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Sammanfattning
Regeringen har i regleringsbrevet för 2021 gett UKÄ i uppdrag att göra
en översyn av de rättsliga förutsättningarna för etablering av utbildningsoch forskningsverksamhet i Sverige. UKÄ:s översyn fokuserar på
utländska aktörers möjligheter att etablera utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige.
Det krävs inget särskilt tillstånd för att anordna och bedriva utbildning på
högskolenivå i Sverige. Begreppen universitet och högskola är inte heller
skyddade i svensk lagstiftning. Men om ett utländskt lärosäte önskar
utfärda en examen som den svenska regeringen har meddelat föreskrifter
om, måste lärosätet ansöka hos regeringen om examenstillstånd.
Ansökan prövas då enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina. Ett utländskt lärosäte kan välja att bilda en juridisk person
enligt svensk lagstiftning, t.ex. ett svenskt aktiebolag, för att bedriva
utbildningen i den verksamhetsformen. Det svenska aktiebolaget kan
ansöka om examenstillstånd på samma villkor som andra svenska
juridiska personer. Däremot behövs ett bemyndigande från riksdagen för
att regeringen ska kunna besluta att ge ett examenstillstånd till ett
utländskt lärosäte eller någon annan utländsk juridisk person.
Studier som helt eller delvis bedrivs vid ett utländskt lärosätes campus
eller filial i Sverige berättigar inte till svenska studiemedel om inte
regeringen eller en bemyndigad myndighet fattar beslut om det.
Lärosätet kan ansöka hos regeringen om att utbildningen ska berättiga
till studiemedel enligt 1 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655).
För att ansökan ska kunna bifallas måste utbildningen bland annat
uppfylla vissa kvalitetskrav. En annan förutsättning är att det finns
anvisade budgetmedel.
Ett utländskt lärosäte som väljer att etablera sig i Sverige kommer att
kunna ta ut studieavgifter av de studerande i den omfattning det är
förenligt med hemlandets lagstiftning. Det utländska lärosätet är inte
bundet av bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434) om avgiftsfri
utbildning.
Det är tänkbart att ett utländskt lärosäte väljer att etablera
utbildningsverksamhet i Sverige på egen hand utan svenskt
examenstillstånd. Inga svenska studenträttsliga författningar blir då
tillämpliga för de studerande som antas till den utbildningen. I stället
gäller de regler som aktören själv beslutar om för utbildningen och de
avtalsvillkor som de studerande kan ha ingått med aktören. Om ett
utländskt lärosäte etablerar en utbildning i Sverige i samarbete med ett
svenskt lärosäte blir det avgörande för studenternas rättigheter vilket
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lärosäte som antar de studerande till utbildningen, dvs. vid vilket lärosäte
som de formellt är studenter vid.
Det krävs inte något generellt tillstånd för att etablera och bedriva
forskning i Sverige. Men forskning om t.ex. hälsofarliga varor, strålning
eller levande varelser kan kräva särskilda tillstånd för verksamheten. En
utländsk aktör kommer också att behöva godkännande enligt lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor om
aktören ska bedriva forskning som faller inom lagens
tillämpningsområde.
En utländsk aktör som etablerar forskningsverksamhet i Sverige kommer
inte att omfattas av lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed
och prövning av oredlighet i forskning. Det kan dock uppstå
gränsdragningsproblem om etableringen i Sverige sker i samarbete med
ett svenskt lärosäte som omfattas av lagen. Om den utländska aktören
även skulle bedriva utbildning och beviljas ett svenskt examenstillstånd,
blir däremot lagen tillämplig på aktören. Det innebär att aktören och dess
forskare kommer att omfattas av lagens ansvar för god forskningssed och
prövning av oredlighet i forskning .
Ett utländskt lärosäte som väljer att etablera utbildning i Sverige utan
svenskt examenstillstånd kommer inte att stå under UKÄ:s tillsyn. Om
lärosätet däremot söker och beviljas ett examenstillstånd kommer
utbildningen att omfattas av UKÄ:s tillsyn på samma sätt som andra
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd. Utbildningen kan
också komma att ställas under UKÄ:s tillsyn om regeringen beslutar att
utbildningen ska berättiga till studiestöd.
Ett utländskt lärosäte som etablerar utbildning i Sverige utan svenskt
examenstillstånd kommer inte vara skyldigt att delta i någon uppföljning
eller utvärdering av utbildningen. Om lärosätet däremot ansöker om och
beviljas ett examenstillstånd kommer utbildningen att omfattas av
UKÄ:s uppföljningar och arbete med kvalitetssäkring. En utländsk aktör
som etablerar forskning i Sverige kommer inte att vara skyldig att delta i
någon kvalitetsutvärdering av forskningsverksamheten. Om aktören
söker forskningsbidrag eller annan finansiering av sin forskning kan
däremot projekten komma att utvärderas enligt de villkor som
forskningsfinansiären ställer upp för finansieringen. Dessutom kan
forskningen komma att ingå i de statistiska undersökningar som görs av
Statistiska centralbyrån (SCB). Om aktören även anordnar utbildning
och får ett svenskt examenstillstånd kan också uppgifter om forskningen
komma att ingå i UKÄ:s statistik om forskning.
En tänkbar finansieringskälla för ett utländskt lärosäte som anordnar
utbildning i Sverige kan vara studieavgifter. En annat alternativ är s.k.
beställd utbildning. Det innebär att ett lärosäte från ett land inom EES
kan finansiera en utbildning som anordnas i Sverige genom att sälja den
som beställd utbildning åt statliga lärosäten och enskilda
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utbildningsanordnare. Om däremot utbildningen anordnas av ett lärosäte
från ett land utanför EES, kan statliga lärosäten inte köpa utbildningen
enligt villkoren i det gällande regleringsbrevet. Inget hindrar ett
utländskt lärosäte som etablerar en högskoleutbildning i Sverige att
ansöka hos regeringen om statsbidrag för utbildningen. Men någon
garanti för statsbidrag finns inte ens om lärosätet beviljas ett
examenstillstånd. Statsbidrag är en fråga för sig och någon omedelbar
koppling mellan examenstillstånd och statsbidrag finns inte.
När det gäller forskning kan en tänkbar finansieringskälla vara
uppdragsforskning mot ersättning. Det krävs inte något tillstånd för att
bedriva uppdragsforskning i Sverige. En annan möjlighet är att
finansiera forskningen genom externa forskningsmedel från statliga eller
privata forskningsfinansiärer. Men en forskningsaktör som söker bidrag
från en forskningsfinansiär måste uppfylla de villkor som
forskningsfinansiären ställer upp för bidragen. Det gäller bland annat
vem som kan söka bidrag eller vara medelsförvaltare av bidragen. Som
ett exempel redovisar rapporten de villkor som ställs av Vetenskapsrådet
på godkända medelsförvaltare.
En utländsk aktör som planerar att starta utbildnings- eller
forskningsverksamhet i Sverige måste även ta ställning till flera andra
frågor inför en etablering. En sådan fråga är vilken verksamhetsform
som ska användas. Ett alternativ kan vara att bedriva verksamheten som
en filial till verksamheten i hemlandet. Ett annat alternativ är att bilda en
svensk juridisk person som bedriver verksamheten, t.ex. ett aktiebolag.
En annan fråga gäller vilka verksamhetsformer som ett svenskt lärosäte
kan använda för ett samarbete med en utländsk aktör om etablering av
utbildning och forskning i Sverige. Enskilda utbildningsanordnare som
Chalmers tekniska högskola har möjlighet att på egen hand bilda
aktiebolag eller stiftelser för att samverka med en utländsk aktör. För att
ett statligt lärosäte ska kunna vara med och bilda ett aktiebolag eller en
stiftelse krävs både riksdagens bemyndigande och beslut av regeringen.
En utländsk aktör som överväger att etablera utbildnings- eller
forskningsverksamhet i Sverige kan även behöva förhålla sig till olika
migrationsrättsliga aspekter, t.ex. om målgruppen för utbildningen helt
eller delvis är inresande tredjelandsmedborgare. Det är Migrationsverket
som bedömer om utbildningen genomförs vid en läroanstalt för högre
utbildning och om utbildningen därmed kan berättiga till
uppehållstillstånd.
UKÄ konstaterar avslutningsvis att det inte finns några formella hinder
för en utländsk aktör att anordna högre utbildning eller etablera
forskningsverksamhet i Sverige. Samtidigt finns det flera centrala
författningsbestämmelser och andra villkor som en utländsk aktör måste
förhålla sig till, framför allt när det gäller etablering av
utbildningsverksamhet. Ställningstaganden inom ett område kan få
konsekvenser inom ett annat område. UKÄ konstaterar också att vissa
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områden som kan ha betydelse för etablering av utbildning och forskning
i Sverige kan behöva utredas särskilt eller bli föremål för fördjupad
analys. Det är UKÄ:s förhoppning att den här rapporten ska vara ett
underlag för vidare överväganden av regeringen när det gäller frågan om
etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige.
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Utgångspunkter
Uppdraget till UKÄ
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att uppdra åt en särskild
utredare att bland annat föreslå nya mål och en ny nationell strategi för
internationalisering av universitet och högskolor. Utredaren fick också i
uppdrag att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv
i sin utbildning (dir. 2017:19).
Utredningen (U2017:02), som tog namnet Internationaliseringsutredningen föreslog bland annat i delbetänkandet En strategisk agenda
för internationalisering (SOU 2018:3) att regeringen, myndigheter och
lärosäten borde samarbeta tätt för att skapa intresse och möjligheter för
utländsk etablering av utbildnings- eller forskningsverksamhet vid
svenska lärosäten och annan kunskapsintensiv verksamhet i Sverige.
Enligt utredningen fanns det anledning att förenkla förutsättningarna för
utländska lärosätens etablering i Sverige. I det ingick att klargöra frågor
om ansvar för kvalitetsgranskning, rättigheter för studenter, principer för
studiestöd med mera. Utredningen bedömde också att det är mer
sannolikt att ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut förlägger
forskningsverksamhet i Sverige om de kan göra detta i samverkan med
ett svenskt lärosäte. 1
I slutbetänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige
(SOU 2018:78) noterade internationaliseringsutredningen att etablering
av utländska organisationer i Sverige hittills inte har skett i någon stor
utsträckning. Utredningen uttalade att detta sannolikt delvis beror på att
de rättsliga och ekonomiska förutsättningarna är komplexa. Samtidigt
konstaterades att informationen till utländska lärosäten och andra aktörer
om möjligheten att samarbeta med svenska lärosäten på plats i Sverige
har varit sparsam. Utredningen drog slutsatsen att det bör övervägas om
en särskild insats ska göras för att öka förutsättningarna för utländsk
etablering av högre utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige. En
sådan insats skulle enligt utredningen sannolikt behöva bestå av både en
översyn av de rättsliga förutsättningarna för en sådan etablering och
därefter tydligare informationsinsatser. 2
Internationaliseringsutredningens betänkanden behandlades i regeringens
proposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för
Sverige (prop. 2020/21:60). I propositionen aviserade regeringen att den

1
2
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avsåg att göra en översyn av rättsliga förutsättningar för att etablera
forsknings- och utbildningsverksamhet i Sverige. 3
Regeringen har därefter i regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende
UKÄ gett ämbetet i uppdrag att göra en översyn av de rättsliga
förutsättningarna för etablering av utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige. Uppdraget ska redovisas till regeringen
(Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.

Avgränsningar
Enligt regleringsbrevet ska UKÄ ”göra en översyn av de rättsliga
förutsättningarna för etablering av utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige.”
UKÄ konstaterar inledningsvis att regeringens uppdrag är mycket
generellt utformat. Det definierar t.ex. inte vad som konkret menas med
”etablering” av utbildnings- och forskningsverksamhet. Uppdraget
öppnar för en översyn av rättsregler inom en mängd olika områden och
frågor. Det har därför varit nödvändigt för UKÄ att göra vissa tolkningar
och avgränsningar av uppdraget.
Bakgrunden till uppdraget finns i regeringens proposition Forskning,
frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60).
I propositionen hänvisar regeringen till internationaliseringsutredningens
betänkanden och utredningens överväganden inom området. I sina
betänkanden tar internationaliseringsutredningen upp frågan om
utländska aktörers etablering av utbildningsverksamhet och
forskningsverksamhet i Sverige. UKÄ:s översyn fokuserar därför på de
rättsliga frågorna om utländska aktörers möjligheter att etablera
utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige. Däremot tar inte UKÄ
upp frågan om svenska aktörers möjligheter att etablera utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige. Många av de frågor som UKÄ
behandlar i rapporten är dock relevanta även för svenska aktörer som kan
tänkas överväga att etablera utbildningsverksamhet eller
forskningsverksamhet i Sverige. Det gäller t.ex. kapitlen om
examenstillstånd, studiestöd och etikprövning av forskning. Det bör
också påpekas att med ”utbildning” avses högre utbildning i rapporten.
Regler och förhållanden för etablering av yrkeshögskoleutbildning i
Sverige utreds inte i rapporten.
Mot bakgrund av internationaliseringsutredningens överväganden
behandlar UKÄ:s rapport även frågan om samarbeten mellan svenska
lärosäten och utländska aktörer som syftar till någon form av etablering
av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige. Däremot behandlar
inte rapporten svenska lärosätens möjligheter att samarbeta med

3
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utländska lärosäten om utbildning och forskning i allmänhet, eftersom
det är en större fråga än vad som ingår i uppdraget till UKÄ.
Eftersom fokus ligger på etablering av utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige, behandlar rapporten inte heller svenska
lärosätens möjligheter att etablera verksamhet utomlands. Det är en
annan utredning än den nu aktuella.
Av liknande skäl behandlar inte heller UKÄ samarbeten inom ramen för
s.k. Europauniversitet, som är ett av EU:s initiativ för att skapa ett
gemensamt europeiskt utbildningsområde till 2025. Flera svenska
lärosäten deltar redan i de allianser som bildats inom området. Det pågår
ett arbete genom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
och berörda lärosäten om deltagandet i Europauniversitet. UKÄ utesluter
inte att vissa rättsliga frågor när det gäller Europauniversitet kan behöva
utredas närmare. I så fall bör det dock genomföras i form av en särskild
utredning, som beaktar de särskilda förhållanden som kan aktualiseras
inom EU:s initiativ. Detsamma gäller rättsliga frågor vid samarbeten
med European Institute of Innovation and Technology (EIT) och de s.k.
kunskaps- och innovationsplattformarna Knowledge and Innovation
Community (KIC), som kan kräva en annan form av fördjupning än vad
som är möjligt i den här rapporten.
UKÄ vill även framhålla följande. Rapporten behandlar ett antal viktiga
rättsområden som UKÄ har identifierat under arbetet med uppdraget.
Med hänsyn till uppdragets generella utformning har dock rapporten fått
en mer översiktlig karaktär. Vissa områden har helt eller delvis lämnats
utanför rapporten. Det gäller t.ex. det skatterättsliga området. De frågor
som skulle kunna aktualiseras inom detta område kan ha individuell
karaktär och delvis vara beroende av verksamhetens innehåll,
verksamhetsform och – för en utländsk aktör – hemlandets regler.
Rapporten behandlar inte heller vissa områden som varit föremål för
särskilda utredningar de senaste åren, t.ex. frågor om holdingbolagens
verksamhet. 4
Slutligen bör det framhållas att UKÄ:s rapport behandlar rättsliga
aspekter på etableringar av utbildnings och forskningsverksamhet i
Sverige. Det finns även andra aspekter som kan vara minst så viktiga för
etableringsfrågan, t.ex. ekonomiska aspekter eller eventuell nytta för de
svenska lärosäten som skulle samarbeta med utländska aktörer om en
etablering. Fokus för UKÄ:s rapport är dock den rättsliga regleringen
som kan vara relevant för frågor om etablering av utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige.

