focus-on-recruiting-foreign-students-reveals-mission-drift/2012240.article
http://www.studyinternational.com/news/the-challenges-facing-uk-higher-education
http://thepienews.com/news/australias-international-ed-exports-reach-aus18bn/
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/borrowing/11371695/University-students-can-save-13400-by-spending-a-year-abroad.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/germany/2014/11/research-quality-and-low-fees-bring-students-to-germany.html
https://www.researchprofessional.com/0/rr/news/europe/universities/2014/5/Movers-and-shakers.html
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150526181021987
http://rankingwatch.blogspot.se/2015/06/the-implications-of-university-of-san.html
http://rankingwatch.blogspot.se/2015/06/italy-and-france-accept-gaokao-scores.html
http://www.theguardian.com/education/2015/feb/17/european-universities-to-be-part-of-ucas-admissions
http://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/student-mobility/top-universities-through-student-eyes
https://www.timeshighereducation.co.uk/news/uk-and-ireland-rated-best-for-overseas-applicant-service/2015848.article
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20141003082737733
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150319103602279
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/do-universities-really-need-to-change-their-names/2018176.article
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150707130917635
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Det finns också mer ingående undersökningar av vad som styr internationella studenters 

lärosätesval154,172,173 . 

Figur 1 visar ungefärliga studieavgifter för utländska studenter i olika europeiska länder.  

 

Figur 1: Ungefärliga, genomsnittliga studieavgifter per läsår för utländska studenter i olika 
europeiska länder. Källa: www.studyineurope.eu samt www.mastersportal.eu. I de länder 
där det finns skillnader mellan grundnivå och avancerad nivå har avgifterna för avancerad 
nivå använts. 

Storbritannien, Irland, Sverige, Nederländerna och Danmark sticker ut med mycket höga 

avgifter för tredjelandsstudenter. 

Om man anlägger ett något mer långsiktigt perspektiv på internationell studentrekrytering 

blir det naturligt att försöka se till att de studenter som kommer till lärosätet trivs och är 

nöjda efteråt. Det kan handla om hjälp med sociala kontakter och hjälp att klara en ny 

kultur174, karriärrådgivning175, eller mer akademiskt inriktade stödformer176.  

 

                                                                                                                                             
171 World Education News & Reviews, 2012-08-01: Not All International Students Are the Same: Understanding Segments, 

Mapping Behavior. 
172 British Council, Education Interlligence: Student Insight. 
173 Hanover Research, December 2011: Best Practices in International Student Recruitment and Retention in Anglophone 

Countries. 
174 University World News, 2015-02-13: [Unites States] How does university support improve international students’ well-

being? 
175 The Expert Council of German Foundations on Integration and Migration, 2015: Train and Retain. Career Support for 

International Students in Canda, Germany, the Netherlands and Sweden. 
176 2015-01-29: The Herald Scotland: A first: Scots university plans fees refund for UK, overseas students who fail. 
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http://www.studyineurope.eu/
http://www.mastersportal.eu/
http://wenr.wes.org/2012/08/wenr-feature-2012-not-all-international-students-are-the-same/
http://wenr.wes.org/2012/08/wenr-feature-2012-not-all-international-students-are-the-same/
https://ei.britishcouncil.org/reports/products/student-insight
http://www.hanoverresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/Best-Practices-in-International-Student-Recruitment-and-Retention-in-Anglophone-Countries-Membership.pdf
http://www.hanoverresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/Best-Practices-in-International-Student-Recruitment-and-Retention-in-Anglophone-Countries-Membership.pdf
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150211143513306
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150211143513306
http://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2015/06/study_Train-and-Retain-svr-research-unit-web.pdf
http://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2015/06/study_Train-and-Retain-svr-research-unit-web.pdf
http://www.heraldscotland.com/news/13199258.A_first__Scots_university_plans_fees_refund_for_UK__overseas_students_who_fail/
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