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Förord
Under de senaste åren har ett stort fokus riktats mot människors mobilitet, särskilt 

den som drivits fram av krig, förtryck och katastrofer. Idag flyttar fler människor än 

någonsin tidigare mellan länder samtidigt som migrationen också är mer reglerad. 

En titt tillbaka på historien visar att människor tidigare har kunnat röra sig relativt 

fritt mellan länder för att arbeta eller utbilda sig (Delmi 2016:1; Delmi 2017:5). Att 

människor rört sig över nationsgränserna för att utveckla eller fördjupa sin kunskap 

i form av studier, lärlingsperioder eller förkovran inom språk och kultur är en gam-

mal företeelse. Under 1900-talet ökade utdelningen av stipendier för utlandsstu-

dier, både för inhemska studenter och för studenter som sökte sig till Sverige. Att 

studera utomlands blev vanligare även bland de bredare lagren av befolkningen.

Från politiskt håll har stöd till internationella studenter och forskarutbyten framhål-

lits som ett sätt att främja kontakterna (diplomatin) och kunskapsutbytet mellan 

länder men också för att främja en säkerhetsgemenskap. Att möjliggöra utbildning 

av studenter från utvecklingsländer, till exempel med stöd av stipendier, har också 

lyfts fram som en del av biståndspolitiken. 

Stipendier, bilaterala avtal mellan länder och andra strukturella åtgärder som syf-

tar till att underlätta utbyte av kunskaper, idéer och perspektiv har även betraktats 

som en nyckelfunktion i mötet med globaliseringen. Att låta studenter och forskare 

röra sig över gränserna är ett sätt att säkerställa att Sverige står bättre rustat i 

den ökande globala konkurrensen. Trots detta har utlandsstudier och dess roll i 

Sveriges politiska visioner varit ett relativt obeforskat område, särskilt i relation 

till övrig migration. Mot den bakgrunden och i samarbete med Svenska institutet, 

initierade Delmi ett forskningsprojekt som undersöker betydelsen av utbildning, 

kontaktnät och språkkunskaper som skapats med stöd av de statliga stipendierna 

inom ramen för Visbyprogrammet. Vi ville få belyst den betydelse som stipendi-

erna och studierna i Sverige haft för stipendiaternas karriär och levnadsbana. 

Ambitionen var att studien även skulle ge en fingervisning om Sveriges position i 

det globala utbildningsfältet.



iv

Andreas Åkerlund, Astrid Collsiöö & Mikael Börjesson

Rapporten har skrivits av Andreas Åkerlund, docent i historia, Institutionen för 

historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola samt Mikael Börjesson, pro-

fessor i utbildningssociologi och Astrid Collsiöö, doktorand i pedagogik, bägge vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Rapporten är vetenskapligt granskad av professor emeritus Charles Westin och fil. 

dr Ioana Bunescu, Malmö universitet. 

Arbetet med rapporten har följts av Annika Sundén, ledamot i Delmis styrelse och 

analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Vid Delmis kansli har i huvudsak utred-

ningssekreterarna Caroline Tovatt, Constanza Vera-Larrucea och Erik Lundberg 

bidragit till granskningen. Som brukligt i Delmi-sammanhang ansvarar författarna 

själva för rapportens innehåll, slutsatser och policyrekommendationer.

Det är vår förhoppning att rapporten utgör en inspirationskälla för diskussioner och 

framtida forskning om lagliga vägar till Europa, cirkulär migration samt studentmo-

bilitetens betydelse för utveckling och demokratisering i utvecklingsländer. 

Avslutningsvis vill vi tacka Svenska institutet, som delfinansierat studien, för ett 

gott samarbete med rapporten. 

April 2018

Joakim Palme   Kristof Tamas

Ordförande Delmi   Kanslichef Delmi



v

Sammanfattning
Akademisk mobilitet är en aspekt av internationell migration, som sällan får samma 

uppmärksamhet som flykt eller arbetskraftsmigration. Denna mobilitet möjliggörs 

ofta genom stipendier, och i Sverige är Svenska institutet en av de viktigaste sti-

pendiegivarna. Föreliggande rapport handlar om personer som fått ett mobilitets-

stipendium inom Visbyprogrammet. Programmet har funnits sedan 1997 och är 

inriktat mot länder i östra Europa. Ur ett migrationsperspektiv är dessa stipendiater 

en intressant grupp vad gäller migrationsmönster och internationella nätverk.

Stipendieutdelning är en av många faktorer som är med och formar internationella 

migrationsflöden. Det innebär att de regler som svenska staten ställer upp för sina 

stipendier i kombination med Svenska institutets praktiska hantering av samma 

stipendier påverkar migrationen, då de gör internationell akademisk mobilitet 

möjlig för vissa specifika grupper. Över tid har Visbyprogrammet gått från att ha 

en näringslivsfrämjande, biståndspolitisk och tillväxtskapande inriktning till att 

handla om regionalt samarbete, avspänning och social utveckling. Programmet 

tillhör alltså tre politikområden, nämligen a) bistånds- och utvecklingsarbete, b) 

internationaliseringen av den högre utbildningen och c) offentlig diplomati, främ-

jandet av Sverige och svensk ekonomi. 

Inom existerande forskning är det mycket ovanligt att ovan nämnda politikområden 

relateras till varandra. Studiens utgångspunkt är dock att relationen dem emellan är 

grundläggande för att förstå Visbyprogrammet. Utifrån detta antagande undersöks 

fem olika områden. Först och främst i vilken utsträckning stipendiaterna utgör en 

viktig resurs för ekonomin, politiken eller forskningen i sina hemländer (1), i vilken 

mån stipendiaterna fortfarande är förbundna med Sverige och det svenska samhäl-

let eller till och med är bosatta i Sverige och verksamma på svensk arbetsmarknad 

(2), samt om stipendiaterna flyttat vidare till andra länder och en internationell 

arbetsmarknad (3). Därutöver undersöks även i vilken utsträckning stipendierna 

skapar ett utbildningskapital, ett språkligt kapital och ett svenskt symboliskt kapi-



vi

Andreas Åkerlund, Astrid Collsiöö & Mikael Börjesson

tal (4), samt hur stipendiaterna själva värderar sin stipendievistelse och de primära 

motiven för att söka sig till Sverige (5). 

Som underlag för den aktuella studien genomfördes en enkätundersökning med ti-

digare långtidsstipendiater inom Visbyprogrammet. Enkäten innehöll 34 frågor och 

besvarades av total 482 personer. Huvudresultaten är att stipendiatsgruppen har 

förändrats mellan 1997 och 2015. Från att initialt ha kommit från Baltikum, Polen 

och Ryssland, kommer dagens stipendiater företrädelsevis från Ukraina, Ryssland 

och Vitryssland. Dessutom har stipendiaternas ämnesinriktning förskjutits från 

teknik och naturvetenskap mot samhällsvetenskap och humaniora. Orsaken till 

detta är att ekonomi och tillväxt tonats ned inom Visbyprogrammet till förmån 

för säkerhetspolitik och bistånd. Ett politiskt formulerat stipendieprogram som 

Visbyprogrammet och en mediär som Svenska institutet, har därmed en stor bety-

delse för hur den internationella student- och forskarmobiliteten ser ut och hur den 

varierar över tid. 

Ett annat centralt resultat är att stipendieperioden öppnar upp för tre olika livsba-

nor. Majoriteten av respondenterna flyttade tillbaka till sina hemländer (50 pro-

cent) medan mer än en på fyra (27 procent) bodde kvar i Sverige. En nästan lika stor 

grupp (23 procent) bosatte sig istället i ett tredje land, vanligtvis ett västeuropeiskt 

land eller USA. Samma mönster syns även om man ser till de länder där responden-

terna bott en kortare period efter stipendieperioden. En vistelse i Sverige genererar 

alltså utbildningskapital som även har ett värde i andra länder. Visbystipendierna 

fungerar som en viktig del i en såväl socialt uppåtstigande som geografisk mobili-

tetsrörelse. Den främsta pullfaktorn för att söka sig till just Sverige var dock exis-

tensen av stipendierna och den ekonomiska säkerhet de innebär. En övervägande 

majoritet av stipendiaterna uppskattar att tiden i Sverige har haft en avgörande 

betydelse för deras vidare karriär, men också att de har kunnat etablera stabila 

kontakter mellan Sverige och ursprungslandet.  
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Summary

Academic mobility is an aspect of international migration which seldom is given 

the same attention as refugee or labour migration. This kind of mobility is often 

made possible through scholarships. In Sweden, the Swedish Institute (SI) is one 

of the most important scholarship grantees. The present report investigates indivi-

duals granted a mobility scholarship within the Visby programme. This programme 

has existed since 1997 and is directed towards countries in Eastern Europe. These 

schol arship holders are an important group to study regarding migration patterns 

and international networks.

The granting of scholarships is one of many contributing factors in shaping inter-

national migration patterns. This means that the rules decided on by the Swedish 

government in combination with the scholarship granting practices of the SI af-

fects migration, as they make international academic mobility possible for specific 

groups. Over time the aim of the Visby programme has changed from export and 

trade, development aid (ODA) and economic growth towards regional collabora-

tion, detente and social development. The program thus belongs to three political 

fields, namely a) ODA, b) internationalization of higher education, and c) public dip-

lomacy and promoting Sweden and Swedish trade. 

Previous research has rarely related these three policy fields to each other. But the 

study’s point of departure is that the relation between them is crucial to understand-

ing the Visby programme. From this basic assumption, five different areas were in-

vestigated. 1) to which extent the scholarship holders are an important resource 

for economy, politics or science in their countries of origin, (2) to which extent the 

schol arship holders still are connected to Sweden and Swedish society, or even 

living in Sweden, being part of the Swedish labor market, (3) if the scholarship 

holders have moved on to a third country and an international labor market, (4) 

to which extent the scholarships help creating an educational capital, a language 
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capital and a symbolic Swedish capital and (5) how the holders themselves value 

their time in Sweden and the prime motives for applying for a Swedish scholarship. 

The basis of the study is a survey of former Visby programme scholarship holders, 

including 34 questions, replied to by a total of 482 former scholarship holders. The 

main results are that the composition of the scholarship holder group has chan-

ged between 1997 and 2015. Initially the group was dominated by researchers and 

students from the Baltic states, Poland and Russia, whereas Ukraine, Russia and 

Belorussia are the dominating countries today. The academic area of the scholar-

ship holders has also shifted from a majority within engineering and natural sci-

ences towards a majority within social sciences and humanities. The reason for this 

is that the initial focus on trade and economic growth within the Visby programme 

is now replaced by security politics and ODA. A politically formulated scholarship 

program such as the Visby programme and an intermediary like the SI, therefore, 

play important roles for the social structure of academic mobility and how this va-

ries over time.

Another central result is that the scholarship opens up for three different life tra-

jectories. The majority of the respondents returned to their countries of origin (50 

per cent) whereas more than one quarter (27 per cent) still lived in Sweden. An al-

most as large group (23 per cent) was living in a third country, normally in Western 

Europe or in the USA. The same pattern is visible considering the countries where 

the respondents lived for a short time after their stay in Sweden. Consequently, a 

scholarship generates an educational capital, with value also in other countries. 

The Visby scholarships are an important part in a socially ascending society as well 

as for further geographical mobility. The major pull factor for coming to Sweden was 

the scholarship opportunity itself and the economic security they provided. A large 

majority of the scholarship holders also estimate that their stay in Sweden had a 

crucial importance for their careers, and for the ability to establish stable contacts 

between Sweden and their country of origin. 
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1. Inledning och syfte

Utbildning är historiskt sett en av de främsta orsakerna till att människor flyttar. 

I synnerhet mer kvalificerad utbildning har sällan varit tillgänglig på fler än en 

handfull platser i ett land, ja kanske har man i många fall varit tvungen att söka sig 

utanför landets gränser för högre studier (Sörlin, 1994). Sverige är inget undantag, 

utan har varit såväl avsändarland för inhemska (Grönberg, 2003; Fietz, 2004) som 

värdland för utländska studenter (Sundin, 1973).

Utlandsstudier är en gammal företeelse och historiskt sett har möjligheten att stu-

dera utomlands också varit förbehållen en mycket liten grupp i samhället, nämli-

gen de människor som själva har kunnat betala för den. Under 1900-talet ändrades 

detta i grunden. Dels blev under detta århundrade högre utbildning tillgänglig för 

allt fler människor, dels började såväl privata som statliga organisationer att dela 

ut stipendier för utlandsstudier. Det moderna universitetet med dess allt större stu-

dentpopulationer leder i förlängningen till utvecklingen av en allt mer omfattande 

internationell mobilitet. 

Den svenska staten började 1938 att dela ut stipendier till utländska forskare och 

studenter och sedan 1945 sköts denna verksamhet främst av Svenska institutet (SI). 

Mobilitetsstöd finns dock även från olika biståndsorganisationer, främst Styrelsen 

för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) samt från ett antal privaträttsliga 

stiftelser där Sverige-Amerika stiftelsen, grundad 1919, får räknas som den äldsta. 

Syftet med stipendiering av utländska studenter och forskare varierar mellan dessa 

aktörer. För biståndsorganisationerna handlar det om att utbilda för utveckling, 

medan det för stiftelser ofta handlar om att främja kontakterna mellan vissa länder 

eller forskning och utbildning inom ett visst ämnesområde. Stipendieverksamheten 

via Svenska institutet har historiskt sätt motiverats på olika sätt. Det har handlat 

om att göra Sverige känt, att främja politisk avspänning mellan väst och öst under 

kalla kriget, eller om att skapa kontakter mellan Sverige och länder i tredje världen. 
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Flödena av internationella studenter till Sverige har därmed varierat i takt med att 

syftena har förskjutits (Åkerlund, 2016a). 

Migrerande studenter och forskare förekommer dock sällan i forskningen om in-

ternationell migration som tenderar att handla om flyktingar eller arbetskraftsin-

vandring. Även den offentliga debatten handlar sällan om utländska studenter och 

forskare. På grund av att student- och forskarmigration inte innehar någon fram-

trädande plats i svensk forskning vet vi dock tämligen lite om de utlänningar som 

får svenska stipendier. Detta gäller särskilt för deras vidare liv efter stipendieperio-

den. Var i världen återfinns tidigare stipendiater idag? Hur ser deras kontakter med 

Sverige ut? Vad har det svenska stipendiet betytt för deras vidare karriärer? Svaren 

på dessa frågor handlar inte bara om stipendiaterna som personer, utan också om 

Sveriges position i den globala utbildningssektorn och som destination för studen-

ter och forskare från hela världen. 

Föreliggande rapport är en explorativ studie som försöker svara på denna typ av 

frågor. Undersökningsobjektet är Visbyprogrammet, ett av Svenska institutets 

största stipendieprogram. Visbyprogrammet har funnits sedan 1997 och är inriktat 

mot länder i Östeuropa1. Inom programmet finns en rad olika stödformer, men den 

här studien inriktas mot programmets långtidsstipendiater. Långtidsstipendiater 

är studenter som har läst mellan en termin och flera år vid svenska lärosäten eller 

forskarstuderande och postdoktorer som vistas en längre tid i landet. Bara inom 

Visbyprogrammet handlar detta om mellan 50 och 100 stipendiater årligen. 

Med tanke på den omfattande investering som den svenska staten har gjort i 

Visbyprogrammet, och många andra liknande program, finns det förvånansvärt lite 

kunskap om långtidsstipendiaterna som grupp. Vi har idag ingen samlad bild över 

stipendiaternas antal, härkomst eller studieinriktning. Det som finns är en omfat-

tande uppföljning av gäststipendieprogrammet som inrättades år 1972 (Rylander 

2010). Detta är ett program för sökande från hela världen och därmed större än 

Visbyprogrammet. Utöver denna rapport är det som finns en övergripande kvanti-

tativ sammanställning i en nyutkommen bok om institutets utbytesprogram, som 

dock ligger på en relativt rudimentär nivå vad gäller insamlade uppgifter (Åkerlund 
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2016a). Ur ett migrationsperspektiv är dock Svenska institutets stipendiater en in-

tressant grupp vad gäller migrationsmönster och internationella nätverk. Relevanta 

frågor rör till exempel huruvida stipendiaterna efter stipendieperiodens slut har 

stannat i Sverige, återvänt till sina hemländer eller migrerat vidare, eller hur de 

uppfattade sin tid i Sverige och om de fortfarande upprätthåller kontakter med det 

svenska samhället i allmänhet och akademin i synnerhet. Föreliggande undersök-

ning av Visbyprogrammet tar sin utgångspunkt i den övergripande frågeställningen 

vilka kunskaper och konkurrensfördelar en person som deltagit i programmet kan 

tänkas få. Hur ska vi förstå värdet av ett svenskt stipendium för stipendiatens vi-

dare levnadsbana och karriär? 

Med ovanstående som utgångspunkt ska studien besvara fem frågeställningar. 

Den första handlar om i vilken utsträckning stipendiaterna blev en viktig resurs 

för ekonomin, politiken eller forskningen i sina hemländer. Detta var huvudmoti-

veringen till att låta utvecklingsbiståndet finansiera stipendierna. Den andra frå-

gan är i vilken mån stipendiaterna fortfarande är förbundna med Sverige och det 

svenska samhället. Denna fråga motiveras såväl av Sverigefrämjande i allmänhet 

som följderna för ekonomisk utveckling och internationell handel i synnerhet. Hur 

många av dem stannade istället kvar i Sverige och bidrog till att tillgodose kompe-

tensbehovet på svensk arbetsmarknad? Detta är sedan åtminstone 2009 ett uttalat 

mål att det ska finnas en hög andel internationella studenter vid svenska lärosäten 

och att en del av dessa ska stanna kvar och bidra till svensk ekonomisk utveckling 

(Prop. 2008/09:175). En tredje fråga är om man har flyttat vidare till andra länder 

och i vilken utsträckning studier i Sverige har fungerat som en språngbräda till en 

internationell arbetsmarknad. En sådan migrationsbana har inte varit någon expli-

cit målsättning för programmet men vittnar om att studier i Sverige har ett vidare 

värde bortom de initiala ländernas arbetsmarknader. Här är det intressant att se hur 

omfattande dessa banor är och om det sker någon förändring över tid. Den fjärde 

frågan avser de tillgångar som stipendieprogrammen bidrar till att skapa. Det gäller 

framför allt att reda ut i vilken utsträckning dessa tillgångar kan fungera som kapital 

i Pierre Bourdieus mening. Detta handlar främst om utbildningskapital, men också 

språkligt kapital och ett svenskt symboliskt kapital och hur dessa är relaterade till 

stipendiaternas fortsatta livsbanor. Den femte frågan handlar om hur stipendia-
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terna själva resonerar kring och värderar sin stipendievistelse. Vad är det i första 

hand för motiv som ligger bakom att söka sig till Sverige? Sammantaget kan svaren 

på dessa frågor belysa vilken betydelse ett svenskt stipendium har, för såväl den 

enskilda mottagaren, Sverige som land och den internationella mobiliteten i stort. 

Slutnot kapitel 1

1. Vilka länder som ingår i ”Östeuropa” har förändrats över tid. När Visbyprogrammet startade låg 
fokus på Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Till dessa adderades senare Ukraina, 
Vitryssland, Georgien och Moldavien. I nuläget omfattar programmet alltså nio länder.
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2. Bakgrund

Svenska institutet och biståndet till  
Östeuropa efter 1990
Svenska institutet grundades 1945 och var då ett samarbete mellan svenska sta-

ten, privata företag och svenska föreningar och sammanslutningar (Glover, 2011). 

Institutet omvandlades 1970 till en statlig stiftelse och 1998 till en statlig myndig-

het under utrikesdepartementet. Uppdraget har varit och är fortfarande att främja 

Sverige och svenska intressen i utlandet samt lägga grunden för kontakter och 

långsiktiga relationer mellan Sverige och utlandet. Detta gör institutet till en av 

de viktigaste organisationerna inom den svenska offentliga diplomatin och för 

att marknadsföra nationen internationellt (Pamment, 2013). Det har även ett stort 

uppdrag inom det svenska biståndet, inte minst vad gäller demokratifrämjande och 

utbildning.

En av de största förändringarna i Svenska institutets historia hänger ihop 

med Berlinmurens fall och de politiska förändringar som följde i kölvattnet av 

Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning. Med start kring 1990 inledde 

en rad aktörer omfattande biståndsprogram riktade mot de tidigare kommunistiska 

diktaturerna i Central- och Östeuropa. Biståndet finansierades både av internatio-

nella organisationer som EG och OECD, av majoriteten av länderna i Västeuropa 

samt inte minst av USA, Kanada, Turkiet och Japan (OECD, 1996). Sverige var ett av 

de europeiska länderna som bidrog.

Åren 1990–94 avsatte Sveriges riksdag totalt 4,3 miljarder svenska kronor för sam-

arbete med Central- och Östeuropa (Ds 1994:134). Den följande fyraårsperioden 

1995–98 avsattes en ungefär lika stor summa (Ds 1997:75, 26). Därefter sjönk kost-

naderna för stödet något och uppgick till mellan 750 och 900 miljoner kronor årligen 

(SOU 2000:122). Huvuddelen av medlen avsattes för insatser i det geografiska när-
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området, en princip som alla västeuropeiska länder använde sig av. För Sveriges del 

betydde detta att hjälpen begränsades till Polen, de tre baltiska staterna Estland, 

Lettland och Litauen samt nordvästra Ryssland. Det svenska biståndet gick alltså i 

första hand till Östersjöregionen och hade dessutom fyra mål: 

• Att främja en säkerhetsgemenskap

• Att fördjupa demokratins kultur

• Att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling

• Att stödja en miljömässigt hållbar utveckling (Ds 1994:134, 5).

Anslagen för Central- och Östeuropa kanaliserades via en rad statliga myndigheter. 

De två viktigaste var biståndsorganen SIDA (Styrelsen för internationellt utveck-

lingssamarbete) och BITS (Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt 

samarbete). Inom miljöområdet fördelades medel även av Statens naturvårds-

verk, Statens kärnkraftsinspektion, Statens strålskyddsinstitut samt NUTEK 

(Närings- och teknikutvecklingsverket). Den ekonomiska omvandlingen stöddes 

via Exportkreditnämnden, biståndsorganet SwedeCorp samt det statsägda invest-

eringsbolaget Swedfund International AB. Stödet till samarbete på utbildningsom-

rådet, främst universitet och högskolor, kanaliserades via Svenska institutet (Ds 

1994:134, 43–83). 

Svenska institutet hade redan innan 1990 ett omfattande utbyte med länderna i 

Östeuropa på kultur- och utbildningsområdet via bilaterala kulturprogram som 

även innefattade personutbyte, det vill säga stipendier till resor och utlandsvis-

telser (Åkerlund, 2016a, 64–67). Det var därför inte underligt att institutet fick 

huvudansvaret för samarbetsprojekt på högskolenivå och för utbytesstipendier 

riktade mot de forna diktaturerna i Öst. Svenska institutets verksamhet klassifi-

cerades i sin helhet som demokratistöd (Eduards, 2000, 55; Sida, 2004, 83). Efter 

1990 introducerades två nya unilaterala stipendieprogram riktade mot Central- och 

Östeuropa. Ett generellt program som finansierades av svenska staten och ett spe-

ciellt program enbart för de baltiska staterna som finansierades av Nordiska mi-

nisterrådet. Därutöver fanns program för forskningssamarbeten och expertutbyte 

(Åkerlund, 2016a, 116–120; Svenska institutet, 1994a, 29–36). 



Bakgrund

7

Från att tidigare haft en relativt jämn fördelning av medel mellan regioner, kom med 

tiden arbetet mot Östeuropa, och här främst mot Östersjöområdet, att dominera 

inom Svenska institutet. Budgetåret 1993/94 utgjorde exempelvis projekt relatera-

de till Östeuropa 38,8 procent av institutets budget, en andel som 1998 hade stigit 

till 58 procent (Åkerlund, 2015, 129–130; Eduards och Sylwan, 2000, 1; Svenska 

institutet, 1994b, 14). 

Visbyprogrammet
Visbyprogrammet inrättades 1997 på uppdrag av utbildningsdepartementet och 

var på ett sätt en direkt efterföljare till de bistånds- och samarbetsprogram som 

beskrivits ovan. Det skiljer sig dock från dessa då det även hade en tydlig dimen-

sion av näringslivsstöd och exportfrämjande som det tidiga biståndet saknade. 

Visbyprogrammet har sitt ursprung i den så kallade Sysselsättningspropositionen 

som lades fram av regeringen Persson 1996 (Prop. 1995/96:222). Propositionens 

uttalade syfte var att minska den svenska arbetslösheten med 50 procent till år 

2000. En av de många förslag som propositionen innehöll var att avsätta en miljard 

svenska kronor för utökat samarbete i Östersjöregionen. Den politiska bakgrunden 

till detta var det toppmöte med ledare från alla länder kring Östersjön som hölls i 

Visby i maj 1996 på svenskt initiativ. Det har hävdats att anledningen till att medlen 

för Östersjösamarbetet återfinns i Sysselsättningspropositionen i första hand hade 

med tidsbrist att göra. Den svenska regeringen ville snabbt tillföra medel efter topp-

mötet och sysselsättningspropositionen var den proposition där det var enklast att 

få in en sådan post (Boston Consulting Group, 2004a, 8–9). Det som senare kom att 

kallas Östersjömiljard 1 motiverades på följande sätt:

Av speciell betydelse för Sverige är den nya, stora marknad som växer 

fram i vårt närområde kring Östersjön. Det ligger i Sveriges intresse så-

väl säkerhetspolitiskt som ekonomiskt, att utvecklingen runt Östersjön 

fortskrider och påskyndas. En ökad handel har en central betydelse 

både för den ekonomiska utvecklingen och för att föra folken närmare 

varandra. (Prop. 1995/96:222, 5.2). 
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Den miljard kronor som avsattes i Sysselsättningspropositionen fick alltså nam-

net ”Östersjömiljard 1” och var i praktiken en kombination av näringslivsstöd och 

bistånd. Till målet om ökad sysselsättning genom ökad handel i Östersjöområdet 

lades nämligen målen ekologisk uthållighet, kunskapsutbyte, kulturell förståelse 

och öppenhet (Boston Consulting Group, 2004a, 8–9). Målen känns igen från det 

allmänna svenska biståndet till Östersjöländerna från 1990. 

Svenska institutets Visbyprogram var ett av de största projekten som finansiera-

des via Östersjömiljard 1. Det var ett brett samarbetsprogram som prioriterade 

Estland, Lettland och Litauen, Polen samt nordvästra Ryssland. Inom programmet 

finansierades gemensamma forskningsprojekt, nätverk och samarbetsprojekt 

mellan minst ett svenskt lärosäte och ett lärosäte i något av ovan nämnda länder. 

Därutöver fanns individuella stipendier för studier och forskning för såväl svenska 

som utländska sökande. Även här fanns en tydlig kontinuitet i relation till det ti-

diga biståndet då även fortsättningsvis vissa ämnesområden prioriterades. Enligt 

Boston Consulting Groups slututvärdering var detta ekonomi, teknik, naturveten-

skap, juridik och samhällsvetenskap samt ”ämnen som leder till kunskapsupp-

byggnad i EU-relaterade frågor” (Boston Consulting Group 2004b, 114). Den initiala 

finansieringen via Östersjömiljard 1 var 120 miljoner kronor som skulle förbrukas på 

tre år (Eduards, 2000, 55–56; Svenska institutet, 2000, 16–21, 1997, 24). 

Samtidigt som Visbyprogrammet inrättades de så kallade Östersjöstipendierna, 

som var ett program uteslutande för personutbyte. Detta program var resultatet 

av en proposition vid namn ”En politik för arbete, trygghet och utveckling” med 

en likartad målsättning som Sysselsättningspropositionen (Prop. 1995/96:25). 

Östersjöstipendiernas budget uppgick till 100 miljoner kronor, varav 80 miljoner 

kom från arbetsmarknadsdepartementet och 10 miljoner från vartdera utrikesde-

partementet och utbildningsdepartementet. 60 procent av dessa stipendier var 

tänkta att gå till svenska mottagare (Eduards och Sylwan, 2000, 20–21).

Den första juli 2000 lades Visbyprogrammet och Östersjöstipendierna ihop till vad 

som kom att kallas Nya Visbyprogrammet. Även detta program finansierades inled-

ningsvis med 90 miljoner kronor ur Östersjömiljarden samt via 60 miljoner kronor som 

kom direkt från regeringen (Eduards och Sylwan, 2000, 19). Nya Visbyprogrammet 

innefattade förutom de länder som redan nämnts även Ukraina och Vitryssland. 
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Från och med 2002 kallades verksamheten återigen Visbyprogrammet, men pro-

grammet finansierades nu över statsbudgetens utgiftsområde 7, Internationellt 

bistånd, som en del av Politikområde 9, Samarbete med Central- och Östeuropa. 

Detta politikområde hade 2002 följande sex huvudområden (Prop. 2002/03:1, 82). 

• Gemensam säkerhet

• Demokratins fördjupning

• Ekonomisk omvandling

• Social trygghet

• Miljö

• Utbildning och forskning 

Som syns finns en tydlig kontinuitet i det svenska samarbetet med Östeuropa, 

och här speciellt Östersjöområdet. Säkerhet, demokrati, ekonomi och miljö var 

centrala målsättningar redan 1990. Det som tillkom var de sociala aspekterna, 

samt att stärkande av utbildning och forskning blev ett eget område. I och med att 

Visbyprogrammet från 2002 finansierades från biståndsbudgeten blev program-

met även en tydligare del av det svenska biståndet, från att tidigare, i alla fall i teo-

rin, ha varit ett program för näringslivsfrämjande och exportstöd. Programmet var 

en del av det svenska biståndet fram till 2007 då det överfördes till utgiftsområde 

5, Internationell samverkan och blev en del av Politikområde 5, Samarbete inom 

Östersjöregionen. Där befinner sig programmet än idag.

De länder som ingick i Visbyprogrammet har varit ungefär desamma över tid. 

Ryssland har alltid inbegripits, även om programmet de första tio åren inskränktes 

till delar av landet, nämligen först endast nordvästra Ryssland och S:t Petersburg-

området för att från 2002 även omfatta Moskva och från 2007 hela landet. Estland, 

Lettland, Litauen och Polen har även de varit en del av programmet sedan starten, 

men i och med ländernas EU-inträde 2004 begränsades möjligheterna för universi-

tet i dessa länder att ingå i samarbetsavtal och inga studenter eller forskare tilldela-

des heller stipendier. Från och med 2007 är länderna ånyo inbegripna i programmet 

fullt ut. Från och med år 2000 ingår Vitryssland och Ukraina i Visbyprogrammet och 

från och med 2012 även Georgien och Moldavien.

Visbyprogrammet var inledningsvis ett program för universitet och högskolor. Från 

och med inrättandet av det nya Visbyprogrammet år 2000 lades ytterligare nivåer 
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till. Nu kunde bidrag sökas även för projekt, nätverk och stipendier inom folkbild-

ning, vuxenutbildning och på gymnasienivå. År 2012, samtidigt med den geografis-

ka utökningen som nämns ovan, minskades programmets omfattning till att än en 

gång endast gälla universitet och högskolor. Dessutom togs möjligheten till samar-

betsprojekt bort, vilket lämnade bidrag till nätverk och individuella stipendier. Den 

verksamhet som är central för föreliggande rapport, individuell stipendiering av ut-

ländska studenter och forskare, har alltså varit en konstant inom Visbyprogrammet 

ända sedan dess tillblivelse 1997. Verksamheten sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1. Visbyprogrammet 1997–2015 – finansiering 
och omfattning.

Programnamn Period Finansieringskälla Länder

Visby-
programmet

1997-
2000

Östersjömiljard 1 Nordvästra Ryssland, 
Estland, Lettland, Litauen, 
Polen

Östersjö-
stipendierna

1997-
2000

Arbetsmarknadsdepartementet, 
UD, Utbildningsdepartementet

Nordvästra Ryssland, 
Estland, Lettland, Litauen, 
Polen

Nya Visby-
programmet

2000-
2001

Östersjömiljard 1 + extra reger-
ingsanslag

Nordvästra Ryssland, 
Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Ukraina, Vitryssland

Visby-
programmet

2002-
2003

Utgiftsområde 7, Internationellt 
bistånd, 9, Samarbete med 
Central- och Östeuropa

Nordvästra Ryssland och 
Moskva, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Ukraina, 
Vitryssland

Visby-
programmet

2004-
2006

Utgiftsområde 7, Internationellt 
bistånd, 27, Utbyte och sam-
arbete med icke ODA-länder i 
Central- och Östeuropa

Nordvästra Ryssland 
och Moskva, Ukraina, 
Vitryssland

Visby-
programmet

2007-
2011

Utgiftsområde 5, Internationell 
samverkan, 5, Samarbete inom 
Östersjöregionen

Ryssland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, 
Ukraina, Vitryssland

Visby-
programmet

2012-
2015

Utgiftsområde 5, Internationell 
samverkan, 5, Samarbete inom 
Östersjöregionen

Ryssland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, 
Ukraina, Vitryssland, 
Georgien, Moldavien

Källor: SI årsberättelser 1997/982015; BCG, Utvärdering av den första Östersjömiljarden, 
2004; K. Eduards & M. Sylwan, 2000.
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3. Kunskapsöversikt

För att förstå studiens resultat är det av central betydelse att sätta Visbyprogrammet 

och Svenska institutets stipendieverksamhet i kontext. En central utgångspunkt i 

föreliggande rapport är att Visbyprogrammet är en del av tre olika politikområden 

som inom forskningen sällan relateras till varandra. Det första området är interna-

tionaliseringen av den högre utbildningen och forskningen. Det är ju forskare och 

studenter som rör på sig. Det andra området omfattar bistånd och internationellt 

samarbete. Detta är relevant med tanke på att programmet finansieras över dessa 

poster i statsbudgeten. Slutligen utgör Sverigefrämjande och offentlig diplomati 

det tredje området på grund av programmets institutionella placering vid Svenska 

institutet. Undersökningen av Visbyprogrammets stipendiater blir därför samtidigt 

en analys av hur dessa tre, ibland inbördes oförenliga, områden är relaterade till 

varandra och hur de påverkar akademisk mobilitet och internationell migration i 

vidare mening.

Detta avsnitt presenterar och diskuterar forskningskontexter av relevans för rappor-

ten med avstamp i den högre utbildningens och forskningens internationalisering. 

Därefter behandlas student- och forskarmobilitetens plats inom migrationsforsk-

ningen som följs av ett avsnitt om forskning om den internationella utbildnings-

marknaden. Marknadsmekanismernas betydelse för den internationella mobilite-

ten kompletteras i avsnittet därefter, där forskning om organisationer som arbetar 

för akademisk mobilitet diskuteras. Utifrån denna diskussion behandlas slutligen 

två andra motiv för internationell akademisk mobilitet, nämligen den offentliga 

diplomatin och det internationella utvecklingsbiståndet. Forskningsöversikten 

korresponderar därmed mot de tre större politikområdena internationalisering av 

den högre utbildningen och forskningen, bistånd och offentlig diplomati som utgör 

kontexten för Visbyprogrammet. 
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Motiv för internationalisering av högre ut
bildning och forskning
Ordet internationalisering är ett begrepp som har en dubbel funktion, såväl en de-

skriptiv som en normativ. Å ena sidan kan man med internationalisering mena ”the 

process of integrating an international, intercultural or global dimension into the 

purpose, functions or delivery of post-secondary education.” (Knight, 2004, 11). 

Å andra sidan används ordet internationalisering på ett normativt sätt, eftersom 

denna process definieras som önskvärd per se (Scott, 1998). Särskilt inom de na-

tionella utbildnings- och forskningssystemen används internationalisering som ett 

retoriskt verktyg i argumentationen för mer ekonomiskt eller politiskt stöd eller som 

paraplybegrepp för politiskt önskvärda reformer inom högskolan (Göthenberg och 

Wästberg, 2014). 

Men varför ska man internationalisera forskningen och den högre utbildningen? 

Det finns inte ett svar på den frågan, utan flera. Var och ett med sin egen logik och 

sin egen historia. Hans de Wit har inom ramen för sin undersökning av internatio-

naliseringen i Europa och USA utvecklat en modell, där de bakomliggande drivkraf-

terna till internationalisering systematiserats till fyra övergripande motiv: politiska, 

ekonomiska, kulturella och akademiska, se Tabell 2 nedan. 

Bland de politiska motiven återfinns traditionell utrikes- och säkerhetspolitik, där 

akademiska utbyten kan hjälpa till att normalisera eller förbättra relationerna mel-

lan två länder. Utbyten som en del av freds- och avspänningspolitik är vanligt hi-

storiskt sett. Nämnas kan exempelvis utbytesprogrammen mellan Tyskland å ena 

sidan och Frankrike och USA å den andra, som byggdes upp efter krigsslutet 1945 

(Ash, 2004; Meyer-Kalkus, 1994). Utbildningens internationalisering som tekniskt 

bistånd bygger på tanken om kunskapsöverföring som ett sätt att bidra till global 

utveckling. Utbyten kan också användas som ett sätt att främja eller skapa regio-

nala eller nationella identiteter. EU:s olika utbytes- och forskningsprogram är ett 

bra exempel på hur Europeiska unionen ser utbildningens internationalisering som 

ett sätt att främja en överstatlig europeisk identitet. 



Kunskapsöversikt

1313

Bland de ekonomiska motiven märks framför allt en argumentationslinje som går 

ut på att internationalisering har en positiv effekt på teknologisk utveckling, vilket 

i sin tur är positivt för den ekonomiska tillväxten och nationens konkurrenskraft 

internationellt sett. En internationellt inriktad utbildning är dessutom en konkur-

rensfördel för den enskilde i och med att arbetsmarknaden i allt högre utsträck-

ning blir internationell. Akademisk mobilitet kan även vara viktig för att tillgodose 

ett utbildningsbehov som den nationella högre utbildningen inte kan tillgodose. 

Därutöver är högre utbildning i sig en viktig exportprodukt, eftersom ett ökat antal 

utländska studenter betyder ett inflöde av kapital till den nationella ekonomin. 

De kulturella motiven fokuserar främst på den högre utbildningen och universiteten 

som förmedlare av såväl akademiska kunskaper, som en djupare kännedom om 

landets eller regionens kultur och samhälle i stort. Detta inkluderar mobilitet och 

utlandsstudier som ett led i en individuell personlig utveckling. En utlandsvistelse 

är även ett sätt för den enskilde att vidga sina vyer.

De akademiska motiven är flerfaldiga. Det kan handla om att vilja främja en inter-

nationell dimension inom både utbildning och forskning, men också om möjlig-

heterna för forskare och studenter att skapa internationella kontakter, att bredda 

horisonten och att i förlängningen skapa stabila band över nationsgränserna. På 

den internationella utbildningsmarknaden är även graden av internationalisering 

ett viktigt marknadsföringsargument. En internationell inriktning är en statusmar-

kör och ett sätt att profilera ett lärosäte. Slutligen handlar internationaliseringen 

i många fall även om att säkra kvaliteten på forskning och undervisning och att 

försäkra sig om att lärosätet svarar upp mot en internationell standard. 
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Tabell 2. Aspekter av den högre utbildningens  
internationalisering.

1. Politiska motiv 2. Ekonomiska motiv 3. Kulturella motiv 4. Akademiska motiv

Utrikespolitik Tillväxt och konkurrens Kulturfrämjande Internationell dimen-
sion inom forskning 
och utbildning

Säkerhetspolitik Arbetsmarknad Individuell utveck-
ling

Breddande av den 
akademiska hori-
sonten

Tekniskt bistånd Nationellt utbildnings-
behov

Institutionsbyggande

Fred och mellanfolk-
lig förståelse

Marknadisering och 
utbildning som han-
delsvara

Profilering och status

Främjande av natio-
nella och regionala 
identiteter

Kvalitetsarbete och 
mötande av en inter-
nationell akademisk 
standard

Kommentar: Tabellen bygger på de Wit, 2002, 85–99.

Det ska påpekas att de Wits typologi är en idealtypisk uppställning och att de flesta 

internationaliseringsåtgärder, till exempel främjande av internationell student- el-

ler forskarmobilitet, svarar mot flera av dessa motiv. Ett utbytesprogram kan tän-

kas syfta till att både verka för internationell avspänning och fred, ge den enskilde 

kunskaper om en annan kultur och ett annat samhälle och samtidigt främja eko-

nomisk tillväxt. Typologin är dock användbar för att diskutera tyngdpunkter och 

kombinationer av mål och motiv. 

Visbyprogrammet i ljuset av svensk  
internationaliseringspolicy
Den viktigaste komponenten i Visbyprogrammet är och har varit stipendier till stu-

denter, forskarstudenter och forskare från ett begränsat antal länder i Östeuropa. 

Historiskt sett är stipendier till utlänningar inget nytt fenomen i Sverige, men mo-

tiven för att erbjuda stipendier till utländska akademiker har dock varierat. För de 
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första statliga stipendierna för utlänningar som inrättades 1938 var huvudargu-

mentet att det var ett bra sätt att göra Sverige känt i utlandet (Åkerlund, 2016a, 

40–43). Trettio år senare handlade internationalisering i första hand om att belysa 

relationerna mellan utvecklade och underutvecklade länder, mellan I- och U-länder 

(Sörlin, 1994, 255–256), vilket uttrycktes på följande sätt i slutbetänkandet från 

1968 års universitetsutredning (U68): 

En utvecklad solidaritet och en med den förknippad bred referensram 

måste avse också världssamhället. Utbildningens internationalisering 

bör avse förhållanden inte bara i nordiska och andra europeiska länder. 

Det kan i många fall vara speciellt motiverat att också uppmärksamma 

förhållanden i utomeuropeiska stater av vilka många kommer att ha stor 

betydelse för den mänskliga kulturens framtid. 

En sådan strävan att internationalisera utbildningen bör genomsyra all 

högskoleutbildning. Härigenom underlättas också ett enligt U 68s upp-

fattning angeläget utbyte av studerande på olika nivåer mellan Sverige 

och andra länder (SOU 1973:2, 49).

Internationellt utbyte var en viktig del av universitetens internationalisering un-

der 1970-talet, vilket syns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) internationalise-

ringsutredning från detta årtionde. Hela utredningen motiverades med att ökade 

utlandskontakter generellt och mer specifikt Sveriges engagemang i internationellt 

samarbete och bistånd krävde kunskaper om internationella förhållanden (UKÄ, 

1973, 9). En av utredningens slutsatser blev att stipendier till utlänningar var nöd-

vändiga och önskvärda av flera skäl: ömsesidighet, det vill säga möjligheten för 

svenskar att studera utomlands framhävdes liksom att närvaron av utländska stu-

denter bidrog till att ”skapa en internationell miljö vid universiteten”. Det främsta 

skälet var dock internationell solidaritet: ”[…] vi bör känna oss förpliktigade att 

bidra till utbildningen av utländska studerande som har ett behov av att utbildas i 

Sverige” (UKÄ, 1974, 149). 

Under 1970-talet handlade alltså internationaliseringsdiskussionen främst om 

de internationella perspektivens plats inom högskoleundervisningen. Först på 

1980-talet började man även argumentera för att en ökad mobilitet även var nöd-
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vändig för den inhemska forskningens kvalitet. Samtidigt slogs fast att ökade kun-

skaper om utländska förhållanden inte bara handlade om solidaritet och bistånd, 

utan också att de var nödvändiga inom exportindustrin (Åkerlund, 2016a, 98–100). 

Därmed fördes argument som rörde Sveriges internationella konkurrenskraft och 

inhemska arbetsmarknad fram för första gången.

I och med propositionen Ny värld – Ny högskola, (Prop. 2004/05:162), kom interna-

tionaliseringen att sättas högst upp på den högskolepolitiska dagordningen. Syftet 

sammanfattades som ”att i fråga om svensk högre utbildning öka utbildningens 

internationalisering och attraktivitet, skapa tydlighet och jämförbarhet internatio-

nellt och nationellt, bidra till höjd kvalitet, breddad rekrytering och skapa en större 

tydlighet i tillträdesreglerna.” (1). Propositionen lanserade även en nationell stra-

tegi för internationalisering av den högre utbildningen med fem övergripande mål 

och ett antal delmål (57–67). 

Det var i denna nationella strategi tydligt att volymer av in- och utresande skulle 

öka, att organiseringen skulle förstärkas och att utbildningarnas innehåll skulle bli 

mer internationellt orienterat. I propositionen och i strategin lyftes en rad olika mo-

tiv fram för en ökad internationalisering av den högre utbildningen. Det handlade 

bland annat om kvalitet, att internationella studenter bidrar till att öka perspektiv-

rikedomen i undervisningen och att svenska studenter via utlandsstudier får mer 

varierade utbildningserfarenheter, om internationell marknadsföring av Sverige, 

att internationella studenter fungerar som ambassadörer för det svenska i sina 

hemländer och annorstädes, samt om att stärka banden med Sverige och utlandet, 

inte minst för att gynna svenska företag och exportnäringen (59–60). Det är förhål-

landevis lätt att se att alla fyra mål som de Wit lyfter fram återfanns i den svenska 

strategin. Man bör dock notera att det ekonomiska målet skrevs fram mer indirekt 

än direkt: Internationella studenter kan bidra till att stärka svenska företags kon-

takter utomlands och de kan arbeta i Sverige. Det var inte fråga om att Sverige och 

svenska lärosäten ska ta betalt av internationella studenter. Detta har dock kommit 

att ändras förhållandevis snabbt.

Hösten 2011 infördes studieavgifter för freemoverstudenter1 från tredje land, det 

vill säga från länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 
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och Schweiz (Prop. 2009/10:65). Motiven för detta var att kostnaderna för de inter-

nationella studenterna ökat påtagligt i takt med att allt större numerärer sökt sig 

till Sverige samt att incitamenten för studier i Sverige bedömdes vara olyckliga, det 

ska vara kvaliteten och inte avsaknaden av avgifter som ska göra Sverige attraktivt 

som studiedestination (7). Propositionen omfattade även ett stipendieprogram för 

freemoverstudenter från tredje land. Stipendieprogrammet förslogs förläggas till 

Svenska institutet som nu handhar det. 

Införandet av studieavgifter utgör ett tydligt steg i en förändrad syn på den högre 

utbildningen, där denna utbildning betraktas som en handelsvara som säljs på en 

marknad. Sverige har därmed alltmer kommit att luta sig mot ekonomiska motiv för 

internationalisering av högre utbildning. Samtidigt har alltså stipendier till utländ-

ska studenter fått en ökad betydelse. Låt oss nu återvända till Visbyprogrammet 

och analysera dess mål och hur de har förändrats. 

Som framgår av genomgången i föregående kapitel motiverades Östersjömiljard 

1 som låg till grund för det första Visbyprogrammet med ekonomiska argument. 

Det gällde att främja utbyte för en framtida marknad kring Östersjön och om att 

skapa arbetstillfällen i Sverige. Konkurrenskraft, export och arbetsmarknad hör 

hemma bland de ekonomiska motiven för internationalisering enligt de Wits mo-

dell. Samtidigt betonades den gemensamma säkerheten i Östersjöområdet och 

programmets biståndsfunktion, det vill säga utrikespolitiska motiv. På en övergri-

pande nivå framträder alltså ekonomi och politik som de huvudsakliga motiven. 

Går man däremot till de mer specifika målen för Visbyprogrammet underströks 

det långsiktiga samarbetet inom utbildning och forskning samt en ökad kulturell 

förståelse mellan Sverige och målländerna, det vill säga de östeuropeiska länder 

som ingick i programmet (Boston Consulting Group 2004b, 114). Här återfinns alltså 

såväl kulturella som akademiska motiv. 

Utifrån de Wits typologi är det intressant att konstatera vad som inte presenterades 

som argument för Visbyprogrammet. Programmet skulle inte åtgärda en brist i det 

svenska utbildningssystemet och skulle heller inte rekrytera betalande studen-

ter till svensk högre utbildning. Det handlade vidare inte om att höja statusen på 

svensk högre utbildning. Programmet var med andra ord inte ett led i den pågående 
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varufieringen, även kallad kommodifiering, av internationell högre utbildning och 

forskning.

Det finns även en viktig förskjutning i motiven för Visbyprogrammet. Förstått i lju-

set av de Wits typologi tappar nämligen de ekonomiska motiven i betydelse över 

tid samtidigt som de politiska framhävs. Detta syns inte minst i den förändrade 

finansieringen från år 2002, där programmet började finansieras över anslagen för 

internationellt bistånd och internationell samverkan. I flera avseenden, inte minst 

när det gäller den minskade betoningen av ekonomiska motiv, går därmed pro-

grammet emot de globala trenderna vad gäller internationalisering av den högre 

utbildningen. 

Teoretiska perspektiv på internationell 
studentmigration och forskarmobilitet
Antalet internationella studenter2 ökade globalt sett, från 0,8 miljoner år 1975 till 

ungefär 4,5 miljoner år 2012 (OECD 2014, 344). Siffrorna gäller enbart freemover-

studenter, det vill säga studenter som ordnar med sina utlandsstudier på egen hand 

och inte läser som utbytesstudenter. Ett annat sätt att karakterisera denna grupp 

är att betrakta dem som studenter som ofta läser mot en examen i utlandet. Detta 

skiljer dem från utbytesstudenter för vilka utlandsstudierna inkorporeras i den in-

hemska utbildningen och examen. Flöden av freemoverstudenter är intressanta att 

analysera för de säger något specifikt om förhållanden mellan olika länders utbild-

ningssystem och hur dessa värderas (Börjesson, 2017a). För våra syften att analy-

sera en specifik form av student- och forskarmobilitet, flöden från Östeuropa till 

Sverige, blir det viktigt att se dessa flöden i ljuset av den struktur som det globala 

rummet av internationella studenter utgör.

Dessa flöden av internationella studenter har tydliga strukturer. För 2012 gällde att 

länder i Asien, främst Indien, Kina och Sydkorea, stod för 53 procent av de utresan-

de studenterna. De vanligaste destinationerna var Australien, Frankrike, Kanada, 

Storbritannien, Tyskland och USA som tillsammans tog emot 50 procent av dem. 

Ett lands ekonomi är av stor betydelse för huruvida det är attraktivt för internatio-
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nella studenter, vilket illustreras av att 82 procent av alla internationella studenter 

återfinns i G20-länder (OECD, 2014, 342–343). Det övergripande mönstret är alltså 

en rörelse från fattiga länder med små ekonomier till rika länder, men också från 

Asien till Nordamerika och Europa. Denna bild stöds av den forskning som finns 

om globala studentflöden, där den industrialiserade världen framstår som kärnan 

och den fattigare så kallade tredje världen som den globala periferin i enlighet med 

Immanuel Wallersteins världssystemteori (Barnett och Wu, 1995; Chen och Barnett, 

2000). 

Detta konstaterande resulterar i fler frågor än svar. Även om flödena huvudsakli-

gen går från icke-industrialiserade, fattigare länder till industrialiserade och rikare 

länder är flödena inte jämnt fördelade. Vissa mottagarländer har en högre andel 

internationella studenter än andra och vissa sändarländer har ett högre utflöde än 

andra. Migrationen har en struktur. Frågan är vilka faktorer som förklarar den.

Ett sätt att närma sig denna fråga är att undersöka migranternas motiv utifrån en 

kostnads-/vinstkalkyl. Humankapitalteorin (human capital approach) ser migration 

som en funktion av relativ kostnad/vinst. Modellen är relativt grov och tenderar att 

underskatta skillnader som beror på kön och kulturell bakgrund. Den kan heller inte 

ta hänsyn till ramförutsättningar som lagstiftning i ursprungs- och mottagarlandet. 

Det är dock en metod som ger tydliga övergripande indikatorer. I Richard Perkins 

och Eric Neumeyers analys av skillnaderna mellan 151 sändar- och mottagarländer 

utifrån UNESCO-data fann de att ett flertal faktorer var bestämmande för student-

migrationen. Föga förvånande var att länder med högre BNP samt utbildning av 

hög kvalitet (mätt med hjälp av universitetsrankingar) var populärare destinatio-

ner än andra länder. Ursprungslandets förutsättningar har dock också relevans. 

Studentmigrationen går inte huvudsakligen från mycket fattiga till rika länder utan 

snarare mellan länder med mindre skillnad i BNP. Kvaliteten på högre utbildning i 

ursprungslandet var även den av viss betydelse. Personer från länder med relativt 

bra universitet i inte allt för fattiga länder har alltså något lättare att åka utomlands, 

antagligen för att det är enklare för dem att komma in på utländska utbildningar 

och för att bra universitet har lättare att få skriva utbytes- och samarbetsavtal med 

universitet i andra länder. Samma sak gäller för språket. Internationella studenter 
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tenderar att vilja studera i ett land där de talar samma språk som befolkningen. 

Perkins och Neumeyer fann även att det politiska styrelseskicket spelade en viss 

roll. Förekomsten av en diktatorisk regim i hemlandet är en faktor som får personer 

att studera utanför landets gränser. En annan faktor, som poängterats i tidigare 

studier av migration, men som inte tidigare bevisats för studentmigration, var att 

internationella studenter tenderade att vilja studera i ett land där det fanns en stor 

diaspora från hemlandet (Perkins och Neumayer, 2014, 255).

Alla dessa resultat ligger i linje med humankapitalteorin, då den kalkylerade vins-

ten i relation till kostnaden för utlandsstudier är högre i rika länder med utvecklade 

universitetssystem. Att kunna använda sig av sitt eget språk och/eller den samlade 

kunskap om destinationen som finns inom diasporan är två faktorer som sänker 

informationskostnaderna eftersom de underlättar orienteringen om och i det nya 

samhället. Detta är inte någonting som gäller endast studentmigration, utan en 

viktig faktor för att förstå mekanismerna bakom den internationella migrationen i 

stort, vilket diskuteras utförligt av exempelvis Paul Collier (Collier, 2013).

Perkins och Neumeyers resultat passar väl in i den omfattande forskning som finns 

om vad som påverkar enskilda studenters beslutsfattande. Resultatet blir oftast en 

uppräkning av push och pull-faktorer av betydelse för beslutet att emigrera, det vill 

säga faktorer i hemlandet som trycker ut de presumtiva studenterna (push) och i 

destinationslandet som attraherar dem (pull). Förutom utbildningens kvalitet och 

utbud märks ekonomiska faktorer som studieavgifternas storlek och levnadsom-

kostnaderna i värdlandet i relation till dem i ursprungslandet, resekostnader och 

möjligheterna att stanna för arbete efter studierna. Därtill kommer faktorer som 

geografiskt avstånd, kunskap om destinationen, språkkunskaper och ett gemen-

samt kolonialt förflutet (Brooks och Waters, 2011; Li och Bray, 2007; Mazzarol och 

Soutar, 2002; Naidoo, 2007). Ett annat viktigt perspektiv på studentmigrationens 

struktur är de hierarkier som finns mellan länder och därför mellan deras högre ut-

bildningssystem. Marginsson (2007) skriver om en kulturell och språklig hegemoni 

där USA och europeisk utbildning är mer eftertraktade på grund av att de innehar ett 

vittgående internationellt erkännande. 
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Högre utbildning som en marknad
Ett vanligt perspektiv på internationella studentflöden är att förstå den högre ut-

bildningen som en internationell marknad, där länder och lärosäten konkurrerar 

med varandra om de bästa studenterna och därmed även om såväl kvalificerad 

arbetskraft som begåvade framtida forskare. I detta system tillskrivs alltså uni-

versiteten rollen av värdeskapare. De attraherar internationella studenter som i sig 

genererar inkomster genom att de betalar terminsavgifter och även i övrigt står för 

ett inflöde av kapital genom sin konsumtion. Det är inga små summor studenterna 

bidrar med. En uppskattning gör gällande att utländska studenter bidrog med 18,8 

miljarder dollar till USA:s ekonomi läsåret 2009/10 (Rumbley et al., 2012, 22). Det är 

alltså inte särskilt förvånande att utlandsstudier är föremål för internationella han-

delsavtal. Det bästa exemplet är GATS-avtalet som syftar till att avreglera världs-

handeln med tjänster och som i stor utsträckning bidragit till att kommodifiera 

högre utbildning (Brooks och Waters, 2011, 24; Robertson et al., 2002).

Samtidigt tillskrivs det internationaliserade universitetet en funktion som motor för 

teknisk och ekonomisk utveckling i och med att det attraherar framgångsrika inter-

nationella forskare och ambitiösa doktorander. Mobilitet är viktigt för ”forskning-

ens kvalitet ur ett nationellt perspektiv” skrev exempelvis dåvarande huvudsekre-

teraren för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté Elisabet Nihlfors 

år 2012 (Nihlfors, 2012). Den vetenskapliga kvalitet som blir resultatet är sedan i sin 

tur en konkurrensfördel på utbildningsmarknaden. Det är ingen slump att interna-

tionalisering är en av de saker som mäts vid internationella universitetsrankingar. 

Länders och enskilda lärosätens internationaliseringsstrategier är alltså en viktig 

faktor för att förstå internationell studentmobilitet. Allan M. Findlay argumenterar 

övertygande för att den ökande andelen utländska studenter i Storbritannien del-

vis kan förklaras med ändrad brittisk policy vad gäller exempelvis möjligheterna 

att arbeta efter avslutade studier och ökad marknadsföring av Storbritannien som 

studieland (Findlay, 2011, 183).



Andreas Åkerlund, Astrid Collsiöö & Mikael Börjesson

22

Stipendiegivande organisationer och  
akademisk mobilitet
Frågan är dock hur väl idén om en fri eller öppen utbildningsmarknad överensstäm-

mer med den faktiska situationen. Möjligheten att alltid ta sig till de bästa och mest 

renommerade universiteten förutsätter framför allt två saker. Det ena är fri rörlighet 

över gränserna, och det andra är tillgång till de ekonomiska medel som krävs för 

resa och uppehälle. Ser man till hur mobilitet fungerar i praktiken är en av dess 

förutsättningar, särskilt när det gäller den allt mer omfattande mobilitet av forskare 

och studenter som vi ser idag och som vuxit fram under efterkrigstiden, ett kom-

plext nät av multilaterala och bilaterala avtal på överstatlig, statlig och lokal nivå. 

Man måste återigen nämna världshandelsorganisationen WTO och GATS-avtalet 

som syftar till att avreglera världshandeln med tjänster som exempelvis högre ut-

bildning. Det faktum att man avtalsvägen sökte avreglera detta område och därige-

nom skapa en mer marknadsliknande situation indikerar att det är ett område med 

många restriktioner och regler. Mobilitet förutsätter vidare existensen av stora sti-

pendieprogram eller andra former av ekonomiska medel som kan frigöras för resor 

och uppehälle i de fall människor inte själva har egna förmögenheter eller möjlighet 

att låna pengar. I båda dessa fall handlar det om strukturer med en historia som är 

längre än både idén om en utbildningsmarknad och synen på akademisk mobilitet 

som en förutsättning för högkvalitativ forskning. 

Det är i detta sammanhang organisationer som Svenska institutet kommer in i 

bilden. Genom att dela ut stipendier och förmedla studieplatser strukturerar de 

mobiliteten på olika sätt. Det kan handla om att främja utbyte med vissa länder 

eller regioner, inom vissa vetenskapsområden eller för en viss typ av personer. 

Stipendiegivande organisationer har vad Inderjeet Parmar har kallat en gate-keeper-

funktion (Parmar, 2012, 9). De påverkar vem som överhuvudtaget kan vara mobil 

och de kan styra studenter och forskare mot olika destinationer och områden3. 

I föreliggande rapport använder vi termen grindvakt för att beteckna detta fenomen.

Detta är en viktig insikt för att förstå akademisk mobilitet i allmänhet. Samman-

sättningen av gruppen internationella studenter eller utländska forskare kan inte 
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endast förklaras av individernas individuella motiv för att söka sig till ett visst land 

inom ramen för en tänkt internationell utbildningsmarknad, utan flödena strukture-

ras även av såväl internationella överenskommelser och avtal som av olika stipen-

die- och mobilitetsprogram. Svenska institutets Visbyprogram som föreliggande 

rapport behandlar är ett sådant program. 

Offentlig diplomati
Som nämndes tidigare i rapporten är Svenska institutet Sveriges organisation för 

offentlig diplomati, med uppdraget att representera Sverige, det svenska samhäl-

let, svensk kultur etcetera i utlandet. Men vad är då offentlig diplomati? En vanlig 

definition är att det är en stats försök att kommunicera direkt med en annans stats 

befolkning i syfte att skapa förståelse för den egna staten, dess institutioner, kul-

tur, värden och politik (Manheim, 1994, 5). Begreppet är relaterat till Joseph S. Nyes 

idé om soft power inom internationella relationer. Soft power, eller ”mjuk makt”, är 

ett lands förmåga att skapa andras preferenser och därigenom uppnå ett önskat 

mål utan att använda fysiskt våld eller ekonomiska påtryckningar (Nye, 2004, 5). 

Offentlig diplomati är alltså en strategi för att skapa och upprätthålla Nyes ”mjuka 

makt”. Nicholas J. Cull delar in den offentliga diplomatin i fem bredare verksam-

hetsområden: Systematisk insamling och utvärdering av åsikter i utlandet (liste-

ning), direkt kommunikation av bestämda åsikter eller värden (advocacy), spridan-

det av kunskap om nationens kultur och samhälle (cultural diplomacy), främjandet 

av internationellt utbyte (exchange diplomacy) och slutligen internationell nyhets-

förmedling (news broadcasting) (Cull, 2008). Personutbyte är alltså så centralt att 

det räknas som en egen kategori. Samtidigt blir ur detta perspektiv alla former av 

statligt kontrollerat och finansierat utbyte en del av utrikespolitiken och internatio-

nella relationer (Scott-Smith, 2009, 50). 

Inom den offentliga diplomatin är personutbyte en verksamhet med mycket långt 

tidsperspektiv. Här handlar det om att bygga stabila internationella nätverk av 

framtida beslutsfattare, näringslivsrepresentanter, kulturpersonligheter och aka-

demiker. Utbytesprogram ses som ett bra verktyg för att skapa sympatier och sprida 

kunskap om det egna landet och ofta framhålls deras förmåga att främja internatio-
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nell förståelse. Därmed är de sämre rustade att sälja in ett tydligt politiskt budskap, 

då hela poängen med utbytet är att de som har deltagit ska ha möjligheten att ska-

pa sig en egen bild av landet (Leonard et al., 2002, 239). Utbytesprogrammen tjänar 

alltså det långsiktiga målet att skapa förtroende för och förtrogenhet med ett annat 

land (Lima, 2007, 238–239). Därmed inte sagt att de inte även kan tjäna andra syf-

ten. Christopher Medalis har exempelvis visat på Fulbright-programmets betydelse 

för kunskapsöverföring mellan USA och Östeuropa under övergången från diktatur 

till demokrati och från plan- till marknadsekonomi efter 1990 (Medalis, 2012).

Biståndsfinansierad mobilitet
Visbyprogrammet ska förstås som en fortsättning på det svenska biståndet till 

Östersjöområdet efter 1990 och programmet har i omgångar finansierats via bi-

ståndsanslaget. Detta är inte ett ovanligt förfarande. Utbildning har varit en viktig 

del av modernt internationellt bistånd sedan åtminstone 1945, framför allt i form 

av omfattande utbildnings och upplysningsinsatser på plats i mottagarländerna. 

Under 1960-talet började idéer om en utbildnings- och kunskapsdriven ekonomisk 

utveckling att få fäste inom UNESCO och andra internationella organ (Mundy, 1998, 

458). Som diskuterades ovan utifrån de Wits typologi kan alltså bistånd ses som 

ett viktigt motiv bakom utbildningens internationalisering. Förutom att hjälpa fat-

tigare, biståndsmottagande länder att bygga upp en egen utbildningssektor, har 

utbildningsbiståndet fokuserat på överföring av avancerad kunskap från bistånds-

givande länder till biståndsmottagarna. Ett sätt att göra detta är att ge kvalificerade 

individer i givarländerna en högre utbildning. Då denna utbildning ofta endast är 

möjlig i givarländerna blir resultatet akademisk mobilitet (Fellesson och Mählck, 

2013, 11–13). Student- och forskarmigration har framhållits som ett av flera olika 

sätt att överföra ny teknologi till så kallade utvecklingsländer (Hoekman, et al., 

2005, 1590). Samtidigt har den kritiserats för att leda till brain drain från den fat-

tigare till den rikare delen av världen (Tsang, 2000, 149).

Mer och mer av biståndsmedlen går till högre utbildning. Mellan 1999 och 2004 

ökade den summa av världens samlade bistånd som går till högre utbildning 2,4 

gånger. Denna ökning förklaras enligt Sajitha Bashir främst av att de tre länderna 

Tyskland, Frankrike och Japan har valt att förändra inriktningen på sina bistånds-
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program. Samma länder låter i allt högre utsträckning biståndet finansiera stipen-

dieprogram för utländska studenter (Bashir, 2007, 21–22). Det ser onekligen ut som 

om stora industriländer som inte är riktigt lika attraktiva på den internationella 

marknaden för högre utbildning som anglosaxiska länder, använder biståndet för 

att internationalisera sina universitet. 

Sverige har finansierat akademisk mobilitet via biståndet åtminstone sedan 

1970-talet, framför allt via biståndsorganen SIDA (Styrelsen för internationell ut-

veckling) och BITS (Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbe-

te), som i många fall gav Svenska institutet i uppdrag att administrera och sköta den 

praktiska hanteringen av stipendierna (Åkerlund, 2016a, 92–97). Nämnas kan även 

forskningsbiståndsorganet SAREC (Styrelsen för u-landsforskning) som organise-

rade forskarutbyten mellan Sverige och biståndsmottagarna (Brodén Gyberg, 2013, 

154–155). Men det var efter Berlinmurens fall 1989 och de efterföljande politiska 

och ekonomiska omvälvningarna i Östeuropa som Svenska institutet fick ansvaret 

för ett flertal biståndsfinansierade program för student- och forskarutbyte mellan 

Sverige och Östeuropa (Åkerlund, 2016b). Det senaste tillskottet av biståndsfinan-

sierade stipendieprogram är Swedish Institute Study Scholarships, som sjösattes 

2011 som ett sätt att möjliggöra studier i Sverige för studenter från biståndsmot-

tagande länder efter införandet av studieavgifter. 

Svensk policy utgår ifrån att global ekonomisk och social utveckling drivs av 

utbildning och att detta motiverar att biståndsmedlen används på detta sätt: 

“Internationella studenter är en mycket viktig grupp för många av utvecklingslän-

derna, eftersom de utgör en högt kvalificerad resurs som med internationell erfaren-

het på olika sätt kan bidra till utvecklingen i ursprungsländerna” (SOU 2011:28, 78). 

En syntes: det globala rummet av interna
tionella studenter och dess tre logiker
Det torde stå klart att internationella studentflöden inte fullt ut kan förklaras av en 

specifik logik. Även om marknadiseringen av högre utbildning är tilltagande och 

en viktig drivkraft bakom den expanderande internationaliseringen finns många 

andra logiker, varav offentlig diplomati och biståndsdriven mobilitet berörts ovan. 
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På ett globalt plan kan man dock konstatera att dessa olika logiker har en särskild 

geografi. I en analys av hur de största mottagarländerna förhåller sig till varandra 

och olika regioner av sändarländer visar Börjesson (2017a) hur det globala rummet 

av internationella studenter struktureras av tre stora poler. Den största, som kan 

ses som en Stilla havs-pol, utgörs av framför allt anglosaxiska länder som USA och 

Australien som rekryterar studenter från olika delar av Asien. Denna pol står mot 

en europeisk pol där europeiska mottagarländer tar emot studenter från andra eu-

ropeiska länder. Mellan dessa två poler återfinns ytterligare en pol med Frankrike, 

Spanien och Portugal som destinationsländer och med länder i Latinamerika och 

Afrika som ursprungsländer.

Figur 1. Det globala rummet av internationella  
studenter, 2010.
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Källa: Börjesson, 2017a: 1266. 

% % % % %

' '

/0/1234/124/125411254124123400254024

!6$)'0'789259:;

/020

/0

/12<

/12=

/123

/129

/124

/12>

/128

/125

/120

1

120

125

128

12>

124

129

123

12=

12<

0

020

025

028

!6
$)
'5
'70
32
5>
':
;

Nordiska länder

Medelhavsländer

Central- och östeuropa

Västasiens Arabstater

Centralasien

Sydostasien

Oceanien

Latinamerika och Karibien

Afrika

Nordmerika

Västeuropa Sydasien

Ostasien

Bulgarien

Tjeckien

Ungern
Polen

Rumänien

Australien

Japan
Nya Zeeland

Sydkorea

Österrike

Belgien

Kanada

Cypern

Danmark

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Irland

Italien

Nederländerna
Norge

Portugal

Spanien

Sverige
Schweiz

Storbritannien

USA

Nordiska länder

MedelhavsländerM d lh lä d

Central- och östeuropa

Cent

Västeuropa

Bulgarien

Ungern
Polen

Rumänien

Österrike

Belgien

Danmark

Finland

Tyskland

Grekland

Irla

Italien

Nederländerna
Norge

Schweiz

Västasiens Arabstatern  

Sydostasieny

Oceanien

Nordmerika

Sydasien

Ostasien
Australien

Japan
Nya Zeeland

Sydkorea

Kanada

Cypern
Sverige

rbritannienbritannienn

USA

ntralasien

d

and Sv

StorbStorb

Latinamerika och Karibien  K

Afrika
Frankrike

Portugal

Spanien

Stilla havet 

Frankrike/ 
Iberiska halvön 

Europa 

Marknad 

Koloniala band 

Närhet 

Engelska 

Franska 

Tyska 

Källa: Börjesson, 2017a: 1266.



Kunskapsöversikt

27

Dessa tre poler svarar mot tre olika logiker för internationella studentflöden. Inom 

Stilla havs-polen dominerar en marknadslogik. De högre utbildningssystemen 

i mottagarländerna har vanligen studieavgifter, som i vissa fall kan vara väldigt 

höga, och internationella studenter betraktas inte enbart som inkomstkällor för 

enskilda lärosäten utan som ett centralt bidrag till landets bruttonationalprodukt. 

Den europeiska polen följer en närhetsprincip. Studenterna studerar i närliggande 

länder och befäster därmed en regional idé om mobilitet som grund för en större po-

litisk enhet än nationalstaten. Även om det i analysen av det globala rummet rör sig 

om freemoverstudenter sammanfaller dessa mobilitetsströmmar med den ambi-

tion som finns i världens största utbytesprogram, Erasmusprogrammet, där målet 

är att de europeiska länderna ska byta studenter med varandra och ett europeiskt 

område för högre utbildning ska etableras. Inom detta tas inte studieavgifter ut och 

det är framför allt en politisk och kulturell logik som gäller. Den tredje polen do-

mineras av historiska koloniala band, där exempelvis studenter från forna franska 

kolonier beger sig till Frankrike för högre studier. Inte heller här är marknadslogiken 

påfallande utan politiska och kulturella motiv dominerar. 

Sammanfattning
Svenska institutets utbytesverksamhet i allmänhet och Visbyprogrammet i syn-

nerhet är en del av tre olika politikområden, nämligen den högre utbildningens in-

ternationalisering, offentlig diplomati samt biståndsverksamhet. Det är tydligt att 

akademiskt utbyte är tänkt att fylla olika funktioner, beroende på vilket område 

man koncentrerar sig på. Internationaliseringen ska vara kvalitetsdrivande inom 

forskning och undervisning, medan den offentliga diplomatin syftar till att före-

träda Sverige i utlandet genom att skapa intresse och goodwill. Slutligen handlar 

biståndet primärt om att främja utvecklingen i länder utanför Sveriges gränser. 

Dessa skilda syften och motiv ska sedan förstås mot en global bakgrund där utby-

ten mellan länder sker enligt olika logiker beroende på vilken del av världen som 

är föremål för intresset. Viktigt för föreliggande rapport är att analysera resultaten 

mot denna bakgrund, där det stipendieprogram som har undersökts ska relateras 

till samtliga områden.
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Slutnoter kapitel 3

1. Freemoverstudenter är studenter som på egen hand, utanför ramen för utbytessamarbetsavtal 
mellan svenska och utländska lärosäten, söker till kurser eller program vid svenska högskolor och 
universitet. Tidigare skedde antagning av samtliga freemoverstudenter i direkt meritokratisk konkur-
rens med inhemska studenter. Sedan 2014 kan lärosäten dock välja att ordna en separat antagning av 
internationella freemoverstudenter. Den som inte är freemoverstudent räknas som utbytesstudent.

2. Internationella studenter (international students) definieras vanligen som studenter som korsar en 
nationell gräns med syfte att studera. Man tar då utgångspunkt i det tidigare land man bott eller stu-
derat i och sätter ofta en tidsgräns, att man inom ett år efter migrationen ska ha påbörjat studierna. 
Ibland, men i allt mindre omfattning används beteckningen utländska studenter (foreign students) 
som ofta definieras utifrån medborgarskap. Detta har den nackdelen att personer som migrerat eller 
vars föräldrar har migrerat och som inte har erhållit medborgarskap räknas som mobila studenter, 
vilket ger en missvisande bild som till stor del bestäms av ett lands nivå av invandring i kombination 
med policy för medborgarskap. (OECD, 2014, Annex 4, 20–24.)

3. Detta resonemang utvecklas närmare i Åkerlund, 2016a, 32–36; Unger, 2014.
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4. Teoretiska utgångspunkter

En modell för att förstå internationell  
studentmigration och forskarmobilitet
Föreliggande undersökning av Visbyprogrammet kommer att använda sig av en 

generell modell för att förstå studentmigration och forskarmobilitet. Denna modell 

tar hänsyn till de olika logiker som berördes i kunskapsöversikten och placerar 

Svenska institutet och Visbyprogrammet i det globala sammanhanget utifrån deras 

funktion. 

En första distinktion görs mellan en utbudssida och en efterfrågesida (Findlay, 

2011). Detta ska inte förstås i termer av en strikt ekonomisk marknad, som drivs av 

ekonomiska vinstintressen, utan som en mer generell marknadsmodell, där andra 

typer av motiv och intressen kan förekomma (se diskussion ovan om logiker bakom 

internationell studentmobilitet). De som svarar för utbudet kan vara både stater 

och enskilda lärosäten. 

Stater har inflytande över hur de nationella högre utbildningssystemen utformas 

och dimensioneras, vilket i sin tur påverkar möjligheterna för internationalisering 

och attraktiviteten av landet på en global nivå. Stater kan också driva en mer eller 

mindre uttalad politik för att stärka internationaliseringen av den högre utbildning-

en bland annat genom inrättande och finansiering av organisationer som stödjer 

internationell student- och forskarmobilitet (Åkerlund, 2012). En ytterligare central 

aspekt, där staterna har stort inflytande, gäller hur den högre utbildningen finan-

sieras. Här finns en tendens till att stater överlåter mer ansvar för finansieringen till 

dem som brukar systemet och det blir således allt vanligare att införa studieavgifter 

(Börjesson, 2017b). 
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Den andra principiella aktören på utbudssidan är lärosätena. Dessa kan bidra till in-

ternationaliseringen via de programutbud som erbjuds. För icke anglosaxiska län-

der blir det en allt mer central fråga i vilken utsträckning detta utbud ska ges på eng-

elska och därmed göras mer lättillgängligt för en internationell publik. Här blir även 

internationell marknadsföring och en aktiv rekrytering allt viktigare. Lärosätena 

lägger idag större tonvikt vid internationalisering, bygger upp utbytesnätverk, 

skapar interna organisationer för att hantera de internationella studentflödena, 

marknadsför sig, och försöker positionera sig på en global marknad, där rankingar 

fått allt större betydelse för att strukturera de statusmässiga hierarkierna mellan 

lärosätena (Marginson, 2006). Graden av internationalisering har kommit att bli 

en viktig parameter i dessa rankingar. Likaså är forskningsvolymen och dess in-

ternationella förankring betydelsefull för ett lärosätes attraktivitet på den globala 

arenan. Svenska lärosäten, framför allt de största, står sig här väl och Sverige har 

förhållandevis många lärosäten som placerar sig högt upp i internationella rank-

ningar. De största lärosätena har också en omfattande volym av forskare som rör 

sig över nationsgränserna och publicerar sig internationellt (STINT, 2016). 

På utbudssidan har således internationaliseringen blivit allt viktigare. Detta möj-

liggörs av en ökad efterfrågan på utbildning i andra länder. Efterfrågesidan utgörs 

framför allt av de individer, familjer och sociala grupper som söker och värdesät-

ter utbildning i andra länder än hemlandet. I takt med att många länder genomgår 

en ekonomisk utveckling från agrarsamhällen, till industri- och servicesamhällen, 

växer behovet av högre utbildning. De nationella utbildningssystemen hänger inte 

med i utvecklingen, vilket skapar ett ökat söktryck mot länder som kan tillhanda-

hålla högre utbildning. Dessutom är den högre utbildningen tydligt hierarkiserad, 

där vissa länder och lärosäten står för en kvalitet som har global räckvidd. 

Mellan utbud och efterfrågan skapas ett utrymme för förmedlande institutioner 

eller intermediärer. Dessa är ofta organisationer av olika slag, från statliga myn-

digheter, till stiftelser och rena kommersiella aktörer, som har som syfte att stötta 

internationaliseringen. En central uppgift är att finansiera utlandsstudier, som ofta 

är kostsamma, och att organisera och administrera centrala utbytesavtal och andra 

typer av samarbeten. Det kan även handla om att informera om och marknadsföra 



Teoretiska utgångspunkter

31

enskilda länder som studiedestinationer. Detta betyder att internationella flöden 

av akademiker inte endast styrs av marknadskrafter och relationen mellan utbud 

och efterfrågan på en tänkt internationell utbildningsmarknad. Betydande flöden 

struktureras av bilaterala och internationella avtal, konventioner och inte minst av 

tillgången på mobilitetsmedel via stipendieprogram som erbjuds av nationella och 

övernationella organisationer.

Applicerar man denna modell på rapportens undersökningsobjekt utgörs efter-

frågesidan av studenter och forskare från Östeuropa som vill studera eller forska i 

Sverige. Utbudssidan av svenska lärosäten som erbjuder högre studier och forsk-

ningsmöjligheter, samt intermediären Svenska institutet, som möjliggör för stu-

denter från vissa östeuropeiska länder att studera och forska i Sverige. Institutet 

fungerar i mycket som en grindvakt i enlighet med Inderjeet Parmars modell 

(Parmar, 2012, 9). Det är viktigt att poängtera att Visbyprogrammet i viss mån är 

undantaget marknadslogiken, då programmet har syften som hänger samman med 

Sverigefrämjande och internationellt bistånd. Detta tillsammans med program-

mets fokus på Östeuropa gör att det i ett globalt perspektiv kan sägas tillhöra det 

Börjesson refererar till som den europeiska polen, där närhetsprincipen är mer 

framträdande än marknadslogiken. 

I vår modell skiljer vi även mellan motiv1 och tillgångar. Motiven återfinns i alla delar 

av modellen, men kan förstås skifta över tid och rum. De behöver inte vara samma 

för alla typer av aktörer. Stater kan ha en viss uppsättning motiv, medan lärosäten 

och de internationella studenterna drivs av andra. Motiven kan ta fasta på att ge-

nerera en viss typ av tillgångar för stater, exempelvis arbetskraft inom bristyrkes-

områden eller ekonomiska vinster via skatter, och möjliggöra helt andra tillgångar 

för lärosätena, såsom bättre positioner i internationella och nationella rankingar, 

och för de internationella studenternas förhoppningar om ett socialt uppåtstigande 

som varit svårt att realisera i det nationella utbildningssystemet. Tillgångar ska 

förstås förhållandevis generellt. Det kan röra allt från ekonomiska tillgångar till 

symboliska. Även tillgångar återfinns på skilda analytiska nivåer, spännande från 

enskilda individer över lärosäten till nationer och överstatliga organisationer. Det 

råder vidare inget kausalt förhållande mellan motiv och tillgångar. Bara för att en 
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nation eller ett lärosäte gör något utifrån ett visst motiv behöver handlingen inte få 

de konsekvenser som avses. Därför är det viktigt att skilja mellan avsikt och utfall. 

Internationella studiers avkastning
I inledningen lyftes Bourdieus kapitalbegrepp (Broady, 1991) fram som viktigt för 

att förstå individers drivkrafter för att studera i utlandet. På samma sätt som att 

vi inte kan säga att det globala rummet av internationella studenter styrs av en lo-

gik finns det inte en drivkraft som förklarar varför studenter studerar utomlands. 

Vi ska inte heller ensidigt fokusera på specifika motiv för utlandsstudier. Utifrån 

Bourdieus kapitalbegrepp kan vi i stället analysera utkomsten av studierna – oav-

sett motiven. 

Det råder förstås inget determinerande förhållande – utlandsstudier genererar 

inte per automatik en stor mängd tillgångar och kapital. Men historiskt sett har 

internationella studier varit självskrivna inslag i de dominerande klassernas utbild-

ningsstrategier och dessa grupper är fortfarande kraftigt överrepresenterade när 

det gäller utlandsstudier av olika slag (Wagner, 2007). Detta har inte minst gällt i 

länder som kan anses mer perifera eller semiperifera och som saknat egna högre 

utbildningsinstitutioner av rang. Bland de vinster och tillgångar som kan knytas till 

utlandsstudierna kan vi skilja mellan sådan som är internationella, landspecifika 

samt ämnes- och institutionsrelaterade (Börjesson, 2005).

De internationella resurserna uppstår i första hand i relation till det nationella, 

inhemska. Att ha studerat utomlands signalerar en annan typ av investering än i 

det nationella utbildningssystemet. Ofta har det internationella ett värde i sig, sär-

skilt när det är frågan om nationella system i länder i svagare ekonomisk ställning. 

Men även i rikare och mindre länder som Sverige har det internationella en särskild 

aura (Börjesson, 2005). Det bör tilläggas att ”det internationella”, det vill säga 

internationella fenomen och tillgångar, ofta sammanfaller med ”det amerikanska 

eller anglosaxiska”. Som vi konstaterade ovan domineras det globala rummet av 

internationella studenter av anglosaxiska länder och framför andra USA. I dessa 
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länder är det internationella sammanflätat med det nationella. Den amerikanska 

prestigehierarkin mellan lärosäten sammanfaller i stor utsträckning med den inter-

nationella hierarkin (Marginson, 2006). Men det finns även konkurrerande model-

ler för internationaliseringen. Tyskland och Frankrike, två av de mest betydande 

mottagarländerna i världen, intar egna poler i det globala rummet av internatio-

nella studenter. Medan den anglosaxiska högre utbildningen till stor definieras av 

en marknadsmodell, erbjuder Tyskland högre utbildning utan studieavgifter, och 

avgifterna i Frankrike är begränsade.  

Internationella tillgångar kan även vara av mer precis karaktär och knutna till ett 

visst land, här benämnda landspecifika tillgångar. Det handlar framför allt om att 

lära sig landets språk och tillägna sig ett nationellt språkligt kapital. Dess värde 

är beroende av språkets centralitet med engelskan som det mest åtråvärda språ-

ket, följt av stora språk som franska, tyska, spanska och kinesiska (Crystal, 2003; 

Heilbron, 2000). Svenskan är ett litet språk i det internationella sammanhanget. 

Det har ett begränsat värde, men är förstås viktigt för den som avser etablera sig i 

eller har omfattande kontakt med Sverige. Studier i Sverige kan även innebära stu-

dier på engelska, vilket medför att studenter såväl kan lära sig svenska som stärka 

sin engelska, även om det sannolikt är svårt att nå högre nivåer i svenska om de inte 

använder språket i sina studier. Till de landsspecifika tillgångarna kan även räknas 

att vistas och bo i landet och erhålla en förståelse för landets kultur och traditio-

ner, ett slags nationellt kulturellt kapital, vilket kan komma till nytta i exempelvis  

affärsförbindelser. 

Ytterligare ett värde är det som kan associeras till landets överordnade globala po-

sition. Det är inte förvånande att USA, som numera är den enda globala supermak-

ten när det gäller högre utbildning, också är det mest framträdande landet när det 

gäller att attrahera internationella studenter (Börjesson, 2017a; Marginson, 2006). 

Sverige tillhör ett av de rikaste länderna i världen och har även inom områden som 

välfärdspolitik, internationella relationer och bistånd, hälso- och sjukvård, en in-

ternationell ryktbarhet. I vetenskapliga sammanhang betyder Nobelpriset mycket 

för att sätta Sverige på den globala kartan. Sverige har även givet sin befolknings-

storlek förhållandevis många lärosäten som placerar sig högt i internationella rank-
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ningar. Dessutom har Sverige under senare år fortsatt att avsätta mycket medel 

till forskning och högre utbildning, medan andra länder valt att frysa eller till och 

med minska finansieringen. Särskilt hårt drabbat av resursnedskärningar har hu-

maniora och samhällsvetenskapliga ämnen varit. Detta bidrar till att ge Sverige en 

komparativ fördel visavi många andra länder när det gäller dessa områden. 

De utbildningsrelaterade tillgångarna (utbildningskapital eller mer generellt insti-

tutionaliserat kulturellt kapital; Bourdieu, 1979; Bourdieu, 1989; Börjesson, et al 

2016; Lidegran, 2009) är direkt kopplade till studiernas inriktning. Av betydelse 

här är det område som studeras och den svenska utbildningens och forskning-

ens ställning inom detta. I ämnen som till exempel biologi, agronomi, humaniora 

och klinisk medicin producerar svenska forskare artiklar som citeras mycket och 

i större utsträckning än artiklar skrivna av europeiska forskare i genomsnitt 

(Vetenskapsrådet, 2017:23). För den som är intresserad av det specifikt svenska, 

exempelvis svenska språket, litteraturen eller historien, bedrivs den mest omfat-

tande och relevanta forskningen i just Sverige, där även merparten av arkivmaterial 

och andra resurser finns lokaliserade. Detta betyder att Visbystipendiaternas möj-

ligheter att använda sig av de utbildningsrelaterade tillgångar som ett stipendium 

resulterar i, ser mycket olika ut beroende på ämnesområde. Dessutom kan läro-

sätena i sig representera specifika värden. Var och inte bara vad man läser har i 

internationaliseringens tidevarv kommit att bli allt viktigare. Att läsa en utbildning 

vid ett lärosäte som räknas bland de hundra främsta i världen har fått ett allt större 

värde. Vid dessa lärosäten är ofta de internationella kontaktytorna mer omfattande 

och det finns även mer resurser för forskning och bättre möjligheter att göra karriär 

inom vetenskapen.

För många individer är ofta syftet med att skaffa sig ett utbildningskapital att det 

ska få avsättning på en marknad. Det kan exempelvis röra sig om ursprungslan-

dets arbetsmarknad, men även den svenska eller andra länders arbetsmarknader. 

Många företag och organisationer är även verksamma på en internationell nivå 

och karriären kan gå vidare till andra länder. För denna studie, där vi undersöker 

Svenska institutets stipendier för studier eller forskning i Sverige riktat till individer 
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från Östeuropa, är det intressant att analysera i vilken utsträckning det svenska 

utbildningskapitalet fungerar som en tillgång för en karriär i hemlandet, i Sverige, 

eller i tredje land. Även om det inte går att hävda med säkerhet att den svenska 

utbildningen varit avgörande för yrkesbanan, går det att se generella mönster och 

resonera om dessa. 

Utlandsstudierna kan även generera socialt kapital, vänskapsband och förbindel-

ser av olika slag (Bourdieu 1980). Det kan röra sig om bekantskaper inom det ämne 

man studerar, med andra studenter eller handledare, eller med studenter inom 

andra områden. Nationslivet i Uppsala och i Lund är ämnesöverskridande och ett 

engagemang i detta kan leda till ett ämnesmässigt brett nätverk. Nätverken har 

vanligen olika nationella tyngdpunkter. Även om det förstås finns svenskar som är 

intresserade av att knyta internationella band, är det inte sällan svårt att etablera 

starka relationer till de som är födda och uppväxta i landet; de har redan sina nät-

verk och vänner och är mindre öppna för ytterligare relationer, och det tar vanligen 

lång tid att bygga upp sådana band (Tovatt, 2013). Kontakter skapas också med 

andra utlänningar och inte minst egna landsmän. En tendens är att svenska läro-

säten börjat bygga upp formaliserade nätverk i form av alumniföreningar, ett slags 

institutionaliserat socialt internationellt kapital. Även Svenska institutet och andra 

aktörer som organiserar akademiskt utbyte har alumniverksamhet. 

Slutnot kapitel 4

1. Vi kommer att nedan använda oss av ”anledningar” och ”skäl” synonymt med ”motiv” för att  
variera språket.
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5. Metod och material
Föreliggande rapport är en deskriptiv studie som baseras på kvantitativa data, fram-

tagen exklusivt för detta syfte. Som underlag för den aktuella studien genomfördes 

en enkätundersökning med tidigare långtidsstipendiater inom Visbyprogrammet. 

Enkäten (se Appendix) innehöll totalt 34 frågor och syftade till att få en bild av de 

personer som innehaft ett Visbystipendium, vad de gjort efter sin stipendieperiod 

och hur de uppfattade sin tid som forskare eller student i Sverige. Enkäten har i 

huvudsak bestått av flervalsfrågor och för att få en så korrekt bild som möjligt av 

deltagarnas erfarenheter har frisvar funnits som alternativ (t.ex. i frågor som hand-

lat om åsikter om stipendieperioden, motiv till att studera eller forska i Sverige, nu-

varande sysselsättning, m.m.). Dessa frisvar har sedan kodats om till befintliga eller 

nya kategorier. Utöver flervalsfrågor har även en del öppna frågor ställts för att få 

en mer utförlig beskrivning av deltagarnas upplevelser (t.ex. gällande varför/varför 

inte man upplever att stipendieperioden har bidragit till utvecklingen i sitt hemland).  

Vägledande för enkätens utformning har varit rapportens syfte att undersöka sti-

pendiaternas migrationsmönster efter stipendieperioden, att fånga upp stipendia-

ternas motiv för att söka stipendium samt de olika former av tillgångar de själva 

anser sig ha fått genom stipendiet. De frågor som handlar om anledningar (eller 

motiv) för att söka stipendiet täcker upp frågan om vilka push och pull-faktorer 

som varit viktigast vid beslutsfattandet. Det som benämns internationella och 

landspecifika tillgångar täcks av de frågor som rör stipendiaternas uppskattning 

av Sverigevistelsens betydelse för såväl internationella erfarenheter rent generellt, 

men även kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Utbildningskapital 

fångas upp av de frågor som rör studier, examina och arbete, såväl före som efter 

stipendieperioden. I kombination med kunskap om stipendiaternas tillgångar kan 

frågorna om nuvarande boendeland och vilka länder de bott i sedan stipendiepe-

rioden visa upp generella mönster om räckvidden för svenskt utbildningskapital. 

Stipendiaternas förbindelser med Sverige och sociala kapital undersöks av de 

frågor som rör kontakter samt huruvida de besökt Sverige och i vilket ärende efter 

stipendieperioden.
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Enkäten skickades ut via mejl till 1  539 personer som innehaft minst ett 

Visbystipendium mellan åren 1997 och 20161 och följdes av två påminnelsemejl. 

Svaren inkom mellan 30 november 2016 och 15 februari 2017 och besvarades av 

totalt 4822 personer vilket innebär en svarsfrekvens på 31 procent. (Se en skattning 

av svarsfrekvensen för olika år i Appendix). 

För att få kontakt med stipendiater inom Visbyprogrammet hämtades mailadresser 

och namn från Svenska institutets alumnidatabas. I de fall som en mailadress inte 

var registrerad, eller endast en studentmailadress fanns att tillgå, sökte vi efter en 

aktuell kontaktinformation eller skickade enkäten via Linkedin. I många fall gick 

det dock inte att hitta en mer aktuell mailadress eller annan kontaktinformation 

varför en del utskick fortfarande utgick till studentemailadresser. Svarsfrekvensen 

ska således värderas utifrån det faktum att många av mailadresserna kan ha varit 

inaktuella. Att bortfallet är relativt stort behöver dock inte vara ett problem om det 

är slumpmässigt fördelat men med hänsyn till deltagarnas anonymitet gick det inte 

att tillgå information om vilka som nåtts av enkäten men inte besvarat den och vilka 

som inte nåtts överhuvudtaget. Det vi kan säga är dock att svarsfrekvensen ten-

derar att bli högre ju närmare i tid som stipendieperioden började. Troligtvis beror 

det på att deras kontaktinformation är mest aktuell och att personer som nyligen 

avslutat sin stipendieperiod är mer angelägna att svara på frågor om den (se Tabell 

18 i Appendix). Från 2011 ligger svarsfrekvensen på minst 40 procent och för vissa 

år nästan uppe i 60 och 80 procent. Det innebär att vi bör se de senare årens resul-

tat som mer tillförlitliga än de tidigare årens. När vi nedan jämför enkätsvaren med 

uppgifter från årsberättelserna ser vi inga tecken på att enkätsvaren skulle vara 

skeva. Generellt kan man dock föreställa sig att de som är mer positiva till något 

eller synnerligen negativa är mer benägna att svara.

I och med att enkätutskicket baserats på Svenska institutets alumnidata-

bas bör vi anta en viss försiktighet gällande resultatets generaliserbarhet till 

Visbyprogrammets stipendiater i stort. Det är inte uteslutet att det förekommer 

systematiska skillnader mellan personer som har valt att tillhöra alumni-nätverket 

och de som avstått, till exempel gällande inställningen till sin stipendieperiod. 

Det finns dessvärre ingen möjlighet att genomföra en utförlig bortfallsanalys för 
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att undersöka om det föreligger sådana skillnader eftersom det inte finns någon 

registerdata för gruppen. Utifrån årsrapporterna har vi dock kunnat undersöka om 

könsfördelningen och ämnesområden bland de som besvarat enkäten skiljer sig åt 

från det totala antalet Visbystipendiater under vissa år (desamma som presenteras 

i Figur 3 och 4 nedan). Enkätundersökningen är i stort representativ för köns- och 

ämnesområdesfördelningen i Visbyprogrammet de flesta år. Skillnaden mellan an-

delen kvinnor som ingår i enkätstudien och i hela Visbyprogrammet varierar mellan 

2 till 17 procentenheter under olika år. För ämnesområden varierar det istället mel-

lan 0–15 procentenheter olika år i hur många som haft sam/hum som huvudämne 

totalt sett och som besvarat enkätundersökningen.

En begränsning i materialet är att vi inte har någon möjlighet att utröna hur det ur-

sprungliga urvalet till stipendierna såg ut. Ej beviljade ansökningar gallras direkt ur 

arkivet, och ingen övergripande data på hur den grupp som får stipendier förhåller 

sig till sökandetotalen tas fram. Det är alltså omöjligt att avgöra hur attraktivt pro-

grammet är i de länder vars medborgare kan söka och om fördelningen över länder 

och ämnesområden är representativ för den grupp som sökte. En utvärdering av 

ansökningshandlingar för beviljade stipendier har heller inte gjorts, då arbetsinsat-

sen hade varit för omfattande. Det ska också påpekas att eftersom enkäten fylldes 

i anonymt, hade det också varit omöjligt att fördjupa resultaten för den grupp som 

besvarade enkäten genom att även utvärdera just deras ansökningshandlingar. 

Anonymiteten gör att respondent och ansökningshandling inte kan kopplas ihop. 

Vidare bör vi ha i åtanke att en del av deltagarna i studien avslutade sin stipen-

dieperiod för omkring 15–20 år sedan vilket självfallet kan påverka tillförlitligheten 

i svaren då minnet kan förvränga upplevelser. Å andra sidan är det förmodligen 

dessa personer som kan ge den mest rättvisande bilden av hur stor påverkan 

Visbystipendiet haft på deras liv till skillnad från de som nyligen avslutat sina stu-

dier i Sverige.

Slutnoter kapitel 5

1. Deltagare som endast innehaft stipendier för kortare tid än en månad uteslöts.

2. Vid presentationen av resultatet på enskilda frågor kan ibland antalet deltagare vara färre än 482. 
Detta beror på att några deltagare ej besvarat samtliga frågor. 
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6. Resultat

Inledningsvis följer en beskrivning av programmets utveckling i stort följt av vilka 

stipendiaterna är, varför de valt att studera i Sverige och hur länge de studerat här. 

Vidare beskrivs i vilken utsträckning de stannat eller är förbundna med Sverige, 

i vilken mån Visbyprogrammet varit en språngbräda till en internationell arbets-

marknad och slutligen i vilken mån stipendiet har bidragit till utvecklingen i stipen-

diaternas hemländer samt kontakten med Sverige idag.1  

Programmets utveckling i stort
En överblick över förändringarna i Visbyprogrammets ekonomiska och administra-

tiva ramar finns i inledningen till rapporten. I det följande avsnittet ska program-

mets utveckling vad gäller stipendieutdelning till akademiker beskrivas med ut-

gångspunkt i Svenska institutets årsberättelser. Årsberättelserna mellan 1997 och 

2016 är en viktig källa till institutets verksamhet, men är även behäftade med pro-

blem vad gäller jämförbarhet över tid. Detaljerad information om stipendiaternas 

ämnesområden (humaniora, samhällsvetenskap, teknik etc.) återfinns exempelvis 

bara i årsberättelserna fram till 2005, för att därefter reduceras till två kategorier 

(hum/sam och tek/nat) för att från 2012 inte redovisas alls. Liknande problem finns 

för könsfördelningen och stipendiaternas härkomst. Detaljerade data för perioden 

2011–2016 har vi dock erhållit direkt från Svenska institutet och de diagram som 

presenteras nedan ger därför en bra bild över generella trender inom programmet 

över tid.
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Figur 2. Beviljade stipendier till utländska akademiker, 
Visbyprogrammet och östersjöstipendierna.
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Som framgår tydligt av Figur 2 ovan fördelades väldigt många stipendier under 

1990-talets sista år. Huvudanledningen var naturligtvis existensen av två parallella 

stipendieprogram med liknande målgrupper, om än med olika finansieringskällor 

(Östersjömiljard 1 och Arbetsmarknadsdepartementet). Men även om man tar bort 

Östersjöstipendierna framstår läsåren 1997/98 och 1998/99 som de åren med flest 

stipendiater (225 respektive 241). Därefter pendlar antalet mellan 185 (2006/07) 

och 64 (2002/03). Det relativt låga antalet stipendiater 2002/03 förklaras av en låg 

tilldelning av stipendier till personer från Estland, Lettland, Litauen och Polen på 

grund av det förestående EU-medlemskapet.

Det är relevant att sätta antalet stipendiater i relation till den totala mängden inter-

nationella studenter globalt sett och till antalet inkommande studenter till Sverige. 

Den förhållandevis påtagliga stabiliteten över tid innebär en relativ tillbakagång 

givet att såväl det totala antalet internationella studenter i världen ökat som att an-

talet inkommande studenter i Sverige också ökat. En ökning som har varit särskilt 

påtaglig under perioden 2000 till 2011. Exempelvis fördubblades antalet inkom-

mande studenter i svensk högskola mellan åren 2004 och 2011 (UKÄ, 2017, 82). Tar vi 

även i beaktande de höga nivåerna av stipendiater 1997/98 och 1998/99 har antalet 

stipendiater minskat, vilket står i stark kontrast till ökningen totalt sett och i Sverige. 
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Vi kan också notera att efter att Sverige infört studieavgifter för tredjelandsstuden-

ter, läsåret 2011/12, har antalet stipendiater legat still. Införandet av studieavgifter-

na innebar en tydlig minskning av freemover studenter från tredjeland, där mållän-

derna för Visbyprogrammet ingår, och Visbyprogrammet har inte kompenserat för 

denna tillbakagång. Det nyinrättade stipendieprogrammet, The Swedish Institute 

Study Scholarships, riktar sig till hela världen och Visbyprogrammet ingår som en 

del i detta program. Antalet platser har inte utökats, utan snarare minskat. För året 

2017/18 delades 60 stipendier ut för masterstudier (Svenska institutet, 2017).

Figur 3. Ursprungsländer för Visbyprogrammets  
stipendiater (valda år).
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Figur 3 visar tydligt hur stipendiaternas härkomst har förskjutits över tid. Från 

en relativt jämn fördelning mellan de fem länderna Ryssland, Estland, Lettland, 

Litauen och Polen, till vad som bara kan betecknas som en tydlig rysk övervikt mel-

lan år 2002 och 2011. Efter 2011 är fördelningen jämnare igen, med Ukraina som 

största mottagarland läsåret 2015–2016 Intressant att notera är att Vitryssland och 

Ukraina ingick i Visbyprogrammet redan från och med år 2000, men att de först från 

och med år 2004 tilldelas stipendier i någon större utsträckning. De båda länderna 

blir då de två viktigaste efter Ryssland och erhåller tillsammans minst lika många 

eller fler stipendiater än Ryssland.
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Figur 4. Könsfördelning för Visbyprogrammets  
stipendiater (valda år).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2007-08 2010-11 2013-14 2015-16

Män

Kvinnor

Figur 5. Ämnesområden för Visbyprogrammets  
stipendiater (valda år).
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Figur 4 och Figur 5 visar på två andra övergripande förändringar inom Visby pro-

grammet. Från att tidigt ha haft en majoritet manliga stipendiater gick programmet 

mot en övervikt kvinnor, särskilt synligt från och med läsåret 2010/11, då nästan 

två tredjedelar av stipendiaterna var kvinnor, vilket är en nivå som hållit i sig sedan 

dess. Samtidigt syns en tydlig förskjutning i ämnesområden. Inledningsvis domi-

nerades programmet av teknik och naturvetenskap (ett prioriterat område inom ut-

bytet med Östeuropa), men detta ändrades över tid mot en övervägande andel från 

samhällsvetenskaper och humaniora. Eftersom data presenteras på aggregerad 

nivå i årsberättelserna går det inte att analysera relationen mellan olika variabler. 

Vi vet således inte om förskjutning i ämnesområdena är kopplad till den förändrade 

könsrekryteringen, men det framstår som troligt. 

Övergripande karaktäristik
Från denna översiktliga bild på aggregerad nivå baserad på årsrapporter övergår vi 

nu till en analys av det insamlande enkätmaterialet. Av de personer som besvarat 

enkäten var majoriteten kvinnor, 58 procent, och medelåldern för deltagarna var 36,5 

år (min=22, max=80, SD=8,7). De flesta hade påbörjat sin stipendieperiod i Sverige 

under de senaste 12 åren vilket innebär att stipendiater som börjat mellan 1997 och 

2004 är något underrepresenterade. Att majoriteten är kvinnor är rimligt utifrån att 

de flesta respondenter har varit i Sverige från och med 2004, det vill säga under den 

period då kvinnor varit flest bland samtliga stipendiaterna (jämför Figur 4 ovan). 

Nationell fördelning – Ukraina och Ryssland  
dominerar
I denna studie har personer från 13 olika länder besvarat enkäten (Tabell 3). De fles-

ta har sitt ursprung från Ukraina, Ryssland och Polen, som totalt svarar för 63 pro-

cent. Antalet personer från Ukraina och Ryssland som innehaft ett Visbystipendium 

har ökat de senaste 12 åren medan färre personer från Baltikum tilldelats stipendier 

den senaste tiden jämfört med åren 1997–2004. Detta speglar Visbyprogrammets 
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förändringar som beskrivs i inledningen2 med ett minskat fokus på Baltikum och 

Polen i och med dessa länders EU-inträde 2004. 

Tabell 3. Andel stipendiater fördelat på vilken period de 
började studera eller forska i Sverige och födelseland.

Födelseland (1992-
1996)

1997-
2000

2001-
2004

2005-
2008

2009-2012 2013-
2016

Totalt

Ukraina 13 % 2 % 19 % 33 % 40 % 25 % 26 %

Ryssland och 
Centralasien *

- 18 % 26 % 33 % 30 % 22 % 26 %

Polen 13 % 17 % 16 % 9 % 10 % 17 % 13 %

Vitryssland - 2 % 16 % 16 % 9 % 8 % 9 %

Estland 50 % 29 % 9 % 1 % 4 % 5 % 9 %

Litauen - 20 % 10 % 5 % 2 % 7 % 8 %

Lettland 25 % 11 % 3 % 1 % 2 % 2 % 4 %

Georgien - - - - 2 % 8 % 2 %

Övriga län-
der**

- 2 % 2 % - 2 % 8 % 3 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antal 8 65 58 75 126 118 450

* Kazakstan, Uzbekistan och Tadzjikstan

** Bulgarien, Slovakien, Moldavien och Tyskland

Det är uppenbart att den svenska politikens inriktning har haft betydelse för rekry-

teringen av stipendiater och att mönstren ligger i linje med de politiska målsätt-

ningar som Visbyprogrammet haft. Som diskuterats ovan bör sammansättningen 

av stipendiaterna inom programmet inte beskrivas som en konsekvens av mark-

nadskrafter på en internationell utbildningsmarknad. Istället ska sammansätt-

ningen förstås som ett resultat av Svenska institutets uppdrag som grindvakt för 

akademisk mobilitet till Sverige. Svenska institutet är ju i föreliggande fall den 

myndighet som omsätter de av den politiska nivån beslutade målen och riktlinjer-

na för stipendier och därmed påverkar vilka som ges tillgång till stipendier utifrån 
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svenska nationella intressen för akademisk mobilitet. Dessa intressen har skiftat 

över åren. Som vi konstaterat ovan har de säkerhetspolitiska motiven blivit mer 

betonade, medan de ekonomiskt relaterade motiven minskat i betydelse. Ställer vi 

detta mot den nationella sammansättningen av deltagare i Visbyprogrammet kan 

de växande andelarna stipendiater från Ukraina och Ryssland ses som ett uttryck 

för att just målen som rör offentlig diplomati, säkerhet samt demokratifrämjande 

blivit allt mer centrala. 

Utbildningsnivå, ämnesorientering och lärosäten

Stipendiaterna är inriktade på förhållandevis avancerade studier i Sverige. Över 

hela perioden sett bedriver nästan hälften av respondenterna studier på masters-

nivå och ungefär lika många är antagna på en forskarutbildning eller gör en post-

doc (illustreras längst ner i Tabell 4). Endast ett fåtal läser på grundläggande nivå. 

Tendensen är dock att masternivån ökat över tid, från cirka en tredjedel åren 1997 

till 2004 till över hälften de senaste åren. En stor del av denna ökning förklaras 

sannolikt av den stora utbyggnaden av masterprogram på engelska som skett i 

och med Bolognaanpassningen av den högre utbildningen 2007 och införandet 

av grund- och avancerad nivå (motsvarande kandidatexamen samt magister- och 

mastersexamen) i Sverige (Dalberg, 2013). Ökningen av stipendiater på masternivå 

innebar samtidigt att studier på forskarutbildningsnivå och postdoc minskade i 

omfattning. Det innebär också att Sverige inte i lika stor utsträckning stått för den 

högsta nivån i utbildningssystemet, forskarutbildningen, och att Sverige därmed 

i allt mindre utsträckning blir en slutdestination i studenternas utbildningsgång3. 
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Tabell 4. Stipendiaternas studienivå under studier eller 
forskning i Sverige, efter tidsperiod.

Stipendieår Antal Kandidat-
examen

Master-
examen

Doktors-
examen

Post-
doc

Annat Totalt

(1992-1996) 8 - - 88 % 13 % - 100 %

1997-2000 64 3 % 33 % 36 % 28 % - 100 %

2001-2004 58 2 % 36 % 34 % 28 % - 100 %

2005-2008 75 3 % 45 % 29 % 23 % - 100 %

2009-2012 124 - 64 % 17 % 19 % - 100 %

2013-2016 118 2 % 51 % 19 % 25 % 3 % 100 %

Totalt 447 2 % 45 % 24 % 22 % 1 % 100 %

I Tabell 5 kan vi se att fördelningen av högst avklarad utbildning ser olika ut för 

olika länder. Länder med höga andelar stipendiater efter 2004, som Ryssland och 

Ukraina, har högre andelar stipendiater på masternivå, medan länder som hade 

högst andelar före 2004, som Polen och de baltiska länderna, har högre andelar 

stipendiater på nivåerna över masternivå. 

Tabell 5. Utbildningsnivå efter födelseland.
Födelseland Antal Kandidat-

examen
Master-
examen

Doktors-
examen

Post-doc Annat Totalt

Ukraina 117 1 % 61 % 17 % 21 % - 100 %

Ryssland och 
Centralasien *

113 1 % 56 % 24 % 18 % 2 % 100 %

Polen 60 - 27 % 32 % 42 % - 100 %

Vitryssland 42 5 % 50 % 24 % 19 % 2 % 100 %

Estland 40 - 18 % 50 % 33 % - 100 %

Litauen 34 6 % 35 % 41 % 18 % - 100 %

Lettland 16 - 38 % 38 % 25 % - 100 %

Georgien 11 9 % 91 % - - - 100 %

Övriga län-
der**

14 - 64 % - 36 % - 100 %

Totalt 447 2 % 48 % 26 % 24 % 1 % 100 %

* Kazakstan, Uzbekistan och Tadzjikistan

** Bulgarien, Slovakien, Moldavien och Tyskland
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Visbyprogrammet är inte reserverat för någon specifik disciplin och inte heller knu-

tet till ett begränsat antal universitet vilket gör att en stor mängd olika ämnesin-

riktningar, universitet och högskolor finns representerade bland deltagarnas svar. 

Det vanligaste ämnesområdet bland respondenterna var samhällsvetenskap (39 

procent) följt av naturvetenskap, matematik eller data (29 procent) och sedan hu-

maniora (14 procent) (se Tabell 6). Den stora andelen samhällsvetare som tilldelas 

stipendier kan ses som ett resultat av de utrikes- och biståndspolitiska motiven 

bakom Östersjösamarbetet i stort, nämligen att Visbyprogrammet ska främja de-

mokrati och jämställdhet i Östeuropa. Det är intressant att notera att andelen sam-

hällsvetare ökar över tid och når sin högsta andel 2013–2016, vilket rimmar väl med 

Visbyprogrammets och Östersjösamarbetets generella utveckling. 

Vidare är det förhållandevis små andelar som läser teknik, ett område där det 

råder brist på kompetent personal i Sverige och det därför finns ett stort rekry-

teringsbehov. Programmet fungerar alltså inte indirekt som rekryteringsverktyg 

till arbetsmarknaden. Under 1990-talet var miljövård och teknisk utveckling ett 

prioriterat område inom det svenska samarbetet med Östersjöländerna, vilket gyn-

nade teknik och naturvetenskap när det gäller tilldelning av stipendier (Åkerlund 

2016a, s. 111–120, Åkerlund 2017). Inom Visbyprogrammet var miljövård och tek-

nisk utveckling inte en lika uttalad prioritet och de låga andelarna av studenter 

inom teknik och naturvetenskap är därför förväntade. Fördelningen av ämnen 

bland Visbystipendiaterna kan ställas mot det generella mönstret bland inresande 

studenter (UKÄ & SCB, 2016, 15). Läsåret 2014/15 utgjordes det största ämnesom-

rådet för dessa också av samhällsvenskap (mer än en tredjedel av de inresande 

studenterna som läste på ett utbildningsprogram (och inte på en fristående kurs) 

återfanns inom området). Därefter kom dock teknik som en nästan lika stor andel 

studerade, vilket som vi konstaterat var lågt prioriterat inom Visbyprogrammet. 

Humaniora svarar för mindre än 10 procent och naturvetenskap för runt 15 procent 

och båda dessa områden var således högre prioriterade inom Visbyprogrammet. 

Diskrepansen mellan gruppen inresande studenter i stort och Visbyprogrammet in-

dikerar att programmet, på grund av sin utformning och sina målsättningar, avvek 

på flera sätt från det övergripande mönstret för studentmigration till Sverige.
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Tabell 6. Stipendiaternas ämnesområde under studier 
eller forskning i Sverige, efter tidsperiod.

Ämnesområde (1992 – 
1996)

1997-
2000

2001-
2004

2005-
2008

2009-
2012

2013-
2016

Totalt

Samhällsvetenskap, 
juridik, handel, admi-
nistration

25 % 32 % 24 % 38 % 44 % 47 % 39 %

Naturvetenskap, mate-
matik och data

13 % 35 % 31 % 32 % 27 % 25 % 29 %

Humaniora och konst 38 % 18 % 15 % 13 % 12 % 11 % 14 %

Teknik och tillverkning - 5 % 14 % 9 % 7 % 8 % 8 %

Hälso- och sjukvård 
samt social omsorg 
och lärarutbildning

- 2 % 12 % 1 % 8 % 5 % 5 %

Lant- och skogsbruk 
samt djursjukvård

25 % 8 % 3 % 4 % 2 % 3 % 4 %

Övrigt - - 2 % 3 % 1 % 2 % 1 %

Totalt (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 
%

100 %

N 8 65 61 77 129 120 460
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Tabell 7. Stipendiaternas ämnesområde under studier 
eller forskning i Sverige, efter tidsperiod och kön  
(procent).

Ämnesområde/
År

(1992 – 
1996)

1997-
2000

2001-
2004

2005-
2008

2009-
2012

2013-2016 Totalt

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
Samhälls-
vetenskap, 
juridik, handel, 
administration

25 25 37 28 26 19 47 15 48 40 52 41 45 31

Naturveten skap, 
matematik och 
data

25 - 17 59 30 32 27 46 24 32 18 36 22 39

Humaniora och 
konst 50 25 26 10 19 13 16 8 10 13 12 7 15 11

Teknik och till-
verkning - - 6 - 15 13 4 19 6 9 5 11 6 10

Hälso- och sjuk-
vård samt social 
omsorg och lärar-
utbildning

- - - - 7 16 - 4 10 2 5 2 5 4

Lant- och 
skogsbruk samt 
djursjukvård

- 50 11 3 - 6 4 4 1 2 4 - 4 4

Övrigt - - - - 4 2 2 3 - 1 1 2 1 1

Totalt (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N 4 4 35 29 27 31 49 26 71 53 73 44 259 187

Ovan ställde vi frågan om den ökade andelen kvinnor hänger samman med skif-

tet från teknik till samhällsvetenskap. De senaste åren utmärks av att fler kvin-

nor än män innehar ett stipendium medan könsfördelningen var mer jämn tidi-

gare år bland deltagarna i denna studie. Andelen samhällsvetare har ökat sedan 

Visbyprogrammets start medan alla andra ämnesområden har minskat i andel. Det 

verkar alltså som om den ökade andelen kvinnor som får stipendier beror på att 

prioriteringen har skiftat från teknik och miljö till demokrati och jämställdhet.
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Sveriges tre största universitet hade de största andelarna stipendiater: Lunds uni-

versitet (23 procent), Uppsala universitet (13 procent) och Stockholms universitet 

(12 procent). Den relativt höga procentandelen för Lunds universitet förklaras bland 

annat av att det lärosätet hade ett större antal engelskspråkiga utbildningar än 

Uppsala och Stockholm under den här undersökta perioden (Dalberg, 2013, 22). 

Lunds universitet har generellt sett också flest inresande utländska studenter (UKÄ 

och SCB, 2016, 82–87.) Det är intressant att notera att just Lunds universitet och 

Uppsala universitet är lärosäten som rankas högt internationellt och att studen-

terna får med sig en specifik valör av utbildningskapital i detta avseende. Att så få 

har läst vid Karolinska institutet, det svenska lärosäte som ofta rankas allra högst 

internationellt, är kopplat till att få läser utbildningar inom hälso- och sjukvårds-

området. Även de tekniska lärosätenas låga andelar beror på att det finns förhål-

landevis få stipendiater inom deras utbildningsområde. 

Motiv för studierna – internationella  
erfarenheter och svensk utbildnings
kvalitet
För att få en bättre bild av de som innehaft ett Visbystipendium och förstå akade-

misk mobilitet i stort undersöktes även stipendiaternas egna motiv till att studera 

eller forska i Sverige. På frågan ”Varför valde du att studera/forska i Sverige?” fick 

deltagarna ange ett eller flera alternativ som bäst beskrev deras motiv till detta. För 

att få reda på vad som varit mest centralt för att studera eller forska i Sverige ställ-

des även frågan om vilket motiv som deltagarna framhöll som det allra viktigaste. I 

Figur 6 nedan presenteras det först hur stor andel av samtliga deltagare som svarat 

att varje enskilt alternativ varit en viktig faktor till varför de studerat eller forskat 

i Sverige (ljusblå staplar). Sedan presenteras det även hur stor andel av samtliga 

deltagare som angett de olika alternativen som sitt främsta motiv till att studera 

eller forska i Sverige (blågröna staplar). 
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Figur 6. Motiv till att studera/forska i Sverige.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Annat

Ekonomiska	skäl	(tex.	Gratis	utbildning)

Intresserad	av	svensk	kultur,	språk	och	samhälle

Intresserad	av	en	specifik	utbildning/forskning

Sverige	 eller	 svenska	är	föremål	 för	studier/forskning

Anhörig	eller	vänner	bodde	i	Sverige

För	trygghet	och	säkerhet

Bättre	utbildningskvalitet	i	Sverige	än	i	hemlandet

Bättre	 jobbutsikter	efter	studierna/forskningen

Få	en	annan	kulturell	upplevelse

Få	internationella	kontakter

Få	internationell	erfarenhet

Motiv	till	att	studera/forska	i	Sverige Främsta	motivet	till	 att	studera/forska	i	Sverige

För nästan samtliga deltagare var att få internationell erfarenhet ett viktigt motiv för 

studier eller forskning i Sverige. Därefter följde att erhålla ett internationellt kontakt-

nät och en annan kulturell upplevelse som omfattades av nästan två tredjedelar. 

Dessa motiv betonar det internationella i sig och man kan tänka sig att Sverige här 

är förhållandevis utbytbart. Utsikten att få internationella kontakter och erfarenhe-

ter kan alltså ses som en stark pull-faktor i sammanhanget. Därutöver menade mer 

än hälften av respondenterna att ett av skälen till att komma till Sverige var att få 

bättre jobbutsikter i framtiden och ungefär hälften ansåg att utbildningskvaliteten 

är bättre i Sverige än i hemlandet. Dessutom svarade cirka en femtedel att trygghet 

och säkerhet var ett av motiven till att studera i Sverige. Dessa motiv är rimligen 

mer tydligt kopplade till Sverige som land. En av tio angav vänner eller bekanta i 

Sverige som skäl. Däremot var intresset för svensk kultur, språk och samhälle och 

för svenska studieobjekt försumbart som huvudsakligt motiv för att studera eller 

forska i Sverige. De pull-faktorer som hade specifikt med Sverige att göra rörde 

alltså främst kvalitén på utbildning och forskning, arbetsmöjligheter och att sam-

hället sågs som tryggt och säkert. Det direkt ekonomiska motivet att utbildningen 

var kostnadsfri angav ytterst få. Vi har anledning att återkomma till detta.
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När det allra viktigaste motivet analyseras, som går att utläsa av de blågröna stap-

larna i figuren, modifieras bilden. Förvisso var det främsta skälet till att vilja studera 

eller forska i Sverige återigen möjligheten att få internationell erfarenhet (42 pro-

cent), men de skäl som hade specifikt med Sverige som land att göra följde därpå. 

Bättre utbildningskvalitet i Sverige än i hemlandet (21 procent) och möjligheten att 

förbättra sina chanser till jobb efter stipendieperioden (16 procent) angavs som de 

näst viktigaste motiven och att få internationella kontakter och uppleva en annan 

kultur rankades klart lägre. Dessutom var det en grupp som angav att svensk kul-

tur, svenska studieobjekt och intresse för specifika utbildningar var de viktigaste 

anledningarna (6 procent). 

Som tidigare diskuterats används stipendieprogram som Visbyprogrammet i syfte 

att internationalisera forskning och utbildning utifrån olika politiska, ekonomiska 

och akademiska motiv. Enligt de Wits typologi är det dock inte bara institutioner 

och universitet som vill internationalisera utbildning och forskning, även individer 

kan använda internationalisering för olika syften som att profilera sig, förbättra 

sin status på arbetsmarknaden eller lära sig mer om andra kulturer eller komma 

i åtnjutande av högkvalitativ utbildning. Vi har ovan kopplat detta till olika former 

av tillgångar, internationella, landspecifika och ämnes- och utbildningsspecifika. 

Resultaten kan sättas in ett större forskningssammanhang. I tidigare forskning lyfts 

ofta fram att akademisk mobilitet kan förklaras med att människor vill tillskansa 

sig internationellt kapital som kan öka den egna positionen inom akademin eller på 

arbetsmarknaden (Robertson, 2010). Detta stämmer bra överens med stipendia-

ternas främsta motiv till att vilja studera i Sverige. Våra resultat visar också på att 

termen internationellt kapital inte är tillräcklig för att förstå transnationella utbild-

ningsinvesteringar. Många av skälen är relaterade till specifika svenska tillgångar 

såsom att lära sig svenska och få en förståelse för svenskt samhälle och liv och för 

en viss grupp utgör detta de viktigaste skälen. Det finns även de som ser svensk 

utbildning och forskning som särskilt intressant och dessa verkar primärt vara på 

jakt efter ett specifikt utbildningskapital. De internationella och transnationella er-

farenheterna kommer då på köpet. 
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De ekonomiska villkorens betydelse
Tidigare forskning om akademisk mobilitet beskriver liknande migrationsmönster 

som för stipendiaterna vid Visbyprogrammet. Det kännetecknas av att personer 

från fattigare länder med lägre demokratigrad och lägre rankade universitet stu-

derar i demokratiska länder med högre BNP och med högre universitetsrankning 

(Perkins och Neumayer, 2014). Givet de stora ekonomiska skillnaderna mellan 

sändar- och mottagarländerna utgör ofta de höga ekonomiska trösklarna ett om-

fattande hinder för studiemigrationen i denna riktning. Stipendieprogram som 

Visbyprogrammet kan ses som avgörande för att möjliggöra en migration som går 

bortom de nationella eliterna i fattigare länder. Detta visar sig också att stipendi-

erna är en viktig förklaring till varför stipendiater valt att studera i Sverige snarare 

än ett annat land i denna studie. Totalt angav 77 procent att de valt att studera i 

Sverige snarare än i ett annat land eftersom att det fanns ett stipendium att tillgå i 

Sverige. Individuella drivkrafter och ett lands pull-faktor är således bara en del i att 

förstå akademisk mobilitet eftersom det oftast fordrar ekonomiska och institutio-

nella förutsättningar som stipendieorganisationer tillhandahåller. Den ekonomiska 

trygghet som ett stipendium ger framstår här som en av de viktigaste, om inte den 

viktigaste, pull-faktorn. 

Betydelsen av stipendierna kan även ställas mot de motiv som stipendiaterna lyfter 

fram för att vilja studera och forska i Sverige. De ekonomiska motiven hade, som 

konstaterats, haft en mycket marginell betydelse för att välja Sverige som desti-

nationsland. Däremot framträdde stipendierna som avgörande för att välja studier 

och forskningsvistelse i specifikt Sverige. Detta kan tyckas paradoxalt, men en rim-

lig tolkning är att respondenterna gör en central distinktion mellan motiv och villkor. 

Att erhålla goda villkor är inte ett motiv, men väl just ett villkor för att kunna uppnå 

sina målsättningar.
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Tre livsbanor: inhemska, svenska och  
internationella
Till våra frågeställningar hör att analysera vilka banor som studierna och forsk-

ningen i Sverige finns inskrivna i. Vi laborerar med tre grundläggande utfall, att ha 

återvänt till sitt hemland, att ha etablerat sig i Sverige, samt att ha fortsatt till ett 

tredje land. På frågan var stipendiaterna bor idag visade det sig att hälften (50 pro-

cent) bodde i sitt hemland, 27 procent var etablerade i Sverige och 23 procent hade 

bosatt sig i ett annat land. Det är intressant att alltså en av två inte återfinns i sitt 

forna hemland vid tidpunkten. Studierna i Sverige har således blivit del av en fort-

satt internationell bana. Det är likaså anmärkningsvärt att närmare en av fyra bor 

i ett annat land än hemlandet och Sverige. Dessa tre utfall indikerar helt olika an-

vändningar av studierna och forskningen i Sverige och vi ska nedan utforska dess 

betydelse. Exempelvis varierar förhållandet till Sverige och det svenska påtagligt 

mellan dessa tre grupper.

Mellan tiden för studierna och forskningen i Sverige och det aktuella boendelandet 

har stipendiaterna ofta varit bosatta i andra länder. Även om det var vanligast att 

efter sin stipendieperiod lämna Sverige direkt (62 procent), stannade en ansenlig 

grupp kvar i landet (38 procent) och det är således fler som har erfarenhet av att ha 

bott i Sverige efter vistelsen än vad som i dag bor i landet. Bland de som stannade 

kvar i Sverige en period har ungefär hälften av de som svarat på undersökningen 

arbetat eller bedrivit vidare studier, oftast inom samma område som de studier eller 

den forskning de erhöll stipendium för. Andra anledningar, än arbete, till att man 

stannat kvar i Sverige en period är till exempel att man haft en partner som bor i 

Sverige eller att man sökt arbete. Vi kan föreställa oss att en del fått lämna Sverige 

på grund av att man inte fått fotfäste på arbetsmarknaden, medan andra kanske 

valt bort arbetsmöjligheter i Sverige för mer intressanta erbjudande i andra länder, 

inklusive hemlandet. 
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Tabell 8. Stipendiaternas nuvarande boendeland i tre 
kategorier fördelat på hur länge de stannade i Sverige 
efter stipendieperioden.

Stannade i Sverige efter sti-
pendieperiod

Antal I Sverige I hem-
landet

I ett annat land Totalt

> 1 månad 264 5 % 66 % 29 % 100 %

< 1 – 12 månader 43 14 % 60 % 26 % 100 %

< 1 år - < 10 år 54 65 % 19 % 17 % 100 %

Har stannat i Sverige sedan 
stipendieperioden

67 100 % - - 100 %

Totalt 428 28 % 49 % 23 % 100 %

Bland de 99 personer som inte bodde kvar i Sverige eller hade flyttat tillbaka till 

sitt hemland hade de flesta flyttat till ett västeuropeiskt land eller USA men totalt 

sett finns 32 olika länder representerade (se Tabell 9 för de mest förekommande 

länderna att bo i). Nämnvärt är att av dessa 99 personer är det endast 11 som flyttat 

till ett annat östeuropeiskt land.

Totalt har en tredjedel, 33 procent, av deltagarna angett att de någon gång bott i ett 

eller flera länder sedan stipendieperiodens slut utöver sitt nuvarande boendeland. 

Detta indikerar att Sverige har fungerat som en språngbräda till en internationell ar-

betsmarknad eller studier i andra länder. Förutom sitt eget hemland var USA följt av 

Nederländerna de vanligaste länderna att ha bott i en period efter stipendieperio-

den. Återigen är det västeuropeiska länder och USA som är de vanligaste länderna 

att passera igenom utöver sitt hemland (se Tabell 10). 



Andreas Åkerlund, Astrid Collsiöö & Mikael Börjesson

56

Tabell 9. De vanligaste länderna att bo i bland dem som 
inte bor i sitt hemland eller i Sverige.
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Belgien
Tjeckien
Italien
Norge

Frankrike
Schweiz

Storbritannien
Danmark
Tyskland

USA

Tabell 10. De vanligaste länderna som stipendiater har 
bott i under minst 6 månader efter stipendieperioden 
i Sverige exklusive sitt nuvarande boendeland och 
Sverige.
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Sammantaget visar nuvarande boendeland och vistelseland efter stipendietiden 

att Sverige öppnar upp för rörelser mot mer dominerande länder i akademiskt av-

seende. USA, som är det ledande landet forsknings- och utbildningsmässigt, är det 

som drar till sig de allra största antalen. Även stora, centrala länder som Tyskland, 

Storbritannien och Frankrike hamnar högt upp. Vi ser också att ett antal mindre 

västeuropeiska länder som Danmark, Belgien och Nederländerna är företrädda. 

Den västliga dominansen uttrycks bland annat i att det är fler respondenter som 

tillbringat tid i ett litet land som Danmark än i ett stort land som Ryssland efter 

sina år i Sverige. Detta resultat är likt de migrationsmönster som Ulla Rylander ger 

en överblick över i sin rapport om Svenska institutets gäststipendieprogram. Även 

bland dessa stipendiater var det mycket vanligare att migrera från hemlandet till 

USA/Kanada eller Europa. I Rylanders (2010, 22) studie var det ett särskilt tydligt 

mönster bland stipendiater från Asien, Afrika och Latinamerika. 

Figur 7 beskriver hur många som bor kvar i Sverige, har flyttat tillbaka till sitt hem-

land eller ett annat land efter födelseland. Andelen som flyttar tillbaka till hemlan-

det varierar stort, från tre av fyra från Polen och Estland (76 resp. 73 procent) till 

färre än tre bland personer från Vitryssland. Spännvidden inom den grupp som 

blir kvar i Sverige är ganska stor och sträcker sig från en av tio från Georgien och 

Polen (10 resp. 12 procent) till över en av tre från Vitryssland och Ukraina (39 resp. 

36 procent). Inom gruppen som bosatt sig i ett tredje land är spännvidden minst, 

och går från 12 procent (Polen) till 34 procent (Vitryssland). Sammantaget uppvisar 

länderna olika profiler. Bland personer från Ukraina, Vitryssland och Ryssland är 

det relativt jämnt fördelat vilka som flyttar tillbaka till hemlandet, bor kvar i Sverige 

eller flyttar till ett annat land medan en majoritet av personerna från Polen och 

Baltikum flyttar tillbaka till hemlandet igen.
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Figur 7. Andel av stipendiaterna som bor kvar i Sverige, 
har flyttat tillbaka till sitt hemland eller ett annat land 
efter födelseland.
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Migrationsmönstret skiljer sig något åt mellan de respondenter som innehaft sti-

pendier för forskning och de som haft det för studier. Bland de som forskat i Sverige 

är det 60 procent som flyttat tillbaka till sitt hemland jämfört med 41 procent av de 

som studerat. För de som fått stipendier för att studera i Sverige är det en större 

andel som bor kvar i landet (32 procent) än bland dem som forskat (23 procent). Det 

är även vanligare bland de som studerat än dem som forskat att bo i ett tredje land 

(27 procent mot 17 procent). Att en tydligt större andel av de som forskat återvänt till 

hemlandet kan ha att göra med flera förhållanden. De är rimligen äldre och kan ha 

etablerat familj i hemlandet och är därför mindre mobila. De har också uppnått den 

högsta nivån i utbildningssystemet och behöver inte vara mobila för att studera 

vidare. Ytterligare en förklaring kan vara att de är mest meriterade och lättast kan 

få ett arbete i hemlandet. Det senare kan dock verka i andra riktningen också, att 

de även har lättare att etablera sig i utlandet om de så skulle önska. Ulla Rylander 

fastställer i undersökningen av SI:s gäststipendiater att stipendiets längd har varit 

av vikt för huruvida en person stannat i Sverige efter stipendiet eller återvänt till 

hemlandet. Personer med korta vistelser (under fem månader) återvände i mycket 
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högre grad än personer som vistats längre i landet (Rylander, 2010, 24). Då forskare 

generellt sett vistas i landet kortare tid än studenter (som kan få stipendium för upp 

till två års studier) verkar detta vara en generell trend, även om vi inte med säkerhet 

säga att de båda grupperna är identiska.

Det finns också skillnader var deltagarna är bosatta i dag beroende på var man erhål-

lit sin högsta utbildning. Av de som innehaft ett Visbystipendium var det 46 procent 

som erhållit sin högsta utbildning från ett svenskt universitet eller högskola, följt 

av 11 procent från Polen och 10 procent från Ryssland. För att förenkla har vi delat in 

dem i tre kategorier: högsta utbildning uppnådd i Sverige, i Östeuropa och i övriga 

länder. När vi ställer dessa tre kategorier mot nuvarande boendeland finner vi de 

högsta andelarna diagonalt i Tabell 11. Det innebär att det är betydligt vanligare att 

de som bor i Sverige idag har sin högsta examen från ett svenskt universitet än från 

ett annat land, att bland dem som tagit sin högsta examen i Östeuropa återfinns i 

sitt hemland och att det inom den lilla gruppen som har sin högsta utbildning från 

ett annat land är vanligast att man bor i ett tredje land. En utbildning från Sverige 

har även den bredaste profilen. Även om den högsta andelen återfinns i Sverige (39 

procent) har många återvänt till sitt hemland (38 procent) och nästan en av fyra (23 

procent) återfinns i tredje land. För de andra utbildningsalternativen dominerar de 

modala valen mycket klarare. 

Det mönster som illustreras i tabell 11 kan ses som kopplat till ländernas och lärosä-

tenas gångbarhet och dragningskraft internationellt. Personer som studerat vid ett 

universitet i USA eller Syd- och Västeuropa kan ha större möjligheter på en interna-

tionell arbetsmarknad och har en utbildning som möjliggör mobilitet till andra län-

der än sitt hemland och Sverige. En utbildning från Sverige har en viss internationell 

relevans, men öppnar framför allt upp för en karriär i landet alternativt i hemlandet. 

Att ha sin högsta utbildning från ett östeuropeiskt land innebär att man orienterar 

sig mot en yrkesbana i hemlandet. Det är en hälften så stor andel av dessa som 

återfinns i Sverige, jämfört med dem som har sin högsta utbildning från Sverige. 

Dessutom återfinns de vars högsta utbildning erhållits i Östeuropa i lägst grad i ett 

tredje land. Det framstår således som om möjligheterna till rörelser från öst till väst 

främjas av utbildning i väst på grund av att examina från västländer har en större 
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gångbarhet internationellt. I termer av utbildningskapital verkar en svensk examen 

inneha en mellanposition. Den öppnar fler möjligheter än en östeuropeisk examen, 

men inte lika många som en examen från USA eller Tyskland.

Tabell 11. Land där stipendiaterna erhöll sin högst  
avklarade utbildning samt deras nuvarande boendeland.

Nuvarande boendeland

Var erhölls den högst 
avklarade utbildningen

Antal I Sverige I hemlandet I ett annat 
land

Totalt

Sverige 202 39 % 38 % 23 % 100 %

Östeuropa* 196 19 % 66 % 14 % 100 %

Syd- Västeuropa samt 
USA**

39 8 % 28 % 64 % 100 %

Totalt 437 30 % 50 % 20 % 100 %

* Polen, Ryssland, Ukraina, Estland, Litauen, Vitryssland, Lettland, Tjeckien, Georgien, 
Ungern, Moldavien.
** USA, Tyskland, Danmark, Frankrike, Belgien, Finland, Italien, Nederländerna, 
Storbritannien, Österrike, Norge, Portugal, Schweiz.

Det finns även en skillnad i var stipendiaterna bor idag beroende på vad de haft 

för ämnesinriktning (se Tabell 12). En möjlig förklaring till varför det ser olika ut är 

efterfrågan på svensk och internationell arbetsmarknad samt skillnader mellan 

olika branscher i hur man värderar tidigare utbildnings- och forskningserfarenhe-

ter från Östeuropa. Detta kan förklara skillnaden mellan humaniora och teknik. 

Humaniora har en väldigt konkurrensutsatt arbetsmarknad, med många sökande 

till varje tjänst och en betydligt lägre andel av stipendiaterna med en examen inom 

detta huvudområde jämfört med personer med andra huvudämnen som bor kvar i 

Sverige. Motsatsen finns att se bland de som studerat teknik och tillverkning, ett 

område där det råder arbetskraftsbrist på svensk arbetsmarknad. Bland stipendia-

ter inom denna disciplin bor fler kvar i Sverige än som flyttat till sitt hemland (48 

procent mot 39 procent). 

Det är i sammanhanget intressant att de som troligen har den mest internationella 

arbetsmarknaden, de som läst teknik och tillverkning, inte har en högre andel som 



Resultat

61

läser i tredje land (12 procent). De högsta andelarna här återfinns bland dem som 

läst humaniora, samhällsvetenskap samt naturvetenskap, strax över en av fyra. 

Medan naturvetenskaper huvudsakligen har ett internationellt gångbart innehåll, 

gäller detta i mindre utsträckning för samhällsvetenskap och inte minst humaniora, 

som ofta tenderar att ha en tydlig nationell förankring. 

Frågan är vad detta kan tänkas bero på. Ett möjligt svar är att förutsättningarna för 

humaniora och samhällsvetenskap är så dåliga i ursprungsländerna att en interna-

tionell utbildningsväg och karriär framstår som mer attraktiv av den anledningen. 

Detta antagande har stöd i en ESF-rapport, som pekar på att samhällsvetenskaper i 

Central- och Östeuropa är underfinansierade och att dubbla anställningar är vanliga 

bland universitetslärare och forskare för att uppnå en rimlig lönenivå. Många exa-

mina utfärdas inom dessa ämnen, samtidigt som arbetsmarknaden är liten, vilket 

har resulterat i en migrationsrörelse västerut. I det här scenariot fungerar situationen 

i hemlandet för dessa ämnen som en push-faktor samtidigt som situationen på den 

akademiska arbetsmarknaden även gör det svårt att återvända (Virtasalo, 2008, 5-7). 

Tabell 12. Huvudämne och aktuellt boendeland i tre  
kategorier.

Ämnesområde Antal I Sverige I hemlandet I ett annat 
land

Totalt

Samhällsvetenskap, juri-
dik, handel, administration

169 27 % 47 % 26 % 100 %

Naturvetenskap, matema-
tik och data

125 30 % 45 % 26 % 100 %

Humaniora och konst 59 17 % 56 % 27 % 100 %

Teknik och tillverkning 33 48 % 39 % 12 % 100 %

Hälso- och sjukvård samt 
social omsorg och lärarut-
bildning

27 26 % 63 % 11 % 100 %

Lant- och skogsbruk samt 
djursjukvård

16 13 % 88 % - 100 %

Övrigt 6 33 % 67 % - 100 %

Totalt 435 27 % 50 % 23 % 100 %
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Det vanligaste yrket bland de stipendiater som svarat på enkäten var forskare el-

ler universitetslärare (47 procent) följt av administrativa yrken på högre eller mel-

lannivå inom ekonomi, management, IT (14 procent), tjänsteman på högre eller 

mellannivå (juridik, samhällsvetenskap) (9 procent), tekniska yrken (9 procent) 

samt doktorand eller forskningsassistent (8 procent). Bland de 198 forskarna och 

universitetslärarna arbetade majoriteten i sitt hemland (60 procent) och endast 22 

procent i Sverige och 19 procent i ett tredje land (Tabell 13). Bland akademiker på 

lägre positioner, doktorander och forskningsassistenter, är förhållandet det omvän-

da, merparten återfinns i Sverige (53 procent) följt av tredje land (35 procent). Den 

internationella mobiliteten är tydligt kopplad till ålder och position inom akademin. 

Detta mönster stämmer väl med det generella mobilitetsmönstret, där det framför 

allt är yngre forskare som vistas utomlands. För yngre stipendiater som nyligen av-

slutat en utbildning i Sverige är det sannolikt lättare att få en tjänst som forsknings-

assistent eller påbörja forskarutbildningen i Sverige, där de redan har etablerade 

kontakter, än i hemlandet. På så vis blir yngre forskare inledningsvis mindre mobila 

från Sverige men mer mobila i förhållande till sitt hemland, också för att de troligen 

har färre förpliktelser i hemlandet än äldre forskare. En annan intressant skillnad 

återfinns inom de administrativa yrkena där de högre ekonomerna är betydligt mer 

internationellt orienterade än lägre ekonomer och administratörer och mer offent-

ligt orienterade administratörer och jurister. Tillika är även tekniker mer internatio-

nell orienterade. Detta stämmer också överens med generella mönster, där eko-

nomi och teknik framstår som mer internationaliserade än andra ämnesområden. 
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Tabell 13. Andel av stipendiaterna som bor kvar i 
Sverige, har flyttat tillbaka till sitt hemland eller ett  
annat land. Ordnat efter det yrke de har idag.

Ämnesområde Antal I Sverige I hemlandet I ett annat land Totalt

Forskare eller universitets-
lärare

198  22 % 60 % 19 % 100 %

Administrativt yrke på 
högre eller mellannivå 
(Ekonomi, managment, IT)

58 22 % 43 % 34 % 100 %

Juridik, tjänsteman på 
högre eller mellannivå 
(samhällsvetenskap)

37 19 % 65 % 16 % 100 %

Tekniska yrken (civilingen-
jör, arkitekt, systemut-
vecklare)

36 33 % 33 % 33 % 100 %

Doktorand eller forsk-
ningsassistent

34 53 % 12 % 35 % 100 %

Lägre administrativt yrke 
(Ekonomi, managment, 
säljare, lägre samhällsve-
tenskapligt)

23 48 % 30 % 22 % 100 %

Arbetslös (har inte arbetat 
sedan stipendieperioden)

13 38 % 54 % 8 % 100 %

Läkare, sjukvård, socialt 
arbete

7 29 % 71 %  - 100 %

Lärare 6 67 % 17 % 17 % 100 %

Yrke inom media, kultur, 
humaniora

6   33 % 67 % 100 %

Okvalificerat arbete 5 40 % 60 %  - 100 %

Totalt 423 28 % 49 % 23 % 100 %
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Förhållande till hemlandet

Ett av målen med Visbyprogrammet, utöver internationell samverkan, har varit att 

bidra till utvecklingen i stipendiaternas hemländer. Som vi sett återfanns ungefär 

hälften av respondenterna i hemlandet vid tidpunkten för studien. Andelen som 

”håller med” eller ”håller verkligen med om” att deras stipendieperiod har haft 

betydelse för att bidra till utvecklingen i sitt födelseland var dock ännu högre, 69 

procent. Totalt var det endast 6 procent som menade att stipendieperioden inte haft 

betydelse för att kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland medan resterande 24 

procent förhöll sig neutrala till detta. Möjligheten att kunna använda sina förvärva-

de kunskaper från studier och forskning i Sverige i sitt hemland ser förstås olika ut 

beroende på om stipendiaten är bosatt där eller bor i ett annat land vilket också ge-

staltas i Figur 8. Personer som flyttat tillbaka till sitt födelseland menar sig i högre 

utsträckning erhållit verktyg för att kunnat bidra till landets utveckling (85 procent) 

än personer som är bosatta i Sverige (52 procent) eller ett annat land (57 procent). 

Figur 8. Stipendieperioden i Sverige har gett verktyg 
och kunskap för att bidra till utvecklingen hemlandet.
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För att få en vidare förståelse för hur respondenterna menar att stipendieperioden i 

Sverige haft betydelse för utvecklingen i deras hemländer ombads de att med egna 

ord besvara detta. Bland de 245 svaren finns det en stor variation av beskrivningar 



Resultat

65

på vilket sätt som nya metoder och kunskap, värderingar och tankesätt samt kon-

taktnät har bidragit till utvecklingen på både personlig, lokal och nationell nivå i 

olika länder. Bland svaren förekommer olika teman för de som bor i sitt hemland och 

de som är bosatta i Sverige eller ett annat land och svaren har kategoriserats i olika 

teman. För personer som är bosatta i sitt hemland kunde svaren kategoriseras in i 

tre teman vilka presenteras nedan i fallande ordning efter hur vanliga dessa svar var. 

Boende i hemlandet

• Stipendieperioden har bidragit med nya kunskaper och metoder vilka bi-

drar till utveckling i hemlandet genom egen forskning och undervisning. 

• Stipendieperioden har bidragit med kunskap om svenska värderingar vilka 

bidrar till utvecklingen i hemlandet genom informell eller formell spridning 

(allt ifrån källsortering till frågor om demokrati och jämställdhet).

• Stipendieperioden har resulterat i ett kontaktnät vilket bidrar till utveckling-

en i hemlandet genom samarbeten med Sverige.

Det vanligaste svaret bland personer som bor i sitt hemland var att stipendieperio-

den bidragit med nya kunskaper och arbetssätt som på olika sätt kunnat hjälpa den 

lokala utvecklingen i landet. Det kunde t.ex. handla om att sprida kunskap om en 

forskningsmetod vilket en litauisk stipendiat berättar om, ”I promote eye-tracking 

research, which is almost absent in Lithuania”. Det kunde också handla om att ha 

tillägnat sig ny kunskap som kommit till användning i civilsamhället vilket en per-

son från Lettland uttrycker på detta sätt: 

Studying abroad has given a much wider perspective towards things 

which quite often differs from the local views. Apart from contributing to 

the development of Latvia economically by creating my own company, 

I have been actively participating in NGOs working with government to 

support environmental issues in Latvia, especially in developing the 

legislation and support initiatives for introducing electric vehicles in 

Latvia.
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Näst efter detta påtalas kunskap om svenska värderingar och svensk kultur vara 

det som har bidragit till utvecklingen i hemlandet. Här är variationen stor gällande 

vad för värderingar och i vilken omfattning som detta har kunnat bidra till utveck-

lingen i hemlandet. För en del framhålls det som något som främst utgått från den 

egna personliga utvecklingen, som t.ex. en person från Vitryssland uttrycker det, 

“European/Swedish values and attitude to people, nature and work have greatly 

changed me as a person, which has helped me to become a better professional, 

parent and friend”. Andra beskriver istället hur stipendieperioden bidragit till ut-

vecklingen i sitt hemland genom att aktivt sprida värderingar och kunskap som in-

hämtats i Sverige, t.ex. om hållbarhetsfrågor, “Promoting the ideas of sustain able 

development and sustainable lifestyle. Helping to develop my university based on 

the standards I observed in Sweden” (Polen) eller jämställdhet: ”To promote gender 

equality issues in my country” (Ukraina).

Det sista temat som framkommit bland svaren handlar om kontaktnätets betydelse 

för utvecklingen i hemlandet. Här lyfts kontakter med andra universitet och fors-

kare som viktiga för utvecklingen i hemlandet genom samarbete och utbyte av kun-

skap. Två exempel på detta är bland annat en stipendiat från Estland, “My research 

period in Sweden has provided me with valuable academic and social knowledge 

and contacts that have been of significant value for developing research centres in 

my home country, as well as enabled to forward contacts and experience to my own 

students aspiring to study abroad” och från Polen “The scholarship was a starting 

point for a longstanding cooperation between my host and my home Departments”.

För de respondenter som inte bor i sitt födelseland utan i Sverige eller ett annat land 

är det ungefär hälften som upplever att stipendieperioden har bidragit till utveck-

lingen i sitt hemland trots att de inte bor där. Svaren kunde kategoriseras in i fyra 

teman vilka presenteras nedan i fallande ordning med det oftast förekommande 

temat högst. 
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Boende i Sverige eller annat land än hemlandet

• Stipendieperioden har bidragit med nya kunskaper och kontakter vilka bi-

drar till utveckling i hemlandet genom kunskapsspridning och samarbete.

• Bidrar inte till utvecklingen i sitt hemland. Några hänvisade här till att de 

kan komma att bidra vid en ev. återflytt, andra att de inte har något in-

tresse av att bidra till utvecklingen i hemlandet.

• Bidrar till utvecklingen i sitt hemland på ett personligt plan. T.ex. genom 

ekonomiskt stöd till familj, sprider demokratiska värderingar, mm.

• Bidrar till utvecklingen i sitt hemland genom att sprida kunskap om hem-

landet i Sverige eller tredje land.

För stipendiater som inte flyttat till sitt födelseland utan bor i Sverige eller ett annat 

land är det vanligast att uppleva att man har kunnat bidra till utvecklingen i sitt 

hemland i olika utsträckning genom att vara delaktig i samarbeten med personer 

och institutioner i hemlandet samt att ha kunnat sprida kunskap som inhämtats i 

Sverige. Antingen genom att ha arbetat i sitt hemland under en period eller via sitt 

kontaktnät. För att ta ett par exempel beskriver en person från Ukraina det så här ”I 

have contacts with universities in my native country and spread the awareness of 

water issues” medan en ryska berättar om hur hon är med och bidrar till det sam-

hällsvetenskapliga forskningsfältet. “I have a position of associated researcher in 

my home country too. I go there for conferences to exchange experience, and I teach 

there at summer courses. I also got involved one of my colleges from Russia in an 

international scientific project. Thus, I contribute to the development of social sci-

ence in my home country.”

Drygt hälften av de som svarat upplever dock att de inte har kunnat bidra till ut-

vecklingen i hemlandet. Det främsta skälet till det är att man inte är bosatt där och 

majoriteten av dessa menar att de eventuellt kommer kunna bidra på något sätt 

om de återvänder till hemlandet i framtiden. Några menar dock att de inte heller 

har intresse av att bidra till sitt hemlands utveckling. ”It is a strange question: I do 

not care about my home country. But it [stipendieperioden] did contribute to my 

personal development. It facilitated a PhD position search and looks very good on 

my CV, because Swedish education is good.” 
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För en del har istället stipendieperioden kunnat bidra med utvecklingen i hemlandet 

på ett mer personligt plan genom att t.ex. ha kunnat förbättra familjens och vänners 

situation, ofta ekonomiskt. En kvinna från Ryssland beskriver det som följande: 

It lifted my family completely. My sister has been able to study abroad 

and became a high profile investment banker, my family financial situa-

tion improved dramatically. I have been an ambassador for change and 

education for my extended family circle. It lifted my consciousness and 

outlook in life completely. Without this scholarship [a] whole genera-

tion of my family life would have been very different. I am active global 

citizen with a pro-active outlook in life, trying to do as much positive 

change in a world as I can, which were shaped by my years in Europe, 

which wouldn’t have been possible without SI.

Slutligen har ett fåtal också nämnt att de bidrar till hemlandets utveckling genom 

att sprida kunskap om hemlandet till landet där de nu bor. 

While not currently living in Ukraine, I feel that I use the tools and know-

ledge acquired during my studies in Sweden to bring awareness about 

the situation of Ukraine and promote the conflict resolution through the 

means available under international law. 

Bland de Visbystipendiater som svarat på undersökningen är det hälften som inte 

flyttat tillbaka till sina hemländer, men som vi ser här är det ändå anmärkningsvärt 

många som upplever sig bidra till sitt hemlands utveckling trots att de inte bor el-

ler arbetar där. Detta ifrågasätter brain drain som en följd av akademisk mobilitet 

eftersom det fortfarande kan finnas ett visst utbyte för länderna som blir av med 

studenter och forskare. Samtidigt återvänder dessutom hälften av stipendiaterna 

till sina hemländer. Att återvända till hemlandet kan ses som en kontrast till lit-

teraturen om brain drain och har kommit att kallas brain circulation. Det innebär 

att högt utbildad arbetskraft återvänder efter en tid utomlands och på så sätt bi-

drar med en cirkulation av idéer och kunskap till både värdlandet och sitt hemland 

snarare än att länder dräneras på experter och personer med stort humankapital 

(Robertsson, 2010). Både brain drain och brain circulation utgår från den geografis-

ka platsen som slutdestination vid akademisk mobilitet och drar därifrån slutsatser 
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om hur olika länder vinner eller förlorar utifrån detta. Denna studie kan bidra med 

att bredda perspektivet på akademisk mobilitet genom att visa på hur hälften av sti-

pendiaterna upplevt sig kunna bidra till sina hemländers utveckling trots att de inte 

bor där. Det ska dock hållas i åtanke att detta är deras personliga upplevelse samt 

att kring hälften som inte återvänt inte anser sig ha kunnat bidra. Det finns också en 

risk för att de svarande överdriver betydelsen av det svenska i vilja att vara till lags 

och ”betala tillbaka” för det stipendium man erhållit. Dessutom kan man anta att 

de som besvarar enkäten i sig är mer positiva till sin vistelse i Sverige. 

Samtidigt finns en ännu starkare betoning på upplevelsen av en personlig vinning 

av stipendieperioden – över 90 procent menar även att studierna eller forskningen i 

Sverige både har ökat deras kompetens och haft ett positiv inflytande på deras karri-

är. Kontakter och internationellt samarbete nämns ovan som något som har bidragit 

till utvecklingen av deltagarnas hemländer men stipendieperioden visar sig också 

ha betydelse för att bygga upp ett värdefullt kontaktnät för majoriteten av stipendia-

terna (se Figur 9). Detta resultat ligger i linje med Rylanders studie av gäststipendie-

programmet, där 87 procent av de svarande gör gällande att stipendiet från Sverige 

har varit viktigt eller mycket viktigt för deras fortsatta karriär (Rylander, 2010, 29).

Figur 9. Betydelse av studier och forskning i Sverige för 
fortsatt karriär, ett värdefullt kontaktnät och en ökad 
kompetens inom sitt område.
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Relation till Sverige och det svenska samhället

Även om det inte är ett explicit mål i Visbyprogrammet att en del av stipendiaterna 

ska etablera sig i Sverige kan man se detta som ett effektivt sätt att uppnå starkare 

band mellan Sverige och de östeuropeiska länder som står i fokus för program-

met. Att ge internationella studenter möjlighet att verka i Sverige har också kom-

mit att bli en allt viktigare del av den svenska strategin för internationalisering av 

den högre utbildningen. Vi har ovan konstaterat att av dem som besvarat enkäten 

återfinns mer än var fjärde (27 procent) i Sverige vid tillfället för studien. En större 

andel, 38 procent, tillbringade även tid i landet i direkt anslutning till studierna. En 

än större grupp har vid någon tid efter stipendievistelsen varit i Sverige, 56 procent.  

Även om inte etablering i Sverige är ett uttalat mål med Visbyprogrammet, är sam-

verkan och internationella relationer det. I detta avsnitt ska vi ta ett sådant bredare 

perspektiv på förhållandet till Sverige och analysera olika former av kontakter och 

kopplingar till landet för hela gruppen stipendiater. Betydelsen av det svenska 

sträcker sig bortom att vistas i landet, men är samtidigt starkast bland dem som 

fortsättningsvis varit verksamma i Sverige. 

Kunskaper i svenska språket

Att behärska ett lands språk underlättar inträdet på arbetsmarknaden i landet samt 

delaktighet i landets kultur och samhällsliv. Det visar också på en vilja att orien-

tera sig mot och satsa tid och engagemang i landet – kort sagt en investering i ett 

svenskt språkligt och kulturellt kapital. I ljuset av detta är det intressant att nästan 

en av fem redan innan studierna i Sverige hade studerat svenska på något sätt (se 

Figur 10 nedan). Till dessa kan läggas en liten grupp om 3 procent som redan be-

härskade svenska i tillräcklig utsträckning (troligen svenskättlingar eller partners 

till svenskar). För båda dessa grupper stipendiater var således grundläggande in-

vesteringar i det svenska redan gjorda. För merparten gällde dock att man under sin 

stipendietid läste svenska (52 procent). Det var dock endast 3 procent av stipendia-

terna som hade nordiska språk eller svenska som huvudinriktning för sina studier. 

Av dem som läste svenska under sin studievistelse skedde detta alltså vid sidan 
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om de ordinarie studierna. Sammantaget hade 66 procent av deltagarna studerat 

svenska någon gång. Det är minst lika anmärkningsvärt att var tredje stipendiat inte 

bemödat sig om att lära sig åtminstone lite svenska. Detta kan förstås utifrån att 

engelska kommit att bli det mest centrala undervisningsspråket för internationella 

studenter i Sverige. Det är helt enkelt inte längre nödvändigt att kunna svenska för 

att läsa på universitetsnivå i Sverige. 

Figur 10. Har deltagit i språkstudier i svenska.
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Benägenheten att ha studerat svenska varierar efter ämnesområde. Bland personer 

som haft naturvetenskap, lant- och skogsbruk eller teknik och tillverkning som in-

riktning under stipendieperioden var det större andelar som inte studerat svenska 

någon gång jämfört med andra ämnesområden (Tabell 14). En förklaring till detta 

är troligtvis att engelska är mer gångbart inom dessa områden än till exempel inom 

humaniora där 79 procent av stipendiaterna studerat svenska. Inom det största om-

rådet, samhällsvetenskap, är andelen också förhållandevis hög, 72 procent. De som 

läser på forskarutbildningsnivå och forskar har i något mindre utsträckning studerat 

svenska än dem som läser på masternivå (Tabell 15). Detta beror inte på att man 

redan kan svenska från tidigare studier, utan mer troligt är att man inte har behov av 

att kunna svenska i kombination med att man inte har intresse av att lära sig. 
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Tabell 14. Studerat svenska efter huvudämne.
Ämnesområde Antal Studerat 

svenska
Inte studerat 

svenska
Inte studerat 

svenska pga. till-
räckliga kunskaper

Totalt

Samhällsveten-
skap, juridik, 
handel, adminis-
tration

177 72 % 25 % 3 % 100 %

Naturvetenskap, 
matematik och 
data

131 53 % 45 % 2 % 100 %

Humaniora och 
konst

82 79 % 15 % 6 % 100 %

Teknik och till-
verkning

36 67 % 33 % - 100 %

Hälso- och sjuk-
vård samt social 
omsorg och lärar-
utbildning

25 72 % 28 % - 100 %

Lant- och 
skogsbruk samt 
djursjukvård

17 29 % 65 % 6 % 100 %

Övrigt 6 83 % 17 % - 100 %

Totalt 454 66 % 32 % 3 % 100 %

Tabell 15. Studerat svenska efter utbildningsnivå.
Utbildningsnivå Antal Studerat 

svenska
Inte 

studerat 
svenska

Inte studerat svenska pga. 
tillräckliga kunskaper

Totalt

Kandidatexamen 7 71 % 14 % 14 % 100 %

Masterexamen 215 76 % 22 % 2 % 100 %

Doktorsexamen 116 53 % 43 % 3 % 100 %

Post-doc 106 57 % 41 % 3 % 100 %

Annat 3 67 % 33 % - 100 %

Totalt 447 66 % 32% 3 % 100 %
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Kontakter med det svenska samhället

Kontakter med det svenska samhället kan betraktas som ett svenskt socialt kapi-

tal. Som framkommer i Figur 9 ovan menar över 80 procent av stipendiaterna att 

stipendieperioden i Sverige har bidragit till ett värdefullt kontaktnät. I detta avsnitt 

är vi intresserade av att förstå hur kontakterna med svenska samhället ser ut rent 

praktiskt genom att undersöka vilka delar av det svenska samhället som delta-

garna har kontakt med och hur ofta. För de personer som bor kvar i Sverige efter 

sin stipendieperiod är självfallet kontakten med Sverige och det svenska samhället 

en del av vardagen varför kontakten med vänner och bekanta, universitet, myndig-

heter och företag är mer frekvent än för personer som är bosatta utanför Sverige. 

Här sticker dock kontakten med föreningsliv ut eftersom 43 procent meddelar att 

de aldrig har kontakt med svenska föreningar bland stipendiater som bor i Sverige. 

Bland stipendiaterna som flyttat från Sverige till sitt födelseland eller ett annat land 

uppger en majoritet (se Appendix, Figur A, Figur  B och Figur  C) att de aldrig har 

kontakt med svenska företag, föreningar och myndigheter. Kontakten med Sverige 

uppehålls istället främst med vänner och bekanta och med svenska universitet (se 

Figur 11 och Figur 12), där kontakten med universitet sker mellan ett par gånger om 

året till mindre än en gång om året för omkring 60 procent av personerna bosatta i 

sitt födelseland eller ett annat tredje land. Vi kan dra oss till minnes att många är 

anställda vid inhemska universitet, vilket kan förklara betydelsen av kontakter med 

svenska lärosäten. Värt att notera att de respondenter som bor i hemlandet är något 

mer benägna att hålla svenska kontakter vid liv än de som har flyttat till tredje land. 

Detta framstår som rimligt givet att de är bosatta i ett tredje land och relationerna 

mellan detta och hemlandet också bör väga tungt. Snarare är det förvånande att 

Sverige även för dem som flyttat vidare fortfarande har en påtaglig betydelse. 

Även Ulla Rylander ställde liknande frågor om kontakter med Sverige, och i hennes 

fall uppgav 68 procent av de svarande att de hade haft kontakt med Sverige även 

efter stipendieperioden. Det rörde sig här om såväl privata som professionella kon-

takter, och flertalet respondenter värderade dessa kontakter som mycket viktiga för 

den fortsatta karriären (Rylander, 2010, 24–25).
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Figur 11. Kontakt med universitet efter aktuellt  
boendeland.
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Figur 12. Kontakt med vänner/bekanta efter aktuellt 
boendeland.
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För att få en förståelse för i vilken mån stipendiaterna är förbundna med Sverige 

undersöktes inte bara de formella kontakterna med Sverige utan även hur svenska 

värderingar och svenska språket kan ha kommit till användning i deras liv. Ett av 

syftena med Visbyprogrammet har varit Sverigefrämjande och stipendiaternas 

nytta av svenska språket och svenska värderingar kan ses som dimensioner av 

detta, eller mer teoretiskt uttryckt, som språkligt kapital och kulturellt kapital som 

får avsättning. 

Figur 13 och Figur 14 visar hur ofta stipendiaterna upplever att de har nytta av sina 

kunskaper om Sverige samt i svenska språket på sitt nuvarande eller tidigare jobb 

beroende på var de är bosatta idag. Här framträder ett liknande mönster som i fö-

regående figur. Stipendiater som är bosatta i Sverige upplever sig ha mer nytta av 

både sina kunskaper om svenska värderingar och kultur samt svenska språket än 

personer som bor i andra länder i olika sammanhang. Förhållandet mellan de som 

bor i sina hemländer och de som bor i ett tredje land är här mindre entydigt och det 

går inte att se några framträdande skillnader mellan kategorierna.

Figur 13. Nytta av kunskapen om Sverige  
(kultur, värderingar politik etc.) på nuvarande/tidigare 
jobb sedan avslutad stipendieperiod. 
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Figur 14. Nytta av kunskap av svenska språket på nuva-
rande/tidigare jobb sedan avslutad stipendieperiod
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Det är tydligt att ett Visbystipendium inte bara fungerar som en inträdesbiljett till 

den svenska högskolevärlden och en språngbräda till en internationell karriär, utan 

att stipendiet samtidigt skapar bestående relationer till det svenska samhället. 

Kunskaper i svenska språket är därvidlag mindre framträdande än de internatio-

nella nätverk som före detta stipendiater ingår i. Framför allt verkar stipendierna 

främja överföring av såväl kunskaper som värderingar mellan Sverige och stipen-

diaternas hemländer. Etablerade kontakter mellan återvändande eller vidaremigre-

rade stipendiater har också beständighet, inte minst inom universitetsvärlden och 

sådana som kan betecknas som privata.

Slutnoter kapitel 6

1. I de fall resultat presenterats som andelar har dessa avrundats till heltal. Därför kan det före-
komma att summan avviker från hundra i några fall.

2. Se Tabell 1 i bakgrundsavsnittet för en beskrivning av vilka länder som har ingått i Visbyprogrammet 
och Östersjöstipendierna samt finansieringskälla från 1997 till idag.

3. För information om vilket lärosäte studenterna läser vid, se Tabell B i Appendix.
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 7. Slutsatser
I denna studie har vi för att analysera Visbyprogrammets stipendiater utgått från 

en modell över internationell student- och forskarmobilitet som skiljer mellan en 

utbud-sida och en efterfråge-sida med intermediära organisationer däremellan. 

Den svenska staten och svenska lärosäten bidrar således med ett utbildningsutbud 

och östeuropeiska studenter och forskare svarar för efterfrågan. Svenska institutet 

fungerar som en intermediär mellan utbud och efterfrågan. 

Vi har också haft som utgångspunkt att utbudet och efterfrågan är socialt, ekono-

miskt och kulturellt strukturerade och kan förstås som ett globalt rum av flöden av 

studenter och forskare med distinkta poler, oppositioner och dominansförhållan-

den. I detta rum intar USA och anglosaxiska länder en dominerande ställning och 

har en omfattande rekrytering från framför allt asiatiska länder. Europeiska länder 

formar en motpol och har sin huvudsakliga rekrytering från andra europeiska län-

der. Sverige intar en mellanposition i detta rum och kan sägas gentemot många 

östeuropeiska länder hålla en mer dominerande position. Detta märks bland annat 

i att det är fler östeuropeiska studenter som vill läsa i Sverige än omvänt. 

Detta globala rum kan inte förstås utifrån en enskild logik. Även om marknadsprin-

ciper blir allt mer rådande är rummet inte fullt ut betingat av ekonomiska logiker och 

motiv – även politiska och kulturella drivkrafter och motiv har stor betydelse och 

olika delar av rummet har olika tyngdpunkter. I den anglosaxiskt dominerade Stilla 

havspolen är marknadslogiken starkt företrädd, medan politiska och kulturella as-

pekter väger tyngre i den europeiska polen. 

Visbyprogrammet blir ett tydligt exempel på att det finns starka drivkrafter vid si-

dan om de ekonomiska. Förvisso spelade inledningsvis ekonomiska motiv, som 

att kunna etablera kontakter med nya viktiga marknader för svenskt näringsliv, en 

viktig roll när programmet etablerades 1997. Dessa tonades dock snabbt ned och 

andra motiv som kan sorteras in under rubrikerna offentlig diplomati och interna-

tionellt samarbete har med tiden blivit allt mer centrala. 
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Visbyprogrammet som sådant är alltså intressant eftersom det belyser en annan 

logik än det ekonomistiska tänkande som är förhärskande på den växande globala 

högre utbildningsmarknaden. Där betraktas internationella studenter i allt större 

utsträckning som kunder som det gäller att attrahera eftersom de representerar 

stora ekonomiska värden, dels genom de ofta omfattande studieavgifter som kom-

mer lärosätena till godo, dels via de medel de spenderar i landet under sina studier 

där, vilket bidrar till de statliga finanserna. Visbyprogrammet innebär i stället en 

kostnad för staten. Stipendiaterna erhåller förutom medel för att täcka de sedan 

2011 gällande studieavgifterna även bidrag för levnadsomkostnader. Inte heller 

riktas stipendiaterna in mot områden där det råder brist på svensk arbetsmarknad, 

vilket hade varit i linje med ett mer ekonomiskt sinnat tänkande. Det största och 

ökande ämnesområdet är samhällsvetenskap och såväl teknik som medicin och 

hälsa, områden där det finns ett arbetskraftsbehov i Sverige, är underrepresente-

rade ämnesområden. 

Visbyprogrammets syfte är alltså i första hand utrikespolitiskt, med ett geo-

grafiskt fokus på Östersjöområdet och östeuropeiska icke-EU-länder, där 

Ryssland är det enda land som alltid ingått. Vad gäller de politiskt satta målen för 

Östersjösamarbetet kan två övergripande förändringar fastställas. Den ena är att 

ett inledande fokus på miljövård, som inledningsvis gynnade ämnesområdena 

naturvetenskap och teknik, tonats ned till förmån för demokratisering, samt eko-

nomisk och social förändring, som gynnat främst studenter och forskare inom olika 

samhällsvetenskaper. Förskjutningen från teknik och naturvetenskap till huma-

niora och samhällsvetenskap över tid bland programmets stipendiater som helhet 

är tydlig och den redovisas i tabell 6. Hand i hand med denna förändring går en 

förskjutning mot fler kvinnliga stipendiater. Även om det inte går att belägga är det 

troligt att detta avspeglar könsfördelningen inom de olika ämnesområdena, med 

många mansdominerade ämnen inom teknik och naturvetenskap och kvinnodomi-

nerade ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. Den andra förändringen är 

att de säkerhets- och biståndspolitiska motiven blivit mer framträdande, medan de 

ekonomiskt relaterade motiven tonats ned. Östersjösamarbetets fokus på säker-

hetspolitik, demokratisering och jämställdhet är antagligen en viktig orsak till den 

höga andelen stipendiater från områdets större länder, det vill säga Ryssland och 
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Ukraina. Detta resultat pekar på en teoretisk nivå på den grindvaktsfunktion som 

stipendieprogram har och på hur en intermediär som Svenska institutet, i och med 

omsättningen av politiskt formulerade mål och riktlinjer, är med och ger de interna-

tionella flödena av studenter och forskare en speciell karaktär. När de politiska pre-

ferenserna för stipendieprogrammet ändras, leder detta föga överraskande även 

till att stipendiatsgruppens sammansättning förändras. 

I den modell som använts undersöks även vilken typ av tillgångar som 

Visbyprogrammet kan tänkas generera för stipendiaterna. Här skiljs mellan inter-

nationella erfarenheter och examina generellt som en typ av tillgång, och lands-

specifika tillgångar, som är företeelser direkt knutna till Sverige. Utifrån analysen 

av stipendiaternas egna motiv för utlandsvistelsen och de tillgångar denna har 

genererat enligt dem, kan man dra slutsatser om de push- och pull-faktorer som 

varit framträdande i migrationsprocessen. Tydligt är att respondenterna själva an-

ser att en allmän internationell erfarenhet och internationella kontakter varit unge-

fär lika viktigt som mer Sverigespecifika företeelser, som kvalitén på den svenska 

utbildningen, arbetsutsikter eller upplevd trygghet och säkerhet. Lågt rankade 

är företeelser som förekomsten av släkt i Sverige eller att de egna studierna eller 

den egna forskningen handlar om Sverige specifikt. Även ekonomiska motiv har 

rankats mycket lågt, vilket dock motsägs av det faktum att över tre fjärdedelar av 

respondenterna, 77 procent, angivit att de valt Sverige på grund av det stipendium 

de tilldelats. Detta indikerar att den ekonomiska tryggheten som stipendiet utgjort 

i praktiken varit den främsta pull-faktorn, före såväl internationella erfarenheter, 

examina och arbetsutsikter. 

Push-faktorer är mycket svårare att fastställa. Det finns visst fog för att se det fak-

tum att en så stor andel vitryska stipendiater valt att inte återvända till hemlandet 

(73 procent bor i Sverige eller ett annat land), som ett utslag av den politiska situa-

tionen i landet. Även det faktum att en så stor del av stipendiaterna inom huma-

niora och samhällsvetenskap valt att fortsätta till ett tredje land (27 respektive 26 

procent) kan förklaras med situationen för dessa ämnesområden i ursprungslän-

derna vad gäller finansiering och arbetsmöjligheter.
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Resultaten visar även på att Visbyprogrammet och de studier i Sverige som det möj-

liggör öppnar upp för tre olika typer av livsbanor. Den största gruppen (50 procent) 

hade återvänt till sitt forna hemland och etablerat sig där. Mer än en på fyra (27 

procent) bodde i Sverige och en ungefärligen lika stor grupp (23 procent) har bosatt 

sig i ett annat land.

Att återvända till det forna hemlandet innebär att man kan bli en viktig resurs 

för ekonomin, politiken eller forskningen i landet i fråga. De som är verksamma i 

Sverige har möjlighet att i Sverige bli en representant för sitt forna hemland och en 

brygga mellan Sverige och detta. Sammantaget innebär vistelsen i Sverige för en 

av två stipendiater att man lämnar hemlandet för att etablera sig antingen i Sverige 

eller i ett tredje land. Anmärkningsvärt är att bland de tredje länderna dominerar 

västländer och få återfinns i andra östeuropeiska länder. Studier i Sverige generar 

med andra ord ett utbildningskapital som har giltighet i Sverige och andra väst-

länder och Visbystipendierna fungerar sannolikt som en viktig del i en social och 

geografisk uppåtstigande mobilitetsrörelse. 

Vad gäller stipendiaternas egen uppskattning av Sverigevistelsens betydelse för 

deras möjligheter att bidra till utvecklingen i hemlandet är det föga förvånande 

främst de som flyttat tillbaka som säger sig kunna bidra till denna utveckling. De 

betonar att stipendietiden resulterat i en överföring av nya kunskaper och metoder 

från Sverige till hemlandet, en kunskap om svenska värderingar eller förhållnings-

sätt samt ett kontaktnät som möjliggör samarbeten mellan hemlandet och Sverige. 

De personer som bor kvar i Sverige eller som flyttat till tredje land ser inte i samma 

utsträckning att de kan bidra till utvecklingen i hemlandet, men de som gör det 

framhäver ungefär samma områden, det vill säga kunskapsspridning och nätverk. 

Till detta kommer möjligheten att bidra till ekonomin genom ekonomiska transfere-

ringar till den egna familjen. 

Visbyprogrammet har alltså etablerat bestående kontakter mellan Sverige och pro-

grammets målländer, men också bidragit till den globala akademiska migrationen 

genom att ungefär en fjärdedel av programmets stipendiater befinner sig i ett tredje 

land. Kontakterna med Sverige och det svenska samhället har dock fortsatt bety-
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delse för alla tre kategorier, men i olika utsträckning. Personer boende i Sverige 

har naturligtvis tätast kontakter med det svenska samhället, medan övriga har det 

mer sällan. Här är det framför allt två typer av kontakter som är vanligare än andra, 

nämligen med vänner och bekanta eller med universitet och andra aktörer inom 

den högre utbildningen. Näringslivskontakter, kontakter med myndigheter eller 

med det civila samhället är mindre vanliga. En majoritet av stipendiaterna säger 

sig även ha regelbunden nytta av sina kunskaper om Sverige, om än bara en gång i 

månaden eller ett par gånger om året. Den angivna nyttan av kunskaper i svenska 

är lägre än så, vilket inte är förvånande givet svenskans begränsade användbarhet 

utanför Sveriges gränser.

Det som blivit mycket tydligt i och med denna studie är att stipendieprogram som 

Visbyprogrammet innehar en position i det internationella rummet av student- och 

forskarmobilitet som inte lyder under den gängse marknadslogiken. Syftet med pro-

grammet är inte i första hand att internationalisera den svenska högre utbildningen, 

utan att främja mobilitet som en del av internationellt samarbete och svensk offent-

lig diplomati. Ursprungligen fanns även ekonomisk tillväxt och arbetsmarknad med 

som motiv, men dessa övergavs relativt tidigt i programmets historia. Att samma 

program ska uppfylla ett flertal olika syften kan i sig visa sig vara problematiskt 

ur ett mål- och resultatstyrningsperspektiv, men det är ingenting som diskuterats 

i denna rapport. Istället kan vi konstatera att programmet över tid har resulterat i 

kunskapsöverföring och personbaserade nätverk mellan Sverige och målländerna, 

samt lett till att en rad personer bosatta i såväl målländerna som i tredje land har 

upparbetade relationer med Sverige. Samtidigt är det uppenbart att tiden i Sverige 

och de här tillägnade kunskaperna har kunnat användas som språngbräda för en in-

ternationell karriär, vilket inte varit ett av programmets syften, men som visar på att 

svensk utbildning fungerar som ett gångbart utbildningskapital i en vidare kontext 

än den svenska och den inhemska.
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8. Policyrelevans

Sammantaget ger föreliggande studie ny kunskap om ett av Svenska institutets 

största stipendieprogram, Visbyprogrammet. Den enkätstudie som riktades till 

studenter som innehaft stipendier mellan 1997 och 2006 har resulterat i en bred 

bild av stipendiaternas erfarenheter av Visbyprogrammet liksom stipendiets bety-

delse för deras vidare levnadsbana och karriär. Studien kan därmed tjäna både som 

en uppföljning av stipendieprogrammets resultat men också som ett underlag för 

en politisk diskussion om liknande satsningar. Även om det inte har varit studiens 

främsta syfte att utvärdera stipendieprogrammen utifrån dess politiska mål/motiv 

fungerar resultaten som en viktig utgångspunkt i en diskussion om hur framtida 

satsningar kan och bör utformas. 

Studien visar att det finns en tydlig koppling mellan politiskt motiverade och formu-

lerade stipendieprogram som Visbyprogrammet och den akademiska mobiliteten. 

Hur programmet finansieras och organiseras har betydelse för vilka som ges den 

ekonomiska möjligheten att vistas en längre tid i Sverige, en vistelse för studier eller 

forskning som annars antagligen inte blivit av. Detta stödjs av att en övervägande 

majoritet av respondenterna antagligen inte hade vistats i Sverige, utan stöd av ett 

stipendium. Detta betyder att större stipendieprogram ger beslutsfattare en reell 

möjlighet att påverka och styra inflödet av utländska akademiker till den svenska 

universitetsvärlden, och i förlängningen kanske även till det svenska arbetslivet. 

Ett viktigt resultat är att Svenska institutets Visbyprogram bidrar till cirkulär migra-

tion av akademiker, till regional utveckling i målländerna i Östeuropa genom kun-

skapsöverföring samt till offentlig diplomati genom att det etablerar beständiga 

kontakter mellan Sverige och utländska eliter. På många sätt framstår alltså pro-

grammet som en välfungerande del av svensk utbildnings-, bistånds- och utrikes-

politik. Det finns dock anledning för såväl politiker som ansvariga tjänstemän att 

inte tappa möjliga målkonflikter som följderna för stipendiaternas ursprungsländer 
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ur sikte. Även om det inte har kunnat konstateras i föreliggande rapport, finns alltid 

risken att de uttalade syftena med offentlig diplomati å ena sidan och internatio-

nellt bistånd å den andra kommer i konflikt med varandra. Vad som främjar Sverige 

och svenska intressen måste inte nödvändigtvis främja regional utveckling i sti-

pendiaternas ursprungsländer. 

Visbystipendiaternas vidare migrationsmönster, där drygt hälften återvänder, en 

fjärdedel stannar i Sverige och en fjärdedel migrerar vidare aktualiserar frågan vad 

som är det övergripande syftet med statens stipendier till utländska akademiker 

över huvud taget. Är det att bidra till regional utveckling i utlandet? Att förse den 

svenska arbetsmarknaden med kvalificerad, högutbildad arbetskraft, eller är det 

att bidra till den globala cirkulationen av kunskap genom att främja cirkulär migra-

tion? Eller är det så att det inte finns något sådant syfte, utan varje statligt finansie-

rat program ska bedömas utifrån sina egna förutsättningar?

Särskilt intressant ur ett policyperspektiv är den stora grupp stipendiater som mig-

rerar vidare efter vistelsen i Sverige. Detta är inget uttalat syfte med vare sig det 

svenska biståndet eller den Sverigefrämjande offentliga diplomatin. En fråga som 

denna studie inte kunnat besvara är varför tidigare stipendiater migrerar vidare. 

Är det arbetsutsikterna i tredje land som värderas som bättre än i såväl Sverige 

som hemlandet? Kan det finnas regler kring arbete i Sverige som gör att en så pass 

högutbildad grupp väljer att inte stanna kvar? För att kunna svara på detta krävs 

fördjupade studier som inte har varit möjliga inom ramen för detta uppdrag.

Ett resultat som förtjänar att lyftas är att ett flertal stipendiater anger att de själva 

anser sig bidra till utvecklingen i sina hemländer genom främst kunskapsöverföring 

och -spridning. Detta gäller främst de som bor i antingen hemlandet eller Sverige. 

Att stipendierna har en kontaktskapande och brobyggande funktion får anses ställt 

bortom rimligt tvivel, och det kan därför finnas anledning att överväga ytterligare 

insatser i denna riktning. Men här krävs också mer kunskap kring i vilken utsträck-

ning denna självupplevda nytta faktiskt är förhanden. Går det att belägga att före 

detta stipendiater fungerar som multiplikatorer av kunskap om exempelvis Sverige 

eller mänskliga rättigheter i sina hemländer? Att kunna visa på detta vore inte minst 
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viktigt för programmens legitimitet som en del av utvecklingsbiståndet och andra 

former av internationellt politiskt samarbete. 

Slutligen kan man konstatera att värdet av ett svenskt stipendium bedöms vara 

mycket högt. Visbystipendierna tillmäts av de som tilldelats dem stor betydelse för 

den individuella karriären. Det faktum att många söker, men få erhåller stipendier 

vilket gör det rimligt att se gruppen stipendiater som personer med studieresultat 

och forsknings- och arbetskapacitet över genomsnittet. En typ av fråga som fram-

tida studier borde belysa är varför så många av dessa väljer att migrera vidare. Är 

det i första hand möjligheterna i andra länder som lockar, eller finns det strukturella 

problem i det svenska systemet för högre utbildning eller på den svenska arbets-

marknaden i stort som gör att Sverige inte ses som ett attraktivt land att bygga en 

framtid i? Svaren på dessa frågor är av högsta relevans för framtida arbetsmark-

nadsrelaterade beslut. 
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10. Appendix

Tabell A. Antal svar, antal utskick och svarsfrekvens  
per år.

Stipendieår Antal svar Antal utskick Andel svar

1997-1999 45 213 21 %

2000 20 98 20 %

2001 12 46 26 %

2002 14 73 19 %

2003 14 68 21 %

2004 21 85 25 %

2005 5 62 8 %

2006 23 80 29 %

2007 25 91 27 %

2008 24 68 35 %

2009 23 85 27 %

2010 34 94 36 %

2011 32 72 44 %

2012 40 103 39 %

2013 41 52 79 %

2014 53 136 39 %

2015 21 36 58 %

2016 5 13 38 %

Ej angivet 30* 64** 47 %

Totalt 482 1539 31 %

* Här ingår de personer som svarat att de innehaft sitt första stipendium innan 1997 samt 
personer som inte angivit ett årtal. 

** Egentligen 91 personer men 27 mailadresser studsade och blev inte sända. Vi vet dock inte 
vilka år som detta inträffat så jag räknade av dessa under denna kategori. 
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Tabell B. Lärosäte efter stipendieperiod.

Lärosäte Antal (1992–
1996)

1997–
2000

2001–
2004

2005–
2008

2009–
2012

2013–
2016

Totalt

Lunds universitet 106 1 % 15 % 11 % 14 % 27 % 31 % 100 %

Uppsala universitet 60 5 % 22 % 12 % 17 % 25 % 20 % 100 %

Stockholms univer-
sitet

54 2 % 28 % 15 % 17 % 20 % 19 % 100 %

Kungliga Tekniska 
högskolan

42 - 14 % 19 % 31 % 21 % 14 % 100 %

Linköpings universitet 26 - 4 % 8 % 35 % 23 % 31 % 100 %

Sveriges lantbruksuni-
versitet

25 4 % 16 % 16 % 8 % 32 % 24 % 100 %

Göteborgs universitet 24 8 % 13 % 4 % 8 % 21 % 46 % 100 %

Umeå universitet 18 6 % 11 % 6 % 11 % 28 % 39 % 100 %

Södertörns högskola 12 8 % 25 % 25 % - 33 % 8 % 100 %

Chalmers tekniska 
högskola

11 - - - 27 % 64 % 9 % 100 %

Gotlands högskola 9 - 56 % 11 % 22 % - 11 % 100 %

Malmö högskola 8 - - - - 25 % 75 % 100 %

Luleå tekniska uni-
versitet

6 - 17 % 17 % 17 % - 50 % 100 %

Blekinge tekniska 
högskola

5 - - 20 % 40 % 40 % - 100 %

Högskolan Jönköping 5 - - - 20 % 40 % 40 % 100 %

Linnéuniversitetet 5 - - - 40 % 60 % - 100 %

Handelshögskolan i 
Stockholm

5 - - 20 % - 60 % 20 % 100 %

Örebro universitet 5 - - - 40 % 40 % 20 % 100 %

Mittuniversitetet 4 - 25 % - - 75 % - 100 %

Mälardalens högskola 4 - - 75 % - 25 % - 100 %

Högskolan Dalarna 3 - - - 67 % 33 % 100 %

Växjö universitet 3 - 33 % - - 67 % - 100 %

Högskolan i Halmstad 2 - - - 50 % 50 % - 100 %

Övrigt 18 - 17 % 28 % 11 % 22 % 22 % 100 %

Totalt 460 2 % 16 % 13 % 17 % 27 % 25 % 100 %
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Figur A. Kontakt med myndigheter efter aktuellt  
boendeland.
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Figur B. Kontakt med företag efter aktuellt boendeland.
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Figur C. Kontakt med föreningar efter aktuellt boendeland.
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Figur D. Nytta av kunskapen om Sverige (kultur,  
värderingar politik etc.) i privatlivet sedan avslutad  
stipendieperiod
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Figur E. Nytta av kunskapen om Sverige (kultur,  
värderingar politik etc.) i andra åtaganden sedan  
avslutad stipendieperiod
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Figur F. Nytta av kunskap i svenska språket i privatlivet 
sedan avslutad stipendieperiod. 
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Figur G. Nytta av kunskap i svenska språket i andra  
åtaganden sedan avslutad stipendieperiod.
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Survey  The Swedish Institute (SI) Visby Program

1 How many scholarships have you received from the Swedish Institute?

·	 0 [  Thank you for your participation!]

·	 1

·	 2

·	 3

·	 4 

·	 5 or more

2 How many of your scholarships from the Swedish Institute were within 

the Visby Program or the Baltic Sea Scholarship Program? 

·	 All

·	 1

·	 2

·	 3

·	 4 

·	 5 

·	 Don’t know

3 In what year did you begin your first scholarship period in Sweden?  

___________________

4 For what level  of  studies/research  were your  scholarships  intended? 

Multiple options can be selected

·	 High school level

·	 Bachelor‘s level 

·	 Master‘s level

·	 Doctoral level

·	 Post  doctoral level 

·	 Other, ______
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5 What was the approximate total length of your  scholarship  peri-

od in Sweden?  

·	 On-going

·	 > 1 month

·	 1 - 3 months

·	 4 - 6 months

·	 7 - 11 months

·	 1 - 1 ½ years

·	 < 1 ½ - 2 years

·	 < 2 - 2 ½ years

·	 < 2 ½ - 3 years

·	 < 3 months

6 At what Swedish university or universities were you enrolled during the 

scholarship period? 

Multiple options can be selected.

7 In what academic field were your studies/research during the scholar-

ship period?

·	 Teaching methods and teacher education

·	 Humanities and art

·	 Social science, law, commerce, administration

·	 Natural sciences, mathematics and computing

·	 Engineering and manufacturing

·	 Agriculture and forestry, animal health

·	 Health care and nursing, social care

·	 Services

·	 Other
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För att undersöka deltagarnas ämnesinriktning fick deltagarna precisera 

sin utbildning utifrån tre kategorier hämtade från SUN2000. Efter första 

valet av ”academic ”field” presenterades en ny lista för ”main orienta-

tion” inom respektive ämnesområde och sedan ”subject orientation”. 

8 Have you participated in Swedish language studies?

Multiple options can be selected.

·	 Yes, before my arrival in Sweden

·	 Yes, during my scholarship period in Sweden

·	 Yes, after my scholarship period in Sweden ended

·	 No, because my knowledge of Swedish was sufficient

·	 No

9 Have you visited Sweden since your scholarship period ended?

Multiple options can be selected

·	 Yes, for studies

·	 Yes, for work

·	 Yes, for vacation

·	 Yes, for other reasons  

·	 No

Or

·	 No, since I have lived in Sweden since my scholarship 

period ended. [ question 11]
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10 If you stayed in Sweden after your scholarship period ended, for how 

long did you approximately stay?

·	 > 1 months

·	 1 - 6 months

·	 7 - 12 months

·	 < 1 - 2 years

·	 < 2 - 3 years

·	 < 3 - 4 years

·	 < 4 - 5 years

·	 < 5 years

·	 < 10 years

Or

·	 I left Sweden after my scholarship period ended. [ 13]
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11 If you stayed in Sweden after your scholarship period ended, was it be-

cause of employment?

·	 Yes

·	 No [  question 13]

·	 Other, _____________________________________

12 If you stayed in Sweden because of employment, was it relevant to your 

studies/research in Sweden?

·	 Yes

·	 No 

Please specify how.

_____________________________________________________
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Background information

13 In which country were you born? 

_____________________________________________________

14 In which country/countries do you hold citizenship?

If you hold citizenship in more than one country, please select each coun-

try in separate boxes.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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15 Please specify the country or countries you have lived in for more than 6 

months after your scholarship period in Sweden ended.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

16 What year were you born?

___________________

17 I am

·	 Female

·	 Male

·	 Other

18 What is the highest level of education you have completed?

·	 High school level

·	 Bachelor‘s level 

·	 Master‘s level

·	 Doctoral level

·	 Post  doctoral level 

·	 Other, _____________________________________
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19 From which country did you complete your highest level of education?

_____________________________________________________

20 From what university/college did you complete your highest level of 

education?

_____________________________________________________

21 I am currently

·	 Employed

·	 Self-employed

·	 Unemployed 

·	 A Student

·	 Retired

·	 On long-term sick leave (more than 3 months)

·	 On parental leave

·	 A Homemaker/Housewife

·	 Other, namely ______________________________
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22 What position do you hold at your current job? If you are currently unem-

ployed, what was the last position you held?

Please be as specific as possible in describing your position.

For example, instead of answering “assistant,” please specify the type of 

assistant, e.g. administrative assistant, advertising assistant, research 

assistant. Instead of answering “teacher,” please specify the type of 

teacher, e.g. primary school teacher, university teacher, English teacher. 

_____________________________________________________

Or

·	 I have not worked since my scholarship period ended. [ 

question 26]

23 What are/were your main duties or responsibilities within this position? 

Again, please be as specific as possible.

If your answer for question 22 was, for example, “project leader,” please 

list your duties and responsibilities as a project leader, e.g. “responsible 

for improving work environment in geriatric care”. 

_____________________________________________________

24 Have you been absent from the labor market for longer than 6 months 

due to parental leave, long-term sick leave or as a homemaker/hous-

ewife?

·	 Yes

·	 Yes, I am currently absent 

·	 No [ question 26]
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25 For how long were/have you been absent from the labor market?

·	 6 - 12 months

·	 < 1 - 2 years

·	 < 2 - 3 years

·	 < 3 - 4 years

·	 < 4 - 5 years

·	 < 5 years

After scholarship period

26 I have contact with Swedish...

Nearly 
every 
day

At least 
once a 
week

At least 
once a 
month

A few 
times 
per year

At least 
once 
every 
year

Seldom, 
less 
than 
once a 
year

Never

...authorities

...universities

...NGOs

...companies

...friends/
acquaintances
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27 Since my scholarship period ended, I have benefitted from my know-

ledge of...

...Sweden (culture, values, politics etc.)

Nearly 
every 
day

At least 
once a 
week

At least 
once a  
month

A few 
times per 
year

At least 
once 
every  
year

Seldom, 
less 
than 
once a 
year

Never

in my current/ 
previous job.

In my personal 
life

In my social 
engagements

28 Since my scholarship period ended, I have benefitted from my know-

ledge of...

 ...Swedish language

Nearly 
every 
day

At least 
once a 
week

At least 
once a  
month

A few 
times 
per year

At least 
once 
every 
year

Seldom, 
less 
than 
once a 
year

Never

in my  
current/ 
previous 
job.

In my 
personal 
life

In my 
social 
engage-
ments
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29 My studies/research in Sweden have given me the tools and knowledge 

to contribute to the development of my home country.

Strongly 
agree

     Agree Neither agree or 
disagree

Disagree Strongly 
Disagree

If you agree with the above statement, please describe how you have 

contributed to the development of your home country. This can include 

contributing to local universities, towns, or associations as well as con-

tributing to your personal or familial development.

_____________________________________________________

30 My studies/research in Sweden....

Strongly 
agree

Agree Neither agree 
or disagree

Disagree Strongly 
disagree

... have in-
creased my 
knowledge and 
expertise within 
my field

... have provi-
ded me with 
valuable con-
tacts

... have positi-
vely impacted 
my  career
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Reasons for studying in Sweden

31 Why did you decide to pursue studies/research in Sweden?

Multiple options can be selected

·	 A. Better quality of education in Sweden than in my 

home country

·	 B. International experience 

·	 C. Different cultural experience 

·	 D. Better job prospects after study/research

·	 E. Safety and security 

·	 F. International contacts

·	 G. My partner/spouse in Sweden

·	 H. My family/friends in Sweden

·	 I. Other, namely______________________________

If you have selected several alternatives, specify the alternative that 

was the most important.

_______________________________________________________
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32 Why did you choose to pursue studies/research in Sweden rather than 

in another country?

Multiple options can be selected

·	 A. I was offered a scholarship 

·	 B. The quality of education/research

·	 C. Similarity to my home country’s culture 

·	 D. Close proximity to my home country 

·	 E. Partner/spouse in Sweden

·	 F. Family/friends in Sweden

·	 G. Employment opportunities in Sweden

·	 H. Interest in Swedish culture/language

·	 I. Safety and security 

·	 J. Desire to live in Sweden after the scholarship

·	 K. Other, name-

ly_______________________________

If you have selected several alternatives, specify the alternative that 

was the most important.

_______________________________________________________

33 In which country do you currently live?

·	 In my home country 

·	 In Sweden

·	 In a third country, namely_______________________

34 Would you like to add anything about your scholarship period in 

Sweden, the Swedish Institute or the survey in general? 

_______________________________________________________
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Thank you for your participation!

In autumn 2017, the results of this study will be published by the Swedish Delegation 

for Migration Studies (Delmi) as a report in Swedish.

If you would you like to receive a copy of this report, please enter your e-mail add-

ress below.

E-mail address

_____________________________________________________________

If you have any comments or questions, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Mikael Börjesson

Andreas Åkerlund

Astrid Collsiöö
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