4
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Flera perspektiv
UKÄ vill framhålla att de olika rättsområdena som tas upp i rapporten
kan behandlas ur flera perspektiv. Ett perspektiv är den utländska
aktörens perspektiv: Vilka svenska rättsregler måste aktören förhålla sig
till inför en etablering av verksamhet i Sverige? Ett annat perspektiv är
det svenska lärosätets perspektiv: Vilka svenska rättsregler måste
lärosätet förhålla sig till vid ett samarbete med en utländsk aktör om
etablering av verksamhet i Sverige? Ett tredje perspektiv är de
studerandes perspektiv: Vilka rättigheter skulle de studerande ha vid en
utbildning som anordnas av ett utländskt lärosäte i Sverige? Rapporten
kommer att delvis växla mellan dessa perspektiv i de olika kapitlen.

Arbetet med rapporten
UKÄ har inledningsvis gått igenom remissvaren till
Internationaliseringsutredningens betänkanden och de fåtaliga
synpunkter som remissinstanserna lämnat på frågan om utländsk
etablering av utbildnings- och forskningsverksamheten i Sverige. UKÄ
har också under arbetet fört samtal med företrädare för
internationaliseringsutredningen, Chalmers tekniska högskola, Åbo
Akademi, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan.
En referensgrupp har under arbetet med uppdraget lämnat synpunkter till
UKÄ. I referensgruppen har följande personer ingått: juristen Charlotte
Abrahamsson (Sveriges universitets- och högskoleförbund),
studentrepresentanten Louise Ahlström (Sveriges förenade studentkårers
kvalitetskommitté), chefsjuristen Anna Hörnlund (Vetenskapsrådet),
universitetsjuristen Carl Petersson (Lunds universitet) och
högskolejuristen Hans Rudberg (Högskolan i Jönköping). Även en intern
referensgrupp med medarbetare från UKÄ:s analysavdelning och
utvärderingsavdelning har deltagit i arbetet med uppdraget.
Vidare har UKÄ hämtat in synpunkter från rättsavdelningen vid Centrala
studiestödsnämnden (CSN) när det gäller bedömningarna i kapitlet
Studiestöd.

Rapportens disposition
Rapporten behandlar inledningsvis några tidigare utredningar om
utländska etableringar i Sverige. Därefter redovisas vissa exempel på
etableringar av utländsk utbildnings- och forskningsverksamhet i
Sverige. Efter ett orienterande kapitel om bestämmelser som gäller för
högre utbildning och forskning behandlar rapporten ett antal
rättsområden som kan vara relevanta vid etablering av
utbildningsverksamhet, bland annat examenstillstånd, studiestöd och
studenträtt. Sedan följer några områden som är relevanta för
forskningsverksamhet, bland annat etikprövning av forskning. Även
tillsyn samt kvalitetssäkring och uppföljning behandlas i två kapitel.
12
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Rapporten innehåller också ett kapitel om några frågor med koppling till
finansieringen och ett kapitel om bland annat verksamhetsformer och
migrationsrättsliga aspekter. I ett avslutande kapitel gör UKÄ några
samlade reflektioner utifrån rapportens innehåll.

13
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Tidigare utredningar
Frågan om etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i
Sverige har behandlats i andra sammanhang än i
internationaliseringsutredningens betänkanden. Det har tidigare gjorts
vissa undersökningar om möjligheterna för utländska lärosäten att
etablera sig i Sverige. I det här kapitlet redovisas några av dem.

Svenskt Näringslivs rapport 2013
Svenskt Näringsliv gav 2013 ut rapporten Hur etableringar av nya
aktörer inom högre utbildning kan underlättas. I rapporten framförde
Svenskt Näringsliv att det finns ett intresse för att etablera nya
utbildningsinstitutioner i Sverige, både från svenska aktörer och
utländska aktörer – i det senare fallet i samarbete med svenska partner. 5
Det togs även upp att det finns exempel på både utländska och svenska
aktörer som har velat starta nya högskoleutbildningar i Sverige de
senaste åren, men inte fått tillstånd. Enligt Svenskt Näringsliv visade
processerna att regelverket för att få tillstånd är svårförutsägbart.
Intresserade aktörer hamnar också i en moment 22-situation: För att få
tillstånd att bedriva utbildning som syftar till svenska examina krävs
betydande investeringar – investeringar som det är svårt att få
finansiering till när man inte med säkerhet kan säga att verksamheten
kommer att få bedrivas. 6 En slutsats i rapporten var att de investeringar
som krävs och rättsosäkerheten i regelverkets tillämpning innebär höga
trösklar för att ta sig in på marknaden. 7
Svenskt Näringsliv föreslog i rapporten bland annat följande reformer för
att underlätta etablering: 8

• Utländska lärosätens filialer i Sverige som ger program som leder till
utländska examina bör om de så vill kunna finansiera sig genom
studieavgifter i stället för svenska statsanslag. Detta bör genomföras
utan att det stör det nuvarande svenska regelverket, eller leder till
några skeva fördelningseffekter.
• Svenska studenter som väljer att studera vid en utländsk filial i Sverige
bör kunna få studiemedel för studierna enligt samma regler som vid
reguljära utlandsstudier.
• Utländska lärosäten bör kunna etablera sig i Sverige på samma villkor
som gäller för utländska företag i andra branscher.

Hur etableringar av nya aktörer inom högre utbildning kan underlättas (Svenskt Näringsliv 2013),
s. 24.
6
A.a., s. 1.
7
A.a., s. 24.
8
A.a., s. 25.
5
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• Grunderna för bedömningen av ansökningar om nyetableringar
behöver förändras så att förutsebarheten blir tydligare och kraven på
färdiga investeringar blir mindre betungande.
• Möjligheter till samarbeten mellan svenska och utländska lärosäten
bör förbättras.

Nordiska ministerrådet 2013
Nordiska ministerrådet gav 2013 Faugert & Co Utvärdering AB i
uppdrag att kartlägga gällande regelverk och praktisk hantering av
studenternas ställning och villkor, studiestöd, ackreditering, examina,
kvalitetssäkring, etc. i samband med studier anordnade av utländska
utbildningsinstitutioner i de nordiska länderna.
När det gällde Sverige konstaterades i rapporten 9 att även om det
juridiskt sett inte finns några etableringshinder för utländska
utbildningsanordnare, finns ett antal praktiska problem. Lagen om
tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792) ställer bland annat krav på
ett nära samband mellan forskning och utbildning. Det var enligt
rapporten oklart hur högskolelagen ska tolkas i det avseendet även för
svenska lärosäten, och det kan bli svårt för ett utländskt lärosäte som vill
bedriva forskning i sitt hemland och anordna utbildning i Sverige. 10
Vidare framfördes att utländska utbildningsanordnare som kan ta ut
studieavgifter kommer att behöva konkurrera med nationella lärosäten
som erbjuder avgiftsfri utbildning. Det noterades också att studiestödsrätt
inte heller är någon garanti för en enskild utbildningsanordnare, vilket
kan göra det svårt att attrahera studenter. 11

Nacka kommuns förstudie 2015
En annan undersökning av möjligheterna för utländska lärosäten att
etablera sig i Sverige genomfördes av Nacka kommun 2015 som en
förstudie. 12 Den var en del av ett uppdrag från kommunstyrelsen till
stadsledningskontoret att arbeta för att ett universitet skulle etableras i
Nacka. Förstudien skulle bland annat utreda ekonomiska och finansiella
förutsättningar samt juridik och regelverk för nationella och
internationella universitet. 13
Enligt förstudien visade genomgången på stora svårigheter att starta nya
universitet i Sverige eftersom regelverket är komplicerat och brister i
förutsebarhet. Liksom i Svenskt Näringslivs rapport konstaterades att
systemet skapar en form av moment 22-situation där det krävs att
Utländska utbildningsanordnare i Norden (Faugert & Co Utvärdering 2014), s. 5.
A.a., s. 23.
11
A.a. s. 24.
12
Internationellt universitet i Nacka – en studie av förutsättningar, utmaningar och möjligheter att
etablera ett universitet i Nacka (Nacka kommun 2015, dnr KFKS 2014/309–639).
13
A.a., s. 5.
9

10

15
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lokaler, lärare, forskare, infrastruktur, kvalitetssäkring m.m. finns på
plats för att man ska kunna få examensrätt, samtidigt som examensrätten
i sig inte är en garanti för statlig finansiering. En slutsats var att det
svenska regelverket inte är anpassat för att få in nya initiativ. I likhet
med rapporten till Nordiska ministerrådet lyfte förstudien även fram att
det är oklart hur ett utländskt lärosäte som vill anordna utbildning i
Sverige men bedriva forskning i sitt hemland skulle behandlas. 14

14

16

A.a., s. 22.
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Exempel på etableringar
UKÄ har under arbetet med rapporten sökt efter exempel på etableringar
eller planer på etableringar av utbildnings- och forskningsverksamhet i
Sverige. Syftet har varit att undersöka eventuella rättsliga frågor och
utmaningar i projekten. I det här kapitlet redovisas några exempel.

Världssjöfartsuniversitetet
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime
Organization, IMO), är Förenta nationernas fackorgan för sjöfart.
Arbetet i IMO består bl.a. av att ta fram rättsakter och rekommendationer
som reglerar den internationella sjöfarten. Som ett led i det arbetet
instiftades Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University,
WMU) 1983.
WMU:s uppdrag är att vara ett världskunskapscentrum för högre
utbildning och forskning inom det maritima området samt att bygga upp
en global kapacitet och verka för en hållbar utveckling inom sjöfarten. I
februari 1983 tecknade IMO och Sverige ett avtal om att WMU skulle
etableras i Sverige. WMU har sedan dess verkat i Sverige (Malmö).
WMU bedriver studier på högskolenivå och forskning inom det maritima
området. 15
Hösten 2019 lämnade WMU in ansökningar om tillstånd att få utfärda
filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i maritima studier
i Sverige enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
Ansökningarna granskades av UKÄ som bedömde att WMU har de
förutsättningar som krävs för att ge magisterexamen i maritima studier
respektive doktorsexamen inom området maritima studier, samt att
utbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen (1992:1434) och de
examensmål som anges i högskoleförordningen (1993:100).
Regeringen beslutade den 13 januari 2022 att Internationella
sjöfartsorganisationen får tillstånd att genom Världssjöfartsuniversitetet,
utfärda magisterexamen och doktorsexamen i maritima studier.16
Regeringens beslut föregicks av ett bemyndigande från riksdagen i form
av en ändring i lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. 17

Prop. 2021/22:28, s. 6–7.
Regeringens beslut 2022-01-13 (U2019/03393, U2019/03395).
17
Se även kapitlet Examenstillstånd.
15
16

17
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Åbo Akademi
Åbo Akademi är ett finländskt universitet som bedriver utbildning på
svenska vid campus i Åbo och Vasa. Lärosätet har drygt 5 000
studerande och 1 100 anställda. Åbo Akademi har offentliggjort en
avsikt att etablera sig i Sverige för att erbjuda finländsk
klasslärarutbildning i Sverige.
Om satsningen blir verklighet, planerar Åbo Akademi att från och med
2023 varje år anta mellan 20 och 40 studenter till utbildningen.
Studenterna kommer i så fall att ansöka om antagning till Åbo Akademi
och antagningen kommer att genomföras enligt finländska författningar.
Utbildningen kommer i huvudsak att bedrivas på plats i Sverige och
lärosätet kommer inte att ta ut några studieavgifter av studenterna. De
studenter som slutför utbildningen kommer att få en finländsk
lärarexamen på masternivå.
Åbo Akademi avser också att bedriva forskning i Sverige. Universitetet
kommer också att utreda möjligheterna att ansöka om svenska
forskningsmedel. Eventuellt kan Åbo Akademi komma att söka
forskningsmedlen tillsammans med ett svenskt lärosäte.
Universitetet kommer att behöva anställa ett antal personer för
etableringen. Åbo Akademi utreder de juridiska formerna för detta, men
är redan registrerad som arbetsgivare i Sverige. Lokaler kommer att
hyras i anslutning till en samarbetspartner i Sverige.
Åbo Akademi har bedömt att det största hindret mot etableringen är
finansieringen, där en stor del behöver säkras hos svenska aktörer.
Önskemål från Åbo Akademi inför etableringen är bland annat att få
tillgång till det svenska, gemensamma ansökningssystemet för
högskoleutbildningar och att utbildningen ska berättiga till svenskt
studiestöd. 18

Chalmers tekniska högskola och
Fraunhoferinstitutet
Chalmers tekniska högskola AB har ingått ett forskningssamarbete
tillsammans med Fraunhoferinstitutet, som är en tysk organisation för
forskning och utveckling.
Chalmers och Fraunhoferinstitutet har tillsammans bildat en svensk
näringsdrivande stiftelse som utför uppdragsforskning. Stiftelsens
verksamhet leds av en verkställande direktör. Stiftelsen är arbetsgivare
för personalen och har anställda som inte omfattas av lärarundantaget för
upphovsrätt och patent. Det finns även doktorander vid Chalmers som är

18

18

Jfr kapitlet Några andra frågor och kapitlet Studiestöd.

UKÄ 2022: ETABLERING AV UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET I SVERIGE

anställda vid stiftelsen. Stiftelsen ansöker också om forskningsmedel i
Sverige.
Enligt Chalmers har den svåraste juridiska frågan i samband med
etableringen av stiftelsen varit att övertyga länsstyrelsen om
varaktigheten i den bildade stiftelsen.

Kungl. Tekniska högskolan och
Massachusetts Institute of Technology
Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Massachusetts Institute of
Technology (MIT) har ett samarbete i form av ett virtuellt laboratorium
som är reglerat genom ett konsortieavtal. Det har alltså inte bildats någon
särskild juridisk person för samarbetet. Syftet med samarbetet är att ta
fram underlag till Stockholms stad för att lösa stadsplaneringsrelaterade
frågor.
Parter i avtalet är MIT, KTH och Stockholms stad. Konsortiet finansieras
av bland andra Stockholms stad, Stockholms handelskammare och KTH.
Det finns en gemensam budget men både KTH och MIT har sina egna
anställda. MIT ingår inte i samarbetet om finansieringen. MIT har alltså
inte etablerat sig i Sverige i fysisk mening.
Konsortiet avser att ansöka om forskningsmedel från svenska
forskningsfinansiärer genom KTH på samma sätt som för vanliga
forskningssamarbeten. Det finns även vissa idéer om gemensamma
utbildningar på avancerad nivå. En fråga som lyfts fram inom projektet
är dock att reglerna om gemensamma examina är mycket komplicerade.
Vid en gemensam examen måste också de inblandade beakta två olika
regelsystem: dels de svenska reglerna, dels de utländska reglerna. Även
de immaterialrättsliga frågorna om det svenska lärarundantaget har
uppfattats som komplicerade när det gäller etableringen av samarbetet.

DIS
DIS är en dansk icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för att
nordamerikanska lärosäten ska kunna ge sina studenter en möjlighet att
studera i Stockholm eller Köpenhamn ett år, en termin eller en sommar.
DIS styrs av en extern styrelse med åtta ledamöter, enligt stiftelsens
webbplats. 19 En ledamot utses av danska utbildnings- och
forskningsministeriet. Den undervisande personalen är anställd av DIS
och studenterna betalar avgifter för utbildningen till DIS. Av
webbplatsen framgår att DIS Stockholm bedriver verksamhet i
anslutning till Kungl. Musikhögskolans (KMH) lokaler.

19

19

https://disabroad.org/ (2022-04-25).
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Samtliga DIS kurser är på grundnivå (undergraduate). De flesta kurser
DIS erbjuder har stiftelsen utvecklat själv men det finns också kurser
som Köpenhamns universitet eller KMH ansvarar för, enligt
webbplatsen. Kurserna som ges av Köpenhamns universitet och KMH
innehåller även studenter från andra områden än Nordamerika.
Om studenternas hemuniversitet inte skulle erkänna en DIS-kurs,
tilldelar enligt webbplatsen University of Minnesota formella kurspoäng
för kursen. Det framgår också av webbplatsen att University of
Minnesota samarbetar med DIS för att se till att kurserna håller rätt nivå.

Förfrågningar till UKÄ om etableringar
UKÄ, och även dess föregångare Högskoleverket, har flera gånger
genom åren kontaktats av utländska lärosäten som undersökt
möjligheterna att etablera högskoleutbildning i Sverige. I några fall har
det framkommit att den huvudsakliga målgruppen för den planerade
verksamheten varit betalande studenter från länder utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, dvs.
tredjelandsmedborgare. Inget lärosäte har hittills valt att gå vidare med
planerna, vad UKÄ känner till. En bidragande orsak kan ha varit
osäkerhet om tredjelandsmedborgarnas möjligheter att få
uppehållstillstånd för studier i Sverige om utbildningsanordnaren inte har
ett svenskt examenstillstånd.

20
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Allmänt om regler för högre
utbildning och forskning
Regler om utbildning
Enligt 1 kap. 2 § andra stycket regeringsformen ska den enskildes
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd vara grundläggande mål
för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten
till bland annat utbildning. Av 2 kap. 18 § regeringsformen framgår
vidare att det allmänna ska svara för att högre utbildning finns. Det
innebär enligt förarbetena att det allmänna själv som huvudman ska
anordna högre utbildning. 20 Bestämmelser om statliga universitet och
högskolor finns i högskolelagen (1992:1434) och anslutande
förordningar, framför allt högskoleförordningen (1993:100). Statliga
universitet och högskolor omfattas dessutom av en rad andra
författningsbestämmelser som gäller för myndigheter, t.ex.
förvaltningslagen (2017:900).
Enskilda (icke-statliga) utbildningsanordnare behöver i princip inte följa
de bestämmelser som gäller för statliga lärosätena. Det krävs inget
särskilt tillstånd för att anordna och bedriva utbildning på högskolenivå i
Sverige. Begreppen universitet och högskola är inte heller skyddade i
svensk lagstiftning. Men om den enskilda utbildningsanordnaren önskar
utfärda examina som regeringen har meddelat föreskrifter om, krävs
tillstånd av regeringen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina. För att få examenstillstånd krävs bland annat att
utbildningen uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap.
högskolelagen. En enskild utbildningsanordnare med examenstillstånd är
skyldig att delta i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen och
verksamheten är också underkastad viss tillsyn av UKÄ.
Det finns även viktiga författningsbestämmelser som har betydelse
oavsett om utbildningsanordnaren är statlig eller enskild. Ett exempel är
studiestödslagen (1999:1395) och studiestödsförordningen (2000:655),
som reglerar under vilka villkor som studiestöd kan ges till studerande.
Ett annat exempel är diskrimineringslagen (2008:567), som gäller både
för statliga lärosäten och enskilda utbildningsanordnare med
examenstillstånd.

20
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Prop. 1993/94:117, s. 27–28.
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Regler om forskning
Det finns relativt få författningsbestämmelser som reglerar
forskningsverksamhet. Det krävs inte något tillstånd för att etablera och
bedriva forskning i Sverige. Av 2 kap. 18 § regeringsformen framgår att
forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag.
Högskolelagen innehåller en portalparagraf om forskningens frihet
(1 kap. 6 § andra stycket högskolelagen). I övrigt innehåller
högskolelagen mycket få bestämmelser om forskning.
Visserligen finns det författningsbestämmelser inom vissa
forskningsområden, t.ex. lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor (se kapitlet Etikprövning av forskning). Enskilda
utbildningsanordnare med examenstillstånd omfattas också av lagen
(2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet
i forskning. Jämfört med högre utbildning är dock forskningen betydligt
mindre reglerad. Den omständigheten sätter också sin prägel på den här
rapporten, som får en viss slagsida åt utbildningsfrågor.

22
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Examenstillstånd
Utgångspunkter
En utbildningsanordnare, svensk eller utländsk, behöver inget särskilt
tillstånd för att anordna högskoleutbildning i Sverige. Någon särskild
ackreditering eller liknande godkännande krävs alltså inte för att starta
och bedriva utbildningsverksamheten. Sverige skiljer sig alltså från vissa
länder, där det krävs en ackreditering för att få anordna
högskoleutbildning. 21
Om ett svenskt eller utländskt lärosäte däremot önskar utfärda en
examen som regeringen meddelat föreskrifter om krävs ett tillstånd. Det
här kapitlet behandlar frågan om examenstillstånd och vad som krävs för
ett tillstånd.

Rättslig reglering
Statliga lärosäten
Bestämmelser om statliga universitet och högskolors möjligheter att
utfärda examina finns i högskolelagen (1992:1434)
högskoleförordningen (1993:100), förordningen för Sveriges
lantbruksuniversitet (1993:221) och förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan. Bestämmelserna i högskolelagen och högskolelagen
innebär att UKÄ beslutar om tillstånd att utfärda eller dra in ett tillstånd
för ett statligt lärosäte. 22 Ett tillstånd att utfärda examina får lämnas bara
om utbildningen uppfyller de krav som ställs på utbildningen i 1 kap.
högskolelagen och de särskilda krav som finns i förordning, och det i ett
rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får
utfärdas (se 1 kap. 13 § högskolelagen).

Enskilda utbildningsanordnare
När det gäller andra aktörers möjlighet att utfärda examina finns
bestämmelser i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina,
hädanefter kallad examenstillståndslagen. Bestämmelserna innebär i
huvudsak följande.
Av 1 § examenstillståndslagen framgår att en enskild fysisk eller juridisk
person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) endast
Jfr t.ex. § 3-1 Lov om universiteter og høyskoler (Norge).
Examina på forskarnivå får dock utfärdas vid universiteten med stöd av 1 kap. 11 §
högskolelagen. För Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan gäller särskilda
bestämmelser.
21
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efter tillstånd får utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som
anges i högskolelagen meddelat föreskrifter om. Tillstånd får lämnas
endast om utbildningen uppfyller de krav som uppställs i 2 §
examenstillståndslagen.
Enligt 2 § examenstillståndslagen ska utbildningen vila på vetenskaplig
eller konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet samt bedrivas så att
den i övrigt uppfyller de krav som uppställs på utbildning i 1 kap.
högskolelagen. För varje examen som tillståndet avser, ska utbildningen
också svara mot de särskilda krav som enligt förordningsbestämmelser
gäller för den examen vid de universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen.
Ett tillstånd att utfärda examina får förenas med villkor om rätt för
enskilda att ta del av handlingar hos utbildningsanordnaren (4 §
examenstillståndslagen).
Tillstånd att utfärda examina lämnas av regeringen (5 §
examenstillståndslagen).
En enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda
examina är skyldig att medverka i uppföljningar och utvärderingar av
utbildningen. Utbildningsanordnaren är också skyldig att varje år
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Regeringen får meddela
ytterligare föreskrifter om sådan kvalitetsredovisning (6 §
examenstillståndslagen).
Dessutom framgår följande av 7 § examenstillståndslagen. Ett tillstånd
att utfärda examina får återkallas, om de krav som uppställs i 2 §
examenstillståndslagen inte är uppfyllda. Detsamma gäller om sådana
villkor som har ställts upp med stöd av 4 § examenstillståndslagen inte
iakttas eller om utbildningsanordnaren i väsentlig utsträckning
åsidosätter sina skyldigheter enligt 6 § examenstillståndslagen. Beslut
om återkallelse av tillstånd fattas av regeringen efter framställning av
den myndighet som regeringen bestämmer (dvs. UKÄ). Innan en sådan
framställning görs ska utbildningsanordnaren ha getts tillfälle till rättelse.
Examenstillståndslagen innehåller också bestämmelser om bland annat
möjligheter för enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd att
utfärda en gemensam examen med andra svenska och utländska
lärosäten. Andra bestämmelser gäller behandling av personuppgifter och
möjligheter för regeringen att vitesförelägga utbildningsanordnare som
utfärdar examina utan tillstånd.
Vidare anges i 15 § examenstillståndslagen att regeringen får besluta att
Internationella sjöfartsorganisationen ska ha rätt att utfärda examina
genom Världssjöfartsuniversitetet. Sådan överlåtelse av
förvaltningsuppgift ska ske genom att tillstånd meddelas i enlighet med
bestämmelserna i lagen.
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Analys och slutsatser
Om lärosätet inte ansöker om svenskt
examenstillstånd
Som redovisats behöver inte ett utländskt lärosäte ansöka om ett svenskt
examenstillstånd för att enbart anordna högskoleutbildning i Sverige.
Lagstiftningen hindrar inte heller ett utländskt lärosäte som etablerar en
verksamhet i Sverige att utfärda de examina i utbildningen som lärosätet
har rätt att utfärda enligt hemlandets lagstiftning. Lärosätet kan alltså
utfärda de examina som det har rätt till enligt hemlandets bestämmelser
för studerande i den verksamhet som bedrivs i Sverige.
Ett svenskt statligt lärosäte kan samarbeta med en utländsk
utbildningsanordnare i Sverige och får under vissa förutsättningar
utfärda en gemensam examen tillsammans med ett utländskt lärosäte
som inte är en fysisk person, se 1 kap. 17 och 18 §§ högskolelagen och
anslutande bestämmelser i 6 kap. högskoleförordningen. 23

Formella frågor vid ansökningar om svenskt
examenstillstånd
Om det utländska lärosätet vill utfärda en examen som den svenska
regeringen har meddelat föreskrifter om, måste lärosätet ansöka hos
regeringen om examenstillstånd. Ansökan prövas då enligt
examenstillståndslagen.
I examenstillståndslagen används begreppet enskild
utbildningsanordnare. Bestämmelsen i 1 § examenstillståndslagen
definierar en enskild utbildningsanordnare som ”en enskild fysisk eller
juridisk person som anordnar utbildning”. Aktiebolag, stiftelser och
föreningar är exempel på enskilda juridiska personer som kan ansöka om
examenstillstånd för sin utbildning. Däremot kan inte kommuner och
regioner anordna högskolor och komma i fråga för ett
examenstillstånd. 24
Ett utländskt lärosäte kan välja att bilda en juridisk person enligt svensk
lagstiftning, t.ex. ett svenskt aktiebolag, för att bedriva utbildningen i
den verksamhetsformen i Sverige. Det svenska aktiebolaget kan ansöka
om examenstillstånd på samma villkor som andra svenska juridiska
personer. Om bolaget uppfyller kraven i 2 § examenstillståndslagen, kan
regeringen besluta om examenstillstånd för bolaget. Något hinder mot att
en utländsk aktör äger bolaget (den enskilda utbildningsanordnaren)
finns inte i examenstillståndslagen.

23
Se även 5 kap. 1 a § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet och 4 kap. 2 a och
2 b §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.
24
Jfr prop. 2012/13:1, utgiftsområde 16, s. 91–92.
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En annan fråga är däremot om det utländska lärosätet självt kan komma
ifråga för ett svenskt examenstillstånd, dvs. att lärosätet som utländsk
juridisk person kan få tillstånd att utfärda en examen enligt
examenstillståndslagen.
Något krav på att den enskilda juridiska personen ska vara ett svenskt
rättssubjekt finns visserligen inte uppställt i examenstillståndslagen. Men
utfärdande av examina är en förvaltningsuppgift som innefattar
myndighetsutövning gentemot enskild. Förvaltningsuppgifter kan
överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer enligt
12 kap. 4 § regeringsformen. Innefattar uppgiften myndighetsutövning,
får ett överlämnande göras endast med stöd av lag. Regeringsformen
bygger samtidigt på förutsättningen att rättskipning och förvaltning i
Sverige ska fullgöras av svenska myndigheter, men regeringsformen
hindrar inte att kompetens överförs till utländska organ.
I bland annat 10 kap. 8 § regeringsformen regleras förutsättningarna för
överlåtelse utanför EU-samarbetet av rättsskipnings- eller
förvaltningsuppgifter. Sådana uppgifter som inte direkt grundar sig på
regeringsformen kan, i andra fall än inom ramen för samarbetet i EU,
genom beslut av riksdagen överlåtas till en annan stat, till en
mellanfolklig organisation eller till en utländsk eller internationell
inrättning eller samfällighet. Riksdagen får i lag bemyndiga regeringen
eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan
överlåtelse. Om uppgiften innefattar myndighetsutövning, måste
riksdagen fatta beslut om överlåtelse eller bemyndigande med
kvalificerad majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av
grundlag. 25
Regeringsformens bestämmelse i 10 kap. 8 § har tillämpats vid
överlåtelser av förvaltningsuppgifter på högskoleområdet. Ett exempel
gäller möjligheterna för svenska lärosäten att utfärda gemensamma
examina med utländska lärosäten. Enligt 1 kap. 17 § högskolelagen har
de svenska lärosäten som anges i en bilaga till lagen och som
tillsammans med ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person har
anordnat en utbildning som kan leda till examina, möjligheter att utfärda
en gemensam examen. Ett annat exempel är den mellanfolkliga
organisationen Internationella sjöfartsorganisationen som genom
Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University) nyligen har fått
examenstillstånd av regeringen efter bemyndigande av riksdagen (se
15 § examenstillståndslagen).
Slutsatsen är därför att riksdagens bemyndigande krävs för att regeringen
ska kunna besluta att ge ett examenstillstånd till en utländsk
utbildningsanordnare som har en enskild juridisk person som huvudman.
Att verksamheten skulle bedrivas vid ett campus i Sverige förändrar inte

25
Prop. 2021/22:28, s. 9. Jfr även promemorian Enskilda utbildningsanordnares tillstånd att utfärda
examina (SUHF 2021), s. 84–85.
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denna bedömning. Även Världssjöfartsuniversitetet bedriver sin
verksamhet i Sverige, men riksdagens bemyndigande har trots detta varit
nödvändigt.
Med en enskild utbildningsanordnare avses enligt
examenstillståndslagen en enskild fysisk eller juridisk person som
anordnar utbildning. I många länder finns dock lärosäten som inte är
enskilda privaträttsliga subjekt (stiftelser, aktiebolag eller liknande) utan
egna juridiska personer av offentligrättslig karaktär. Lärosätena anses
vara del av en offentlig utbildningssektor utan att för den skull vara
statliga myndigheter som i Sverige. 26 Ett exempel är Finland, där de
flesta universitet är offentligrättsliga inrättningar (offentligrättsliga
universitet) med egen rättskapacitet. 27 Det förhållandet torde dock inte
innebära att ett examenstillstånd för ett offentligrättsligt lärosäte är
uteslutet, förutsatt att riksdagen fattar beslut om överlåtelse av
förvaltningsuppgift eller bemyndigar regeringen eller någon annan
myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse. Det kan
konstateras att den mellanfolkliga organisationen Internationella
sjöfartsorganisationen betraktas som en enskild utbildningsanordnare
med tillstånd att utfärda vissa svenska examina på högskolenivå enligt
examenstillståndslagen. 28 Ytterst avgörs dock frågan av riksdagen och
regeringen.

Krav för examenstillstånd
För att ett examenstillstånd ska beviljas ställer 2 § examenstillståndslagen vissa krav, som bland annat innebär att utbildningen ska
hålla hög kvalitet. Förarbetena till lagen anger att i begreppet kvalitet
ingår sådana faktorer som lärarnas kompetens, utrustning och andra
faciliteter, t.ex. ett gott bibliotek. Det krävs också att det finns rimliga
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att utbildningsanordnaren ska kunna genomföra utbildningen med bibehållen kvalitet. 29
Ansökningar om examenstillstånd remitteras till UKÄ, som lämnar ett
yttrande till regeringen. UKÄ har utarbetat en särskild vägledning med
närmare information till lärosäten och andra utbildningsanordnare om
examenstillståndsprövningar. 30
En invändning som tidigare riktats mot examenstillståndsprövningarna är
att intresserade aktörer hamnar i en moment 22-situation: För att få
tillstånd att bedriva utbildning som syftar till svenska examina krävs
betydande investeringar – investeringar som det är svårt att få
finansiering till när man inte med säkerhet kan säga att verksamheten

Jfr Självständiga lärosäten (SOU 2008:104), s. 80–91.
Se 1 kap. 1 § universitetslagen (558/2009).
28
Prop. 2021/22:28, s. 19.
29
Prop. 1992/93:169, s. 80. När det gäller kraven, se även SUHF 2021, särskilt s. 41–53.
30
Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen – allmänna utgångspunkter och riktlinjer
(UKÄ 2021).
26
27
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kommer att få bedrivas. 31 Det har också tidigare förts en diskussion om
det är rimligt att kräva att en utbildning har alla förutsättningar på plats
innan ett tillstånd ges, t.ex. lärare.
UKÄ utredde under 2015 om det fanns möjlighet att ändra praxis så att
det t.ex. skulle vara möjligt att åtgärda mindre brister inom ramen för
den första ansökningsprocessen. UKÄ:s slutsats blev att
grundprinciperna för tillståndsprövningarna skulle ligga fast. En
modifikation gjordes dock av UKÄ, som innebar att det i undantagsfall
kan vara rimligt att utöka tiden för en granskning och därmed medge
utrymme för de sökande att komma in med specifika kompletteringar
inom sex månader. En viktig utgångspunkt var att det bara ska vara
aktuellt med undantag när åtgärderna för att avhjälpa bristen bedöms
kunna ske inom rimlig tid.32 I det sammanhanget bör det också nämnas
att UKÄ i sin praxis godtar att ett lärosäte som söker examenstillstånd
samarbetar med andra lärosäten om vissa resurser som behövs för att
uppfylla kraven för ett examenstillstånd. 33
En annan fråga som lyfts fram i samband med diskussionen om
etablering av utländska lärosäten är att examenstillståndslagen ställer
krav på ett nära samband mellan forskning och utbildning genom lagens
krav på att utbildningen ska bedrivas så att den i övrigt uppfyller de krav
som uppställs på utbildning i 1 kap. högskolelagen. Det har befarats att
det kan bli svårt att uppfylla för ett utländskt lärosäte som bedriver
forskningen i sitt hemland och utbildningen i Sverige.
UKÄ konstaterar dock att det avgörande inte är var forskningen fysiskt
bedrivs, utan sambandets karaktär. I underlaget till en ansökan om
examenstillstånd bör utbildningsanordnaren när det gäller t.ex.
bedömningsgrunden utbildningsmiljö beskriva och analysera
utbildningens vetenskapliga miljö och på vilket sätt verksamheten
bedrivs så att det finns nära samband och anknytning mellan forskning
och utbildning. Utbildningsanordnaren ska också beskriva och analysera
på vilket sätt studenterna, inklusive eventuella distansstudenter eller
studenter på annan ort, genom utbildningen får delta i ett forskande
sammanhang och tillägna sig ett forskande förhållningssätt. 34 Något krav
på att det även ska bedrivas forskning i undervisningslokalerna har inte
UKÄ ställt upp. Enligt praxis för UKÄ:s examenstillståndsprövningar
bör däremot huvuddelen av lärarresurserna finnas på plats vid
utbildningen. 35

Jfr kapitlet Tidigare utredningar.
Se rapporten Examenstillståndsprövningar 2017–2021. Erfarenheter och slutsatser (UKÄ 2022).
33
UKÄ 2021, s. 9.
34
Se t.ex. UKÄ 2021, bilaga 1: Generell och konstnärlig högskoleexamen, kandidatexamen och
magisterexamen, s. 4.
35
UKÄ:s beslut 2022-04-12, reg.nr 42-417-21.
31
32
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Studiestöd
Bestämmelser om studiemedel
Studenter som bedriver studier vid svenska universitet och högskolor i
Sverige har under vissa villkor rätt till studiestöd i form av studiemedel
för sina studier. Studerande kan under vissa villkor också få studiemedel
för utlandsstudier. Det här kapitlet behandlar frågan om utbildning som
bedrivs av ett utländskt lärosäte i Sverige kan berättiga till svenskt
studiemedel.

Studiemedel för studier i Sverige
Grundläggande bestämmelser om studiemedel finns i studiestödslagen
(1999:1395). Närmare bestämmelser om studiemedel finns i
studiestödsförordningen (2000:655).
Av 3 kap. 2 § studiestödslagen framgår att studiemedel får lämnas till
studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.
Enligt 1 kap. 2 § studiestödsförordningen bestämmer regeringen vid
vilka läroanstalter och utbildningar som studerande kan få studiestöd.
Av 1 kap. 3 § studiestödsförordningen följer att för utbildning i Sverige
hos någon annan enskild utbildningsanordnare än en folkhögskola eller
en fristående gymnasieskola meddelas beslut av regeringen efter ansökan
av utbildningsanordnaren. Innan regeringen fattar beslut ska enligt
samma paragraf de upplysningar och yttranden som behövs hämtas in
från Statens skolverk, Statens skolinspektion eller UKÄ.
En ansökan av en sådan enskild utbildningsanordnare som anges ovan
kan enligt 1 kap. 4 § första stycket studiestödsförordningen bifallas, om
utbildningen kan ingå i en examen som utbildningsanordnaren får
utfärda med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina eller om regeringen bedömer att den motsvarar en utbildning
som kan ingå i en högskoleexamen. Av andra stycket samma paragraf
framgår att en ansökan kan bifallas också i andra fall. Detta gäller dock
bara om utbildningen
1. är ställd under statlig tillsyn,
2. uppfyller de krav på kvalitet som gäller för andra utbildningar på
motsvarande nivå, där de studerande kan få studiestöd,
3. är värdefull från nationell synpunkt,
4. är avgiftsfri för de studerande eller förenad med avgifter som bedöms
som skäliga, och
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5. enligt åtagande av utbildningsanordnaren kan följas upp och
utvärderas.
Det framgår också av paragrafens tredje stycke att en ansökan kan
bifallas bara om det finns anvisade medel.
Enligt 3 kap. 1 § studiestödsförordningen får studiemedel lämnas till
studerande vid de läroanstalter och utbildningar som anges i bilagan till
studiestödsförordningen.
Regeringen uttalade följande i propositionen Ett reformerat
studiestödssystem (prop. 1999/2000:10, s. 100–101):
För att nya utbildningar skall kunna bli studiestödsberättigande skall
utbildningens och undervisningens kvalitet granskas i enlighet med de krav
som ställs för utbildningar på respektive nivå. Bestämmelser om detta finns
främst i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina respektive
förordningen (1996:1206) om fristående skolor. I prövningen bör vidare
beaktas vilket behov som finns av utbildningen och utbildningens nationella
värde. En förutsättning för att studiestöd skall kunna lämnas bör också vara
att elevavgifter som förekommer vid t.ex. kompletterandeskolor kan
betraktas som skäliga.
Utgångspunkten skall vara att frågan om en ny utbildning skall ge rätt till
studiestöd skall bedömas i förhållande till befintliga ekonomiska ramar.
Möjligheten att utöka antalet studiestödsberättigande utbildningsplatser får
således på sedvanligt sätt prövas i budgetprocessen. Rätten till studiestöd för
en viss utbildning skall kunna begränsas till att avse en bestämd tid.

Studiemedel för utlandsstudier
När det gäller studier utanför Sverige finns det särskilda bestämmelser i
studiestödslagen och studiestödsförordningen.
I 3 kap. 23 § första stycket studiestödslagen anges följande. Studiemedel
får lämnas för studier utanför Sverige (utlandsstudier) om den studerande
under de senaste fem åren har varit bosatt i Sverige i en
sammanhängande period om minst två år.
Av 3 kap. 20 § studiestödsförordningen framgår bland annat följande.
Studier som bedrivs utanför Sverige ska anses vara utlandsstudier oavsett
om den studerande är antagen vid en läroanstalt utomlands eller i
Sverige. Distansstudier ska anses vara utlandsstudier om den studerande
är antagen vid en läroanstalt utomlands.
I 3 kap. 21 § studiestödsförordningen anges att studiemedel får lämnas
för utlandsstudier på gymnasial eller eftergymnasial nivå, om
utbildningen kan anses ha en godtagbar standard. Vidare anges följande i
paragrafen. Centrala studiestödsnämnden beslutar om godtagbar standard
för utbildningar på gymnasial nivå. Universitets- och högskolerådet
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beslutar om godtagbar standard för utbildningar på eftergymnasial nivå.
Om en del av en utbildning som ger rätt till studiemedel enligt bilagan
till förordningen förläggs utomlands, ska den dock anses ha en godtagbar
standard.

Analys och slutsatser
Vad är studier i Sverige och vad är utlandsstudier?
Studier som bedrivs utanför Sverige anses i studiestödshänseende vara
utlandsstudier, oavsett om den studerande är antagen vid ett utländskt
lärosäte utomlands eller ett lärosäte i Sverige. Studier som bedrivs i
Sverige bedöms vara studier i Sverige, även om den studerande är
antagen till ett lärosäte utomlands.
Det innebär att det är en strikt geografisk indelning av om studiemedel
kan ges enligt de särskilda bestämmelser som gäller för studier i Sverige
respektive studier utomlands. 36 Undantag gäller för distansstudier. De
ska i stället anses vara utlandsstudier om den studerande är antagen vid
en läroanstalt utomlands. Distansstudier anses vara studier i Sverige om
den studerande är antagen vid en läroanstalt i Sverige.

Vilka utbildningar berättigar till studiemedel för
utlandsstudier?
Studiemedel får lämnas för utlandsstudier om utbildningen kan anses ha
en godtagbar standard. Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar
vilka utländska utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha
godtagbar standard och CSN beslutar om godtagbar standard för
utbildningar på gymnasial nivå. Om ett svenskt lärosäte förlägger en
utbildning utomlands anses den ha en godtagbar standard, exempelvis
utbytesstudier och praktikperioder inom ramen för ett
utbildningsprogram.

Vilka utbildningar i Sverige berättigar till
studiemedel?
Vid studier i Sverige får studiemedel lämnas till studerande vid de
läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer. De utbildningar som berättigar
till studiemedel finns angivna i bilagan till studiestödsförordningen.
Exempelvis kan studenter vid svenska universitet och högskolor med
staten som huvudman ha rätt till studiemedel.

36
För närmare överväganden se regeringens proposition Studiemedel i en globaliserad värld (prop.
2012/13:152), s. 12 ff. UKÄ:s bedömningar i avsnittet Analys och slutsatser har stämts av med
CSN.
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Detsamma gäller studenter vid enskilda utbildningsanordnare med
examenstillstånd och vid utbildningar som ges inom ramen för
yrkeshögskolan. En studerande som är antagen till ett utländskt lärosäte
och som bedriver studier fysiskt på plats i lärosätets lokaler i Sverige
bedöms att i studiestödshänseende bedriva studier i Sverige. För att
studierna ska berättiga till studiemedel måste utbildningen uppfylla de
grundläggande krav på utbildningen som gäller vid studier i Sverige. Det
gäller även om den utländska utbildningen bedöms ha godtagbar
standard enligt UHR:s föreskrifter. Studier som bedrivs fysiskt på plats i
utbildningslokaler i Sverige anses inte vara distansstudier. Studier som
helt eller delvis bedrivs vid ett utländskt lärosätes campus eller filial i
Sverige berättigar inte till studiemedel om inte regeringen eller
bemyndigad myndighet har fattat beslut om det.
Om ett utländskt universitet eller högskola vill att en utbildning som
bedrivs i Sverige ska berättiga till studiemedel, kan lärosätet ansöka hos
regeringen dels om ett svenskt examenstillstånd enligt
examenstillståndslagen, dels om att den aktuella utbildningen ska
berättiga till studiestöd. 37 Om lärosätet får ett examenstillstånd kan
regeringen också besluta att utbildningen ska berättiga till studiestöd (jfr
1 kap. 4 § första stycket studiestödsförordningen). 38 I förarbetena till
examenstillståndslagen anges att ett tillstånd att utfärda examina
rimligen bör medföra att de studerande får rätt till studiestöd på samma
villkor som de studerande vid statliga universitet och högskolor. 39
Ett utländskt universitet eller en utländsk högskola kan också välja att
bedriva utbildningen i Sverige utan svenskt examenstillstånd, och enbart
ansöka hos regeringen om att utbildningen ska berättiga till svenskt
studiestöd enligt 1 kap. 4 § studiestödsförordningen. Ett villkor för att en
utbildning ska kunna bli studiestödsberättigande är att utbildningen
uppfyller de krav på kvalitet som gäller för andra utbildningar på
motsvarande nivå, där de studerande kan få studiestöd. I detta
sammanhang bör utbildningen uppfylla de krav på kvalitet som gäller för
utbildningar vid universitet och högskolor. Det är också den aspekten
som Utbildningsdepartementet ger UKÄ i uppdrag att yttra sig över i den
här sortens ärenden. UKÄ har då tolkat uppdraget som att den aktuella
utbildningen ska uppfylla de allmänna kvalitetskraven som gäller för
utbildning vid universitet och högskolor enligt högskolelagen
(1992:1434).
Vid prövningen av studiestödsberättigande för en svensk
utbildningsanordnare våren 2021 tog UKÄ fram bedömningsgrunder
anpassade för dessa ärenden. De utgick dels från de bedömningsgrunder

37
Se dock kapitlet Examenstillstånd, särskilt när det gäller frågan om överlämnande av
förvaltningsuppgift till utländskt organ.
38
Om däremot en utländsk yrkeshögskola vill etablera sig i Sverige får den ansöka hos Myndigheten
för yrkeshögskolan om att utbildningen ska få ges enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och
att den ska berättiga till studiemedel.
39
Prop. 1992/93:169, s. 79.
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som finns för examenstillståndsprövningar, dels från de krav på högre
utbildning som formuleras i 1 kap. 2, 8 och 9 §§ högskolelagen. 40 De
bedömningsgrunderna tillämpas också av UKÄ vid två pågående
ärenden, där regeringen remitterat ansökan till UKÄ.
Om regeringen ska kunna bifalla en ansökan enligt 1 kap. 4 § andra
stycket studiestödsförordningen, måste fler villkor vara uppfyllda. Bland
annat måste utbildningen vara värdefull från nationell synpunkt.
Dessutom måste utbildningen vara avgiftsfri för de studerande eller
förenad med avgifter som bedöms som skäliga.
En grundläggande förutsättning för att regeringen ska kunna bifalla en
ansökan om att en utbildning ska berättiga till studiestöd är att det finns
anvisade budgetmedel. Enligt förarbetena ska frågan om ifall en ny
utbildning ska ge rätt till studiestöd bedömas i förhållande till befintliga
ekonomiska ramar.
Möjligheten till studiemedel påverkar rimligen intresset i Sverige för
utbildningen. Studiestödsfrågan kan därför vara av central betydelse för
ett utländskt lärosäte som överväger att anordna utbildning på plats i
Sverige.

40
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Se UKÄ:s ärende 131-552-20 (Osteopathögskolan).
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Anmälnings- och
studieavgifter
Utgångspunkter
Ett utländskt lärosäte som vill etablera någon form av
utbildningsverksamhet i Sverige måste förstås finansiera verksamheten
på ett eller annat sätt. I många länder är olika former av studieavgifter
vanliga. I högskolelagen finns bestämmelser som innebär att statliga
lärosäten inte får ta ut studieavgifter av studenter från länder inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Men
högskolelagens bestämmelser gäller inte för enskilda
utbildningsanordnare. Lagens principer om avgiftsfrihet kan ändå få
genomslag för enskilda utbildningsanordnare genom de avtal med staten
som några av dem har eller om statsbidrag utgår för deras utbildning.
Frågan är om ett utländskt lärosäte som etablerar sig i Sverige kan ta ut
avgifter av de studerande. En annan fråga är vilka regler som gäller i den
här situationen för ett svenskt lärosäte som samarbetar med ett utländskt
lärosäte om etableringen. Det här kapitlet ger en översikt av reglerna
inom området.

Statliga universitet och högskolor
Utbildningen vid statliga universitet och högskolor ska enligt 4 kap. 4 §
första stycket högskolelagen vara avgiftsfri för studenter som är
medborgare i en stat som omfattas av avtalet om EES eller Schweiz.
Studenter som är medborgare i andra stater, så kallade
tredjelandsmedborgare, är dock skyldiga att under vissa förutsättningar
betala anmälnings- och studieavgifter för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå.

Anmälningsavgifter
Bestämmelser om anmälningsavgift och studieavgift för studenter vid de
universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen finns i
förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen). Av 2 § första
stycket studieavgiftsförordningen framgår att en högskola, för sin
prövning av en anmälan om utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
ska ta ut en anmälningsavgift om 900 kronor av den som vid tidpunkten
för anmälan är tredjelandsmedborgare. Det finns dock olika undantag
från avgiftsskyldigheten (2 § andra stycket 1–11 och i 2 a §).
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Studieavgifter
Av 5 § studieavgiftsförordningen framgår att en högskola ska ta ut en
studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som
är tredjelandsmedborgare. På liknande sätt som gäller för
anmälningsavgift finns det olika undantag från skyldigheten att betala
studieavgifter. Vilka de är framgår av 5 § andra och tredje styckena samt
av 5 a §.
Högskolan ska enligt 6 § studieavgiftsförordningen beräkna
studieavgifterna så att full kostnadstäckning uppnås för den
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet. Studieavgiften ska
vara densamma för alla studieavgiftsskyldiga studenter som går samma
utbildning vid samma tillfälle. Detta gäller dock inte om något annat
följer av ett beslut av regeringen i fråga om studieavgift för den som
studerar inom ramen för ett utbytesprogram eller samarbetsprogram.

Utbildningssamarbeten med utländska lärosäten
En avgift som betalas för att en student ska delta i utbildning på
grundnivå eller avancerad nivå inom ramen för ett avtal om
utbildningssamarbete mellan en statlig högskola och ett utländskt
lärosäte omfattas inte av kravet på avgiftsfrihet i 4 kap. 4 § första stycket
högskolelagen, om avgiften inte tillfaller högskolan, och inte avser den
del av utbildningen som anordnas av högskolan. Detta framgår av 4 kap.
4 § andra stycket högskolelagen. Bestämmelsen infördes för att för att
möjliggöra universitets och högskolors deltagande i olika typer av
utbildningssamarbeten med utländska lärosäten, vilket bland annat
innefattar samarbeten om gemensamma utbildningsprogram. 41
Det finns däremot inte någon grund för svenska statliga lärosäten att som
förutsättning för antagning till utbildning vid lärosätet kräva betalning av
avgift för utbildning som anordnas och genomförs av ett utländskt
lärosäte. 42

Enskilda utbildningsanordnare
Bestämmelserna i 4 kap. 4 § högskolelagen och
studieavgiftsförordningen gäller inte för enskilda utbildningsanordnare.
De flesta enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd får dock
statsbidrag för sin utbildning. Några av dem har tecknat avtal med
regeringen som förbinder dem att följa samma principer som i 4 kap. 4 §
högskolelagen, samtidigt som lärosätena får möjlighet att ta ut avgifter
på samma sätt som statliga högskolor.

Utbildningsdepartementets promemoria Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom
högskoleutbildning 2014-06-04 (U2014/3798/UH), s. 5.
42
A.a., s. 7.
41
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Ett exempel är Stiftelsehögskolan Chalmers tekniska högskola. I
ramavtalet med staten anges att stiftelsehögskolan inte får ta ut avgifter
för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå av
enskilda studenter för vilka avgiftsfrihet gäller för sådan utbildning vid
de statliga universiteten och högskolorna enligt högskolelagen
(1992:1434) och anslutande författningar. De avgifter som tas ut av
andra studenter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska
enligt avtalet beräknas så att kostnaderna för den verksamheten i sin
helhet täcks utan statliga medel. Avgifterna ska också vara desamma för
alla avgiftsskyldiga studenter som går samma utbildning vid samma
tillfälle. Om de statliga universiteten och högskolorna får ta ut olika
avgifter av studenter för samma utbildning vid samma tillfälle, får dock
den enskilda utbildningsanordnaren i motsvarande fall ta ut olika avgifter
av studenterna. 43
Det finns också enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda
examina som får statsbidrag men inte har avtal med staten. För dem kan
avgiftsfrihet anges som ett villkor i besluten om tillstånd att utfärda vissa
examina. 44
Slutligen finns det några enskilda utbildningsanordnare med
examenstillstånd som inte har avtal med staten och inte heller får
statsbidrag. De har rätt att ta ut studieavgifter för sina studenter. Det
handlar om enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda
psykoterapeutexamen. Enligt villkoren i examenstillstånden ska
studieavgifterna dock vara ”skäliga”.45

Analys och slutsatser
Etablering utan svenskt examenstillstånd
En utländsk utbildningsaktör som väljer att etablera sig i Sverige utan
samarbete med ett svenskt lärosäte kommer att kunna ta ut studieavgifter
av de studerande i den omfattning det är förenligt med hemlandets
lagstiftning. Utbildningsaktören är inte bunden av högskolelagens
bestämmelser om avgiftsfri utbildning.

Etablering med svenskt examenstillstånd
Om en utländsk utbildningsaktör ansöker om och beviljas
examenstillstånd i Sverige men inte beviljas statsbidrag för utbildningen,
kommer den enskilda utbildningsanordnaren att kunna ta ut avgifter av
studenterna, om det är förenligt med hemlandets lagstiftning. Om

Bilaga till regeringens beslut 2011-02-17 (2011/936/UH, nr I:4).
Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt
(Högskoleverket 2008), s. 27.
45
A.a., s. 28.
43
44
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utbildningsaktören däremot beviljas statsbidrag, kommer bidragen att
finansiera utbildningen. Någon omedelbar koppling mellan
examenstillstånd och statsbidrag finns dock inte. 46

Etablering i samarbete med ett svenskt statligt
lärosäte
Ett tänkbart alternativ är att en utländsk utbildningsaktör etablerar sig i
Sverige tillsammans med ett svenskt statligt lärosäte, exempelvis genom
gemensamma utbildningsprogram.
Det svenska statliga lärosätet får inte som förutsättning för antagning till
utbildning vid lärosätet kräva betalning av avgift för utbildning som
anordnas och genomförs av ett utländskt lärosäte från andra studenter än
tredjelandsmedborgare. Avgifter kan tas ut av dessa studenter för
utbildningen under förutsättning att avgiften inte tillfaller det svenska
statliga lärosätet, och inte avser den del av utbildningen som anordnas av
det lärosätet. Så länge de förutsättningarna är uppfyllda kan avgifter tas
ut inom ramen för utbildningssamarbetet.
Det är i övrigt enbart det statliga lärosätet som behöver följa
högskolelagen och studieavgiftsförordningen.

Etablering i samarbete med en enskild
utbildningsanordnare
Några enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd har avtal
med staten som innebär att de inte får ta ut avgifter av studenter för vilka
avgiftsfrihet gäller enligt högskolelagen och anslutande författningar. I
likhet med statliga lärosäten får de ta ut avgifter från
tredjelandsmedborgare. De enskilda utbildningsanordnarna är dock inte
bundna av studieavgiftsförordningens regler om bland annat hur
betalning ska ske och om återbetalning, om inte detta följer av avtalet
med regeringen eller som ett villkor i examenstillståndet.

Jfr prop. 1992/93:169, s. 77 och 79 samt SUHF 2021, s. 17–18. Se även kapitlet Några
finansieringsfrågor.

46

37

UKÄ 2022: ETABLERING AV UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET I SVERIGE

Studenträtt
UKÄ anser att det viktigt att belysa vilka rättigheter de studerande skulle
ha vid olika typer av etableringar av utbildningsverksamhet i Sverige. I
det här avsnittet åskådliggörs de studerandes rättigheter för tre alternativ
av etableringar som utredningen har identifierat som tänkbara:
• etablering i samarbete med ett svenskt lärosäte (statligt eller enskild
utbildningsanordnare med examenstillstånd)
• etablering genom att utbildningsanordnaren får ett svenskt
examenstillstånd
• självständig etablering utan svenskt examenstillstånd.

Etablering i samarbete med ett svenskt
lärosäte
Om en utländsk aktör skulle etablera en utbildning i Sverige i samarbete
med ett svenskt lärosäte blir det avgörande för rättigheternas omfattning
vilket lärosäte som antar de studerande till utbildningen, dvs. vid vilket
lärosäte som personerna formellt är studenter vid.

Samarbete med ett statligt lärosäte
Av det gemensamma regleringsbrevet för universitet och högskolor
framgår att statliga lärosäten får köpa kurser av svenska statliga
universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har
relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska
lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana
kurser får endast köpas för studenter som har antagits till utbildning hos
det lärosäte som köper utbildningen. Köpt beställd utbildning får inte
medföra att förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning
överförs till enskilda utbildningsanordnare eller till utländska lärosäten
utan stöd i lag. 47
Ett tänkbart alternativ är att den utländska aktören etablerar
utbildningsverksamhet i Sverige genom samarbete med ett statligt
lärosäte om beställd utbildning där studenterna antas till det statliga
lärosätet. Då kommer studenterna att ha samma rättigheter som alla
andra studenter vid svenska statliga lärosäten. Det innebär att de kommer
att omfattas av högskolelagens, högskoleförordningens och
förvaltningslagens regler. I högskolelagen finns bland annat
grundläggande regler om antagning, rätt till studentinflytande och
avgiftsfri utbildning. Högskoleförordningen innehåller bestämmelser om
47
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UKÄ 2022: ETABLERING AV UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET I SVERIGE

examination, tillgodoräknande, rätt till examens- eller kursbevis och
överklagande. Förvaltningslagen ger studenterna rätt till service,
partsinsyn, kommunikation och underrättelse om beslut. Studenterna har
även rätt till insyn i verksamheten vid det statliga lärosätet genom
reglerna om allmänna handlingars offentlighet i
tryckfrihetsförordningen. Vissa beslut av de statliga lärosätena kan också
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) eller till
allmän förvaltningsdomstol.
Däremot kommer de svenska bestämmelserna inte att gälla för det
utländska lärosätet som levererar den beställda utbildningen, eftersom
studenterna är antagna vid det beställande svenska lärosätet.

Samarbete med enskild utbildningsanordnare med
examenstillstånd
Om den utländska aktören däremot etablerar sig i samarbete med en
enskild utbildningsanordnare med examenstillstånd och studenterna
antas vid den enskilda utbildningsanordnaren, gäller inte reglerna i t.ex.
förvaltningslagen. De flesta bestämmelser i högskolelagen och
högskoleförordningen är inte heller tillämpliga. Studenterna får i stället
samma rättigheter som gäller för andra studenter vid enskilda
utbildningsanordnare med examenstillstånd.
Av 2 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
(examenstillståndslagen) följer att utbildningen ska bedrivas så att den
uppfyller kraven på utbildning i 1 kap. högskolelagen (1992:1434). Från
ett studenträttsligt perspektiv innebär detta en rätt till studentinflytande
(1 kap. 4 a § högskolelagen). Utöver detta är de enskilda
utbildningsanordnare som har examenstillstånd skyldiga att följa
objektivitets- och likhetsprinciperna i 1 kap. 9 § regeringsformen där det
föreskrivs att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som
fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet. Även vissa bestämmelser i
diskrimineringslagen (2008:567) gäller för enskilda
utbildningsanordnare med examenstillstånd.
Flera enskilda utbildningsanordnare som har examenstillstånd har själva
valt att ha egna lokala regler som liknar de regler som gäller vid de
statliga lärosätena, bland annat Chalmers tekniska högskola och
Högskolan i Jönköping. Reglerna kan också ge studenterna vissa
möjligheter att överklaga beslut inom lärosätet. Däremot gäller som
huvudregel att beslut av en enskild utbildningsanordnare inte kan
överklagas till ÖNH eller allmän förvaltningsdomstol. Ytterst är därför
studenterna hänvisade till en civilrättslig process om de är missnöjda
med ett beslut av en enskild utbildningsanordnare.
Hos några enskilda utbildningsanordnare (Chalmers tekniska högskolan
och Högskolan i Jönköping samt i begränsad omfattning
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Handelshögskolan i Stockholm) har dock studenterna även rätt till insyn
i verksamheten genom att offentlighetsprincipen helt eller delvis är
tillämplig (se bilagan till offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).
Med rätten till insyn följer även en möjlighet att överklaga beslut till
Kammarrätten i frågor om utlämnande av handlingar.
Däremot kommer de svenska bestämmelserna inte att gälla för det
utländska lärosätet som levererar den beställda utbildningen, eftersom
studenterna är antagna vid det beställande svenska lärosätet.

Självständig etablering med svenskt
examenstillstånd
En utländsk aktör kan också välja att etablera utbildningsverksamhet i
Sverige (utan samarbete med ett svenskt lärosäte) och själv ansöka om
och beviljas svenskt examenstillstånd. 48 För studenter som antas till en
sådan utbildning blir samma regler tillämpliga som för andra enskilda
utbildningsanordnare med examenstillstånd (se ovan).

Självständig etablering utan svenskt
examenstillstånd
Ett tänkbart alternativ är att en utländsk aktör väljer att etablera
utbildningsverksamhet i Sverige på egen hand utan att ansöka om
svenskt examenstillstånd. Inga svenska studenträttsliga författningar blir
då tillämpliga för de studerande som antas till den utbildningen. I stället
gäller de regler som aktören själv beslutar om för utbildningen och de
avtalsvillkor som de studerande kan ha ingått med aktören. Eventuellt
kan även studenträttsliga regler i lärosätets hemland komma att gälla när
det gäller t.ex. rätten till utbildningsbevis.

48
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Etikprövning av forskning
Inledning
Som UKÄ redovisat tidigare krävs inget generellt tillstånd för att bedriva
forskning i Sverige. Men forskning kan t.ex. involvera hälsofarliga varor,
strålning eller levande varelser. I sådant fall kan särskilda tillstånd krävas
för verksamheten. Detta gäller bland annat vid forskningsverksamhet
med joniserande strålning eller djurförsök. 49 De här mer speciella
frågorna behandlas inte vidare i rapporten.
Ett annat område gäller forskning som avser människor. Den
forskningen har en sådan känslig karaktär att det krävs en särskild
etikprövning för att den ska få bedrivas. Det här kapitlet behandlar
frågan om etikprövningslagens bestämmelser.

Rättslig reglering
Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
(etikprövningslagen) syftar till att skydda den enskilda människan och
respekten för människovärdet vid forskning.
Etikprövningslagen innehåller bestämmelser om etikprövning av
forskning som avser människor och biologiskt material från människor.
Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning
(1 §).
I lagen definieras forskning som vetenskapligt experimentellt eller
teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation, om
arbetet eller studierna görs för att hämta in ny kunskap, och
utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete eller
sådana studier som utförs endast inom ramen för högskoleutbildning på
grundnivå eller på avancerad nivå.
De forskningshuvudmän som omfattas av lagen är statliga myndigheter
eller fysiska eller juridiska personer i vars verksamhet forskningen utförs
(2 §).

Etikprövningslagens tillämpningsområde
Etikprövningslagen gäller för forskning som ska utföras i Sverige om
den

49
Se förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, strålskyddsförordningen
(2018:506) och djurskyddslagen (2018:1192).
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• innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden,
• innebär fysiska ingrepp på levande eller avlidna människor,
• utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt
eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada en
människa fysiskt eller psykiskt, eller
• avser studier på biologiskt material från en levande eller avliden
människa och kan härledas till den människan (3–4 och 5 §§).
Lagen tillämpas däremot inte på vissa prövningar av medicintekniska
produkter och humanläkemedel (4 a–4 b §§).

Krav på godkännande
Forskning som omfattas av etikprövningslagens tillämpningsområde får
bara utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Lagen tillämpas
på forskning som ska utföras i Sverige (5 §).Vid internationella
forskningsprojekt ska etikprövning ske av den del av projektet som ska
utföras i Sverige. 50 Ansökan om etikprövning ska göras hos
Etikprövningsmyndigheten av forskningshuvudmannen. När flera
forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forskningsprojekt ska
de gemensamt uppdra åt en av dem att ansöka om etikprövning av
projektet för allas räkning, och att informera de övriga om
Etikprövningsmyndighetens beslut (23 och 24 §§). Ansökan om
etikprövning ska göras på svenska. 51
I 7–11 respektive 13–22 §§ etikprövningslagen anges vad som krävs för
att forskning ska godkännas vid etikprövningen och vilka krav på
information och samtycke från forskningspersonerna som gäller. Kraven
innebär att forskningen får godkännas bara om den ska utföras av eller
under överinseende av en forskare som har den vetenskapliga kompetens
som behövs (11 §).
Ett godkännande av en ansökan får förenas med villkor. Godkännandet
ska avse ett visst projekt eller en del av ett projekt eller en på något
liknande sätt bestämd forskning. Om godkännande har getts enligt
etikprövningslagen medför det dock inte att forskningen får utföras om
den strider mot någon annan författning (6 §). Den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet utför forskning utan godkännande eller bryter mot
ett villkor för godkännande kan dömas till böter eller fängelse (38 §).
En forskningshuvudman ska genomföra åtgärder för att förebygga att
forskning i den egna verksamheten utförs utan godkännande eller ett
villkor för godkännande (jfr 6 §). Den forskningshuvudman som med

Prop. 2002/03:50, s. 194.
Se 2 kap. 1 § Etikprövningsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (VRFS 2019:1) för
etikprövning av forskning som avser människor m.m.
50
51
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uppsåt eller grov oaktsamhet låter bli att vidta de åtgärder som skäligen
kunnat krävas kan dömas till böter eller fängelse, om forskning i den
egna verksamheten utförs utan godkännande eller bryter mot ett villkor
för godkännande (38 §).

Överklagande och tillsyn
Om Etikprövningsmyndighetens avgörande i ett ärende om etikprövning
har gått forskningshuvudmannen emot får huvudmannen överklaga
avgörandet till Överklagandenämnden för etikprövning. Nämndens
beslut i ärenden om etikprövning får inte överklagas (36–37 §§).
Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) har även tillsyn över att
etikprövningslagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
och villkor som har meddelats i samband med godkännande vid
etikprövning följs. ÖNEP har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen samt få tillträde till de lokaler som
används vid forskningen. Forskningshuvudmannen ska på begäran ge
ÖNEP den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna utföras.
ÖNEP får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att
etikprövningslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
ska följas. ÖNEP får utfärda förelägganden också när upplysningar eller
handlingar inte lämnas eller när tillträde eller hjälp vägras. Ett föreläggande eller ett förbud får förenas med vite.
ÖNEP får bestämma att ett tillsynsbeslut ska gälla omedelbart. ÖNEP:s
beslut om föreläggande eller förbud får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut i tillsynsärenden får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
ÖNEP är skyldig att göra en åtalsanmälan, om det finns skälig misstanke
om brott som innebär att forskning sker utan godkännande eller bryter
mot ett villkor för godkännande (34–35 och 37 §§).

Analys och slutsatser
En utländsk aktör som väljer att etablera forskningsverksamhet i Sverige
kommer att behöva godkännande enligt etikprövningslagen om aktören
ska bedriva forskning som faller inom lagens tillämpningsområde. Det
beror på att ansvaret i egenskap av forskningshuvudman för forskningen
som bedrivs i verksamheten gäller oavsett driftsform. Det saknar alltså
betydelse om forskningsaktören etablerar sig i Sverige självständigt eller
i samarbete med ett svenskt lärosäte.
För att kunna få godkännande för forskningen ska den utländska
forskningshuvudmannen lämna in en ansökan på svenska och betala de
avgifter som aktualiseras i samband med ansökan. Utöver detta ska den
utländska forskningshuvudmannen ha en ansvarig forskare med den
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vetenskapliga kompetens som behövs. Forskningshuvudmannen måste
vidare kunna genomföra åtgärder för att förebygga att sådan forskning
som omfattas av lagen utförs utan godkännande eller i strid med villkor
som har meddelats i samband med godkännande. Huvudmannen behöver
till exempel se till att ha goda rutiner för information, uppföljning och
kontroll i frågor om etikprövning inom organisationen.
Forskningshuvudmannen ska också se till att de som arbetar med
forskning får nödvändig utbildning om etikprövningslagen och vad som
krävs enligt den lagen. 52
Den utländska forskningshuvudmannen kommer att kunna överklaga
Etikprövningsmyndighetens avgörande i ett ärende om etikprövning ifall
detta har gått forskningshuvudmannen emot. Huvudmannen kommer
också att omfattas av de straffansvar som stadgas i etikprövningslagen
och stå under tillsyn av ÖNEP.
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God forskningssed och
oredlighet i forskning
Det finns flera internationella forskningsetiska riktlinjer och kodexar
som har tagits fram för forskarsamhället under årens lopp, bland annat
Helsingforsdeklarationen och Den europeiska kodexen för forskningens
integritet. Där framgår vad som är god forskningssed globalt. Olika
kategorier av forskare kan också ha egna yrkesetiska kodexar.
Det finns även nationella bestämmelser och lokala regler som rör
forskningsetik. Det här kapitlet handlar om hur god forskningssed och
oredlighet i forskning är författningsreglerad i Sverige och i vilken
utsträckning en internationell aktör som etablerar forskningsverksamhet
påverkas av dem.

Rättslig reglering
I Sverige har forskare och forskningshuvudmän ett lagstadgat ansvar för
att forskning utförs enligt god forskningssed. Detta ansvar slås fast i
lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av
oredlighet i forskning, LGO. Den enskilda forskaren ansvarar för att
följa god forskningssed i sin forskning medan forskningshuvudmannen
har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs enligt god
forskningssed (4 och 5 §§). En forskningshuvudman definieras i lagen
som en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars
verksamhet forskning utförs (2 §).
LGO tillämpas bland annat på forskning som utförs av universitet och
högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Den gäller även forskning som bedrivs av enskilda
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina (examenstillståndslagen), se 3 §. Privata företag, organisationer och stiftelser (privata
forskningshuvudmän) omfattas däremot inte av LGO. 53
LGO innehåller också bestämmelser om prövning av förfarandet vid
frågor om oredlighet i forskning (1 §). Med oredlighet i forskning avses
en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering,
förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov
oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning
(2 §). Frågor om oredlighet i forskning prövas av Nämnden för prövning
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av oredlighet i forskning, Npof (7 § samt 1 § förordningen [2019:1152]
med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning).
Lagen innehåller ingen definition av begreppet forskning. I förarbetena
till LGO anges att med begreppet forskning avses dels vetenskaplig
forskning, dels utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Begreppet
utvecklingsarbete på vetenskaplig grund avser i detta sammanhang
endast sådan verksamhet som gränsar till vetenskaplig forskning. 54 I
förarbetena uttalas också att Npof, med vägledning av de olika
definitioner av forskning som finns och bedömningar i förarbetena, får ta
ställning till om ett ärende gäller forskning enligt LGO, varvid praxis om
detta kommer att utvecklas. 55

Ansvaret för god forskningssed
Den enskilda forskarens ansvar

Den enskilde forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin
forskning. Forskare är inte en skyddad yrkestitel och begreppet
definieras inte i författning. Enligt förarbetena avses med begreppet
forskare personer som genomgår eller har genomgått forskarutbildning
och som deltar i forskning. 56
Det finns ingen särskild legaldefinition av vad god forskningssed är.
Enligt förarbetena måste det vara forskarsamhället tillsammans med
olika myndigheter och rättsinstanser som genom praxis anger vad som
ska uppfattas som god forskningssed. Den enskilda forskarens ansvar för
att följa god forskningssed innebär bland annat att inte vara oredlig samt
inte bryta mot lagar och erkända forskningsetiska normer. Forskarna är
därmed skyldiga att sätta sig in i gällande forskningsregler och riktlinjer
samt hålla sig uppdaterade inom området, genom att bland annat delta i
utbildning. 57
Forskningshuvudmannens ansvar

Forskningshuvudmannens övergripande ansvar för att forskningen sker
enligt god forskningssed innebär att forskande, undervisande, teknisk
och administrativ personal fortlöpande informeras om gällande regler för
forskningsverksamheten samt att de forskare som deltar i forskningen
har tillräckliga kunskaper om god forskningssed. I det övergripande
ansvaret ingår även att arbeta förebyggande genom att bland annat se till
att det finns användbara verktyg för dokumentation och arkivering av

A.a., s. 99.
A.a., s. 39 f.
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57
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forskning samt system för att upptäcka och hantera avvikelser från god
forskningssed. 58
För lärosäten som omfattas av högskoleförordningen (1993:100) finns
det en skyldighet i 1 kap. 16 § samma förordning att se till att
medarbetare kan få råd och stöd i frågor om god forskningssed och
avvikelser från sådan sed.

Prövning av oredlighet i forskning
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en
forskningshuvudmans verksamhet, ska forskningshuvudmannen
överlämna handlingarna i ärendet till Npof (6 § LGO). Npof tar även
emot anmälningar och kan ta upp en fråga om oredlighet i forskning som
den har fått kännedom om på något annat sätt (7 § LGO).
Npofs prövning av oredlighet i forskning får inte grundas på
omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds om det inte finns
särskilda skäl för en prövning (8 § LGO).
Npofs prövning redovisas i ett beslut som får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol (9 och 21 §§ LGO).
Forskningshuvudmannens skyldigheter

Som framgått av detta avsnitt har forskningshuvudmannen ett ansvar för
att forskningen bedrivs i enlighet med god forskningssed och en
skyldighet att överlämna handlingar till Npof om det kan misstänkas att
oredlighet i forskning har förekommit i forskningshuvudmannens
verksamhet.
Forskningshuvudmannen är också skyldig att lämna de upplysningar och
handlingar om forskningen som nämnden begär och ge nämnden tillgång
till datorer och annan utrustning som har använts vid forskningen.
Nämnden får besluta de förelägganden som behövs för att en
forskningshuvudman ska fullgöra dessa skyldigheter. Ett beslut om
föreläggande får förenas med vite (12 § LGO). Beslutet får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol (21 § LGO).
Om Npof har fattat ett beslut om att det har förekommit oredlighet i
forskning, eller om det framgår av ett beslut av Npof att det har
förekommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av
fabricering, förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov
oaktsamhet har kunnat konstateras, ska forskningshuvudmannen snarast
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efter att beslutet har fattats informera berörda forskningsfinansiärer,
myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda om beslutet.
Forskningshuvudmannen ska även upplysa om att beslutet eventuellt
kommer att överklagas (14 § LGO). Forskningshuvudmannen ska
dessutom inom sex månader efter att beslutet har vunnit laga kraft
rapportera till Npof vilka åtgärder huvudmannen har vidtagit eller avser
att vidta med anledning av beslutet (13 § LGO).

Andra avvikelser från god forskningssed
Om Npof bedömer att ett ärende inte rör oredlighet i forskning men kan
gälla andra avvikelser från god forskningssed, ska Npof underrätta den
berörda forskningshuvudmannen och samtidigt lämna över handlingarna
i ärendet dit (11 § LGO).
Lärosäten som omfattas av högskoleförordningen ska pröva andra
misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas
särskilt enligt LGO. Lärosätena ska också fastställa riktlinjer för sin
prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed (1 kap. 17 §
högskoleförordningen). Lärosätena ska också senast den 30 mars varje år
i avidentifierad form till Npof redovisa uppgifter om avvikelser från god
forskningssed som under föregående kalenderår har prövats inom
högskolan (1 kap. 18 § högskoleförordningen).
För övriga forskningshuvudmän finns det inga nationella regler för
hantering av andra avvikelser från god forskningssed. Regeringen har
dock uppmanat alla forskningshuvudmän att ha beredskap för att kunna
ta hand om dem, t.ex. genom en beslutad hanteringsordning. 59

Analys och slutsatser
En utländsk forskningsaktör som väljer att etablera helt självständig
forskningsverksamhet i Sverige kommer inte att omfattas av LGO och
därmed inte heller av Npofs prövning av frågor om oredlighet i
forskning. Om etableringen i Sverige sker i samarbete med ett svenskt
lärosäte som omfattas av LGO kan det dock uppstå gränsdragningsproblem. Regeringen uttalade i förarbetena till LGO att nämnden får
avgöra den frågan utifrån de omständigheter som råder i varje enskilt
fall. Regeringen ansåg att det är viktigt att de forskningshuvudmän som
bedriver forskningssamarbete med andra aktörer tydligt klargör vem av
samarbetsparterna som ansvarar för vilka moment i forskningen och vem
som äger vilka data. 60 Det bör också framhållas att det inte har någon
betydelse om forskningen rent fysiskt har utförts utomlands eller inte.
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När Npof ska granska forskningen kommer den att granska material som
ägs av den berörda forskningshuvudmannen. 61
Om forskningsaktören ansöker om och beviljas examenstillstånd enligt
examenstillståndslagen blir LGO dock tillämplig. Det innebär att
forskningsaktören och dess forskare kommer att omfattas av LGO:s
ansvar för god forskningssed och kommer att vara underkastade Npofs
prövning av frågor om oredlighet i forskning tillsammans med de övriga
skyldigheter som följer av prövningen.
Regeringen uttalade i förarbetena till LGO att det fanns flera skäl för att
frågan om en utvidgning av lagens tillämpningsområde till åtminstone all
forskning som bedrivs med offentliga medel borde övervägas ytterligare.
Regeringen avsåg därför att låta utreda detta. 62 Men någon sådan
utredning har i skrivande stund inte genomförts.
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Tillsyn
Utgångspunkter
En av de frågor som kan aktualiseras vid en utländsk etablering av
utbildnings- eller forskningsverksamhet i Sverige är om verksamheten
blir underkastad någon form av tillsyn från svenska statens sida.
Begreppet tillsyn används för verksamheter som gör en självständig
granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer
av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till
beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av den
objektsansvarige. 63
Det finns ett stort antal tillsynsmyndigheter i Sverige. Vissa av dem har
tillsynsuppgifter som bara omfattar andra statliga myndigheter eller
kommuner. Andra tillsynsmyndigheter har tillsyn över både myndigheter
och kommuner samt privaträttsliga organ.
I det här avsnittet redogörs för den tillsyn som aktualiseras specifikt i
forsknings- och utbildningsverksamhet.

UKÄ:s tillsyn
Rättslig reglering
Enligt 1 § förordningen (2012:810) med instruktion för
Universitetskanslersämbetet (instruktionen) ansvarar UKÄ för uppgifter
i fråga om bland annat tillsyn. De uppgifter som UKÄ ansvarar för gäller
• universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424),
• enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som
får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina, och
• enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag.
UKÄ kan också få tillsynsansvar för andra utbildningar på
eftergymnasial nivå efter särskilt beslut av regeringen.
I instruktionens 6 § föreskrivs vidare att UKÄ ska utöva tillsyn över
verksamheten inom sitt ansvarsområde.
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Tillsynen genomförs framför allt genom att UKÄ tar emot anmälningar.
Men UKÄ kan också agera på eget initiativ på grund av uppgifter i
media. Utöver detta gör UKÄ särskilda granskningar av lärosätena
(lärosätestillsyn). UKÄ genomför även särskilda projekt genom att
utreda någon speciell fråga. UKÄ:s tillsyn kan också initieras på uppdrag
från regeringen.

Tillsynens omfattning
UKÄ:s uppgift i sin egenskap av tillsynsmyndighet för universitet och
högskolor är att kontrollera framför allt att lärosätena följer de
författningar på högskoleområdet som gäller för verksamheten. Men
UKÄ kan även granska lärosätenas egna riktlinjer och ta upp
lämplighetsfrågor till diskussion. 64
UKÄ kan däremot inte överpröva eller ändra lärosätenas beslut. UKÄ
kan inte heller uttala sig i frågor som ska prövas av domstol, exempelvis
avtalsrättsliga förhållanden. UKÄ utreder inte heller sådant som ska
prövas av en annan tillsynsmyndighet. Det gäller bland annat frågor om
arbetsmiljö, diskriminering och dataskydd. De myndigheter som har
tillsyn över dessa områden är Arbetsmiljöverket,
Diskrimineringsombudsmannen och Integritetsskyddsmyndigheten.
UKÄ har inga sanktionsmöjligheter men kan rikta kritik mot ett
universitet eller en högskola om lärosätet har brutit mot någon regel. Det
förutsätts att lärosätet genomför nödvändiga åtgärder för att rätta till
bristerna. Ibland följer UKÄ upp om universitetet eller högskolan har
åtgärdat det som kritiserats. Ytterst kan UKÄ anmäla eventuella
kvarvarande problem till regeringen. 65
I vissa fall kan UKÄ:s tillsyn överlappa med andra tillsynsmyndigheters
ansvar, framför allt Justitieombudsmannen (JO). Om en tillsynsfråga
aktualiseras hos båda myndigheterna brukar frågan om vilken myndighet
som ska genomför granskningen avgöras genom kontakter mellan
myndigheterna.
I nästa avsnitt redogörs för UKÄ:s tillsyn över de lärosäten som anges i
1 § instruktionen.
Universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen

UKÄ:s tillsynsansvar är som mest omfattande när det gäller de statliga
lärosätena. Detta beror på att verksamheten regleras av en större mängd
författningar – bland annat högskolelagen, högskoleförordningen, och
förvaltningslagen (2017:900). De statliga lärosätena är skyldiga att till
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UKÄ lämna de uppgifter om sin verksamhet som UKÄ begär (1 kap.
12 § högskoleförordningen).
Fokus för tillsynen är studenternas rättssäkerhet. Därför omfattar
tillsynen i stor utsträckning studenträttsliga frågor som formella aspekter
på antagning, studentinflytande, kursplaner, individuella studieplaner,
examination och handledning. Förvaltningsrättsliga frågor som avser
ärendehandläggning tas också upp, liksom formella frågor om bland
annat anställning av personal.
Enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd

Högskoleförordningen, förvaltningslagen och de flesta bestämmelser i
högskolelagen är inte tillämpliga på enskilda utbildningsanordnare.
UKÄ:s tillsyn över enskilda utbildningsanordnare är därför begränsad.
UKÄ kan granska frågor som har reglerats i lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina och de författningar lagen hänvisar till. UKÄ kan också
granska om enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd följer
de mål och anvisningar som har slagits fast i regeringsbeslut eller i
utbildningsanordnarnas avtal med staten. 66
Enskilda utbildningsanordnare beslutar liksom statliga lärosäten om egna
lokala regler för sin verksamhet. Om reglerna beslutas med stöd av
högskoleförordningens examensordning eller på uppdrag av regeringen,
kan UKÄ ha synpunkter på om reglerna överskrider någon begränsning
eller om utbildningsanordnaren inte följer sina egna regler. 67
I övrigt kan UKÄ uttala sig eller kritisera den enskilda
utbildningsanordnaren, t.ex. om utbildningsanordnarens agerande strider
mot objektivitets- eller likhetsprinciperna i 1 kap. 9 § regeringsformen. 68
Om fullgörandet av förvaltningsuppgifter har överlämnats till de
enskilda utbildningsanordnarna med stöd av 12 kap. 4 § andra stycket
regeringsformen kan det även bli aktuellt med tillsyn från JO eller
Justitiekanslern (JK).
Enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får
statsbidrag

Enligt förarbetena till examenstillståndslagen kan enskilda
utbildningsanordnare som inte har behov av examenstillstånd ändå vilja
att deras utbildningar blir erkända som högskolemässiga. Det kan
exempelvis handla om utbildningar som leder till examina med andra
benämningar än de som anges i författning eller som inte avslutas med

Jfr Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt
(Högskoleverket 2008), s. 47.
67
A.a., s. 56.
68
A.a., s. 56.
66
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en examen. 69 Det finns i dagsläget inga anordnare av utbildning på
högskolenivå som saknar examenstillstånd men får statsbidrag och står
under tillsyn av UKÄ.
Utbildningar på eftergymnasial nivå efter särskilt beslut av
regeringen

Det finns andra utbildningar på eftergymnasial nivå som inte anordnas
av universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen eller av
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd. UKÄ kan få
tillsynsansvar för sådana utbildningar efter ett särskilt beslut av
regeringen.
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan ansökte hos regeringen om att dess
lärar- och förskollärarutbildningar skulle berättiga studenterna till
studiestöd. Detta beviljades av regeringen som samtidigt beslutade att
utbildningarna skulle stå under tillsyn av Högskoleverket (senare
UKÄ). 70
Enligt regeringens beslut omfattar tillsynen att Waldorflärarhögskolan
• har en plan som beskriver lärar- och förskollärarutbildningarnas
innehåll och mål samt hur målen ska förverkligas,
• har en plan för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i utbildningarna
• har utsett personer som är ansvariga för att leda utbildningarna, och
• utfärdar utbildningsbevis efter avslutade utbildningar.
Av beslutet följer även att Waldorflärarhögskolan ska lämna en skriftlig
redogörelse för lärar- och förskollärarutbildningarna vid högskolan till
UKÄ om UKÄ begär detta, samt de upplysningar i övrigt som UKÄ
behöver för sin tillsyn över utbildningen.

Andra myndigheters tillsyn
UKÄ:s tillsyn är primärt inriktad på utbildningsverksamheten. När det
gäller forskning är tillsynen begränsad. Forskningsrelaterade frågor
prövas dock i viss utsträckning i stället av andra myndigheter.
De myndigheter som har tillsyn över och prövar vissa frågor inom
forskning är Nämnden för prövning av oredlighet i forskning,
Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning.
För en redogörelse av dessa myndigheters verksamheter hänvisas till
kapitlen God forskningssed och oredlighet i forskning och Etikprövning
av forskning.

Jfr prop. 1992/93:169, s. 79.
Regeringsbeslut 2012-10-25 (U2011/216/SF, m.fl.). Regeringen hänvisade i beslutet till 1 kap. 4 §
andra stycket studiestödsförordningen (2000:655) och att Högskoleverket hade uppgifter som rör
vissa utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutade särskilt.
69
70
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Det finns även andra myndigheter som har tillsyn eller övervakning över
mer specifika frågor relaterade till forskningsverksamhet, exempelvis
arbetsmiljö i laboratorier (Arbetsmiljöverket), behandling av
personuppgifter (Integritetsskyddsmyndigheten), läkemedel och
medicintekniska produkter (Läkemedelsverket) samt biobanker
(Inspektionen för vård och omsorg). Omfattningen av myndigheternas
ansvar berörs dock inte närmare inom ramen för den här rapporten.

Analys och slutsatser
UKÄ:s tillsyn
Ett utländskt lärosäte som etablerar verksamhet i Sverige på egen hand,
utan svenskt examenstillstånd, kommer inte att stå under UKÄ:s tillsyn,
eftersom lärosätet inte omfattas av 1 § i UKÄ:s instruktion. Det
utländska lärosätet kommer inte att stå under UKÄ:s tillsyn även om
etableringen sker i samarbete med ett svenskt statligt lärosäte. Vid ett
samarbete med ett svenskt statligt lärosäte kommer däremot UKÄ att ha
tillsyn över det statliga lärosätets verksamhet. Om ett statligt lärosäte
ingår samarbetsavtal med en utländsk aktör måste lärosätet säkerställa att
samarbetet som helhet uppfyller de författningskrav som lärosätet måste
följa.
Om ett utländskt lärosäte väljer att etablera sig i Sverige genom
samarbete med en enskild utbildningsanordnare med examenstillstånd
kommer UKÄ inte att ha tillsyn över den utländska aktören. Den
enskilda utbildningsanordnarens verksamhet kommer dock att omfattas
av UKÄ:s tillsyn på det sätt som framgår av avsnittet Enskilda
utbildningsanordnare med examenstillstånd.
Det utländska lärosätet som söker och beviljas examenstillstånd kommer
däremot att omfattas av UKÄ:s tillsyn på samma sätt som övriga
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd.
Ett utländskt lärosäte som inte har behov av examenstillstånd men ändå
vill att utbildningen ska berättiga studenterna till studiestöd kan ansöka
om detta hos regeringen enligt 1 kap. 4 § studiestödsförordningen. Om
regeringen bifaller ansökan kan utbildningen komma att ställas under
tillsyn av UKÄ.

Andra myndigheters tillsyn
De myndigheter som också har tillsyn över privata organ eller en viss
verksamhet oavsett driftsform kan komma att ha tillsyn över den
utländska aktörens verksamhet i Sverige. Men det beror på hur
etableringen sker. Exempelvis har Arbetsmiljöverket tillsynsansvar över
att arbetsmiljölagen (1977:1160) följs. För att den utländska aktören ska
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ställas under Arbetsmiljöverkets tillsyn krävs då att etableringen medför
ett ansvar för arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.
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Kvalitetssäkring och
uppföljning
Utbildning
Som framhållits tidigare behöver ett utländskt lärosäte (utländsk
utbildningsanordnare) inget generellt tillstånd för att anordna
högskoleutbildning i Sverige. Någon särskild ackreditering eller
kvalitetsutvärdering i förväg av en svensk myndighet krävs alltså inte för
att etablera utbildningen i Sverige. Begreppen universitet och högskola
är inte heller skyddade i svensk lagstiftning. Lärosätet kommer inte
heller vara skyldigt att delta i någon utvärdering eller uppföljning av
utbildningen efter etableringen.
Det utländska lärosätet kan förstås välja att frivilligt genomgå externa
kvalitetsgranskningar av fristående ackrediteringsorganisationer när det
gäller utbildningen i Sverige. Det är inte heller uteslutet att ett utländskt
lärosäte som etablerar sig i Sverige kan vara underkastad någon form av
krav på ackreditering eller kvalitetssäkring av sin utbildning enligt
hemlandets lagstiftning.
Om det utländska lärosätet vill utfärda en examen som regeringen har
meddelat föreskrifter om (dvs. en svensk författningsreglerad examen)
krävs som tidigare nämnts tillstånd av regeringen. I så fall
kvalitetsgranskas den berörda utbildningen av UKÄ inför regeringens
beslut. 71 Om lärosätet ansöker separat hos regeringen om att
utbildningen ska berättiga till svenskt studiestöd, genomför UKÄ också
en kvalitetsgranskning. 72
Om lärosätet får tillstånd att utfärda examen är det skyldigt att medverka
i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen enligt 6 § lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Att delta i
uppföljningar innebär enligt förarbetena till lagen att regelbundet lämna
vissa kvantitativa uppgifter som behövs för att bedöma
högskoleverksamheten, såsom uppgifter om antal antagna studenter,
helårsstudenter eller examinerade studenter, fördelning mellan manliga
och kvinnliga studenter, genomförda helårsprestationer, kostnader för
verksamheten m.m. samt tolkningen av dessa uppgifter. Därtill kommer
skyldigheten att medverka vid den mera ingående prövning som vid
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olika tillfällen sker vid olika typer av utvärderingar och som tar sikte på
att säkra kvaliteten på alla nivåer. 73
UKÄ ansvarar enligt sin instruktion för uppgifter i fråga om bland annat
uppföljning och kvalitetssäkring när det gäller statliga lärosäten och
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd. Om lärosätet
beviljas examenstillstånd av regeringen, kommer den berörda
utbildningen att omfattas av UKÄ:s uppföljningar. Utbildningen kommer
också omfattas av UKÄ:s arbete med kvalitetssäkring, vilket innebär
granskningar av lärosätets kvalitetssäkringsarbete, utvärderingar av
utbildningen och tematiska utvärderingar.

Forskning
I likhet med vad som gäller för utbildning krävs inget generellt tillstånd
för att anordna eller bedriva forskningsverksamhet i Sverige. 74 En
utländsk forskningsaktör kommer inte heller att vara skyldig att delta i
någon kvalitetsutvärdering av forskningsverksamheten i Sverige.
Aktören får själv svara för kvalitetssäkringen av sin verksamhet och kan
t.ex. välja att göra en extern utvärdering av sin forskning. Om aktören
söker forskningsbidrag eller annan finansiering av sin forskning kan
däremot projekten komma att utvärderas enligt de villkor som
forskningsfinansiären ställer upp för finansieringen. Därutöver kan
aktörens forskning komma att ingå i de statistiska undersökningar som
görs av Statistiska centralbyrån (SCB).
UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av
högre utbildning även omfatta forskning. UKÄ granskar att lärosätena
säkerställer att forskningen uppfyller de kvalitetskrav som finns i
högskolelagen och högskoleförordningen. Granskningarna utgår från
internationella riktlinjer för forskning. Granskningarna fokuserar på hur
väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärdsoch återkopplingsrutiner, bidrar till att säkra och utveckla forskningens
kvalitet.
UKÄ har i en rapport gjort bedömningen att, utöver lärosäten med staten
som huvudman, bör även enskilda utbildningsanordnare med
examenstillstånd som har en betydande forskningsvolym (inklusive
forskarutbildning) ingå i UKÄ:s granskning av kvalitetssäkring av
forskning. 75 Mot den bakgrunden skulle ett utländskt lärosäte som i
framtiden får ett svenskt examenstillstånd och dessutom etablerar en
betydande forskningsvolym i Sverige eventuellt komma att ingå i UKÄ:s
arbete med kvalitetssäkring av forskning. Om lärosätet får ett svenskt

Prop. 1992/93:169, s. 83.
Jfr dock kapitlet Etikprövning av forskning.
75
Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning – rapportering av ett analys- och
metodutvecklingsarbete (UKÄ 2019).
73
74
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examenstillstånd kan också uppgifter om forskningen komma att ingå i
UKÄ:s statistik om forskning.
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Några finansieringsfrågor
En utländsk aktör som vill etablera utbildningsverksamhet eller
forskningsverksamhet i Sverige måste säkra finansieringen av
verksamheten på något sätt. Det gäller både själva etableringen i Sverige
men också den löpande verksamheten därefter. Finansieringsfrågor
ligger i huvudsak utanför ramen för den här rapporten, som har ett
rättsligt fokus. Det här kapitlet belyser dock kortfattat några rättsliga
aspekter som kan ha betydelse för frågan om hur verksamheten ska
finansieras. Kapitlet behandlar inte eventuella möjligheter till medel från
t.ex. EU eller internationella organisationer för att finansiera
verksamheten.

Utbildning
En tänkbar finansieringskälla för en högskoleutbildning som anordnas av
ett utländskt lärosäte i Sverige är studieavgifter från de studerande. Av
kapitlet Studieavgifter framgår att det inte finns några formella hinder i
svensk lagstiftning för ett utländskt lärosäte att ta ut studieavgifter för
högskoleutbildning i Sverige.
En avgiftsbelagd högskoleutbildning kommer dock att behöva
konkurrera med svenska lärosäten som erbjuder avgiftsfri utbildning,
vilket påpekades i en rapport från Faugert & Co till Nordiska
ministerrådet. För att göra utbildningen mer attraktiv för svenska
studerande kan det därför bli nödvändigt för det utländska lärosätet att
ansöka hos regeringen om att utbildningen ska berättiga till svenskt
studiestöd (se vidare kapitlet Studiestöd). I sammanhanget bör det
påpekas att en grundläggande förutsättning för att en ansökan ska
bifallas enligt 1 kap. 4 § studiestödsförordningen är att det finns anvisade
budgetmedel. Någon garanti finns alltså inte för att regeringen bifaller
ansökan, även om utbildningen håller en tillräckligt hög kvalitet.
Om målgruppen för utbildningen även inkluderar betalande studenter
från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
Schweiz, dvs. tredjelandsmedborgare, måste också migrationsrättsliga
aspekter beaktas. Tredjelandsmedborgare måste ansöka om
uppehållstillstånd för studier i Sverige. Det ankommer på
Migrationsverket att i varje enskilt fall bedöma om utbildningen
genomförs vid en läroanstalt för högre utbildning och om utbildningen
därmed kan berättiga till uppehållstillstånd (se vidare avsnittet om
migrationsrättsliga aspekter i nästa kapitel).
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En annan tänkbar finansieringskälla kan vara att sälja utbildningen som
beställd utbildning åt svenska lärosäten. 76 Som redovisats i kapitlet
Studenträtt får statliga universitet och högskolor köpa kurser av andra
svenska statliga universitet och högskolor och enskilda
utbildningsanordnare som har relevant examenstillstånd (köpt beställd
utbildning) eller av utländska lärosäten inom EES. Sådana kurser får
dock endast köpas för studenter som har antagits till utbildning hos det
lärosäte som köper utbildningen. Köpt beställd utbildning får inte heller
medföra att förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning
överförs till enskilda utbildningsanordnare eller till utländska lärosäten
utan stöd i lag.
Ett lärosäte från ett land inom EES kan alltså finansiera en
högskoleutbildning som anordnas i Sverige genom att sälja den som
beställd utbildning åt ett statligt universitet eller högskola. Om däremot
utbildningen anordnas av ett lärosäte från ett land utanför EES kan ett
statligt lärosäte inte köpa utbildningen enligt regleringsbrevets villkor. 77
En enskild utbildningsanordnare med examenstillstånd torde visserligen
kunna köpa beställd utbildning från ett utländskt lärosäte oavsett om det
kommer från ett land inom EES eller ett land utanför EES. Men
regleringsbrevets nuvarande villkor leder till att gruppen möjliga
beställare minskar avsevärt för t.ex. ett amerikanskt universitet som vill
sälja beställd utbildning i Sverige till svenska lärosäten.
Ytterligare en annan tänkbar finansieringskälla för utbildningen skulle
kunna vara statsbidrag. Inget hindrar ett utländskt lärosäte som etablerar
en högskoleutbildning i Sverige att ansöka hos regeringen om statsbidrag
för utbildningen. Regeringen har möjlighet att initiera en process för att
statliga medel tilldelas lärosätet. Medel tilldelas i så fall efter beslut av
riksdagen genom årliga budgetpropositioner. Men någon garanti för
statsbidrag finns inte ens om lärosätet ansöker om och beviljas ett
examenstillstånd enligt examenstillståndslagen. Visserligen får i dag de
flesta enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd även
statsbidrag. Examenstillståndslagen saknar dock bestämmelser om
statsbidrag. Statsbidrag är en fråga för sig, och någon omedelbar
koppling mellan examenstillstånