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Ert dnr UF2010/27135/EXPCH
Högskoleverket har inga synpunkter på vad utredningen framför när det gäller
utlandsrepresentationens status. Verket efterlyser dock skrivningar om svensk högre
utbildning och dess relation till utrikesrepresentationen.
I och med att studieavgifter fr.o.m. höstterminen 2011 införs för studenter från länder
utanför EU/EES-området, kommer Sverige att utifrån helt nya förutsättningar behöva
rekrytera studenter i konkurrens med andra länder. Det handlar om länder som i
många fall funnits på marknaden under många år och därmed kunnat bygga upp en
väl fungerande organisation för rekrytering av betalande studenter. Svenska universitet
och högskolor ska nu slå sig in på denna marknad. Detta kan uppfattas som helt och
hållet lärosätenas eget ansvar. Deras framgång i detta arbete är dock inte en fråga som
enbart berör högskolesektorn.
Rekryteringen av betalande studenter handlar sist och slutligen om flera frågor som är
av stor betydelse för Sverige som helhet, inte minst den långsiktiga försörjningen av
kvalificerad personal för svenskt näringsliv. Det gäller också förutsättningarna för den
breda internationalisering av svensk högre utbildning som krävs, dvs. att svenska
studenter ska ges förutsättningar att fungera i ett internationellt sammanhang när de
väl har tagit sin examen – oavsett om de genomför hela sin utbildning i Sverige eller
deltar i utbyte med andra länder. Det är därför högst motiverat att främjande av
svensk högre utbildning ses som en del i utlandsrepresentationens uppgifter.

Högskoleverket anser att det är angeläget att den svenska utrikesrepresentationen så
långt som
möjligt bistår svenska lärosäten i deras nya arbetsuppgifter. På vilka sätt
utrikesrepresentationen ska stödja den högre utbildningen och i vilken omfattning det
ska ske bör behandlas i särskild ordning. Det är dock nödvändigt att frågan väcks, så
att hänsyn kan tas till detta i utredningens avslutande arbete.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Lars Haikola efter föredragning
av utredaren Gunnar Enequist i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle och
avdelningschefen Annika Pontén.
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