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Inledning 
Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att 
lämna kommentarer till rubricerade betänkande, ert diarienummer 
U2011/2278/SV. Yttrandet berör kort några principiella ståndpunkter till 
utredningen, i övrigt hänvisar vi till vad våra medlemmar anför i sina remissvar.  
 
Kommentarer 
Internationalisering av högre utbildning är ett viktigt kvalitetshöjande element för 
svensk högre utbildning, såväl när det gäller inresande som utresande studenter. 
Det bidrar även till förbättrad kompetensförsörjning för samhället i stort. Ett 
viktigt led i internationaliseringen är ett generöst, flexibelt och transparent system 
för hantering av studiemedel för svenska studenter som studerar utomlands.  
SUHF välkomnar mot bakgrund av detta ansatsen i utredningen att tydliggöra 
regleringen och skapa ett enhetligt, effektivt och flexibelt studiemedelsregelverk. 
Vi ser också att flertalet av de föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla dessa 
målsättningar. 
 
En rad funktioner föreslås i utredningen lyftas över från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) till regeringen att regleras i form av förordning. 
Frågan är om detta är rätt väg att gå för att nå målsättningen att skapa maximal 
flexibilitet i studiemedelssystemet och om inte statens behov av målstyrning och 
uppföljning kan tillgodoses på annat sätt.  
 
SUHF ställer sig också delvis frågande till de indikatorer som utredningen föreslår 
för att följa upp om regeringens mål med utlandsstudier uppnås. Studenternas 
upplevda kvalitet av en utbildning torde exempelvis vara ett tämligen subjektivt 
mått, som inte självklart säger något om kvaliteten på utbildningen i sig. Speciellt 
inte om mätningen genomförs med femåriga intervaller. Samma sak med 
bedömningen av anställningsbarhet, som kräver en god noggrannhet i hur man 
definierar begreppet som kan vara svårfångat, särskilt som de utlandsstuderande i 
många fall rör sig på en internationell arbetsmarknad.  
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Enligt uppdrag      
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