1 (2)
Dokument:
Datum:
SI:s diarienummer:

Remissyttrande
2019-06-13
2214/2019

Remissyttrande En långsiktig, samordnad
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU
2019:6)
Svenska institutet (SI) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende (U2019/00304/UH),
betänkande av Styr- och resursutredningen (STRUT).

Inledning och bakgrund
SI inriktar sin verksamhet på områden där Sverige och svenska kompetenser, erfarenheter och
synsätt är relevanta och efterfrågade utomlands. Vi skapar intresse och förtroende för Sverige
genom att bygga långsiktiga relationer med omvärlden, och genom att främja samarbete och
samverkan mellan länder och individer i viktiga frågor för Sverige såsom jämställdhet, innovation,
hållbarhet och demokrati. På regeringens uppdrag utlyser och förmedlar SI flera olika program för
in- och utresande stipendiater samt marknadsför Sverige som studiedestination.

SI:s kommentarer till utredningens förslag
SI noterar att utredningen lyfter ett antal förhållanden för svenska lärande- och forskningsmiljöer
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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och
långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs I nära samarbete
med svenska ambassader och konsulat.
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som har bäring på att Sverige fortsatt ska kunna attrahera talangfulla individer till studier,
forskning och framtida karriärer i Sverige.

Sambandet mellan utbildning och forskning
Bland annat uppmärksammar utredningen det nära sambandet mellan utbildning och forskning för
en ökad kvalitet och förnyelse av verksamheterna vid svenska lärosäten. Utredningen föreslår
åtgärder för att stärka detta samband och påpekar att utbildning och forskning bör värderas lika
högt vid tjänstetillsättningar. Att detta inte alltid sker innebär att Sverige avviker från internationell
”standard”, vilket inte höjer vår attraktivitet bland internationella akademiker och forskare. SI
stödjer utredningens förslag att stärka sambandet.

En samordnad, långsiktig, kunskapsbaserad och dialogbaserad process för
målformulering och styrning
Att kunna följa och jämföra utvecklingen i ett internationellt perspektiv är avgörande för att
värdera attraktiviteten och konkurrenskraften hos svenska lärosäten och därmed även stärka bilden
av Sverige som kunskapsnation. Utredningen föreslår att en analysfunktion inrättas med uppgiften
att göra samlade, oberoende analyser och uppföljningar som kan ligga till grund för politiska
prioriteringar och till stöd för lärosätenas och andra intressenters arbete. SI stödjer detta förslag.

FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030
Utredningen uppmärksammar även vikten av utbildning som präglas av ett globalt ansvar kopplat
till FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. Detta tillsammans med traditionen av aktiv
studentmedverkan och -inflytande på lärosätenas verksamhet, vilket närmast är unikt i en
internationell jämförelse, är viktiga Sverigebudskap i SI:s marknadsföring av Sverige som
studiedestination. Båda dessa – globalt ansvar för en hållbar utveckling och studentinflytande – är
starka attraktionsfaktorer för internationella studenters intresse för Sverige. SI instämmer i vikten
av utbildning som präglas av Agenda 2030 och studentinflytande.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Madeleine Sjöstedt efter föredragning av
Kajsa Haag.
I beredningen har även avdelningscheferna Anna Rudels, Kurt Bratteby, Mikaela Fredriksén
Tollin samt tillförordnad avdelningschef Susanna Le Forestier samt enhetschef Monika Wirkkala
deltagit.

Madeleine Sjöstedt
Generaldirektör

2 (2)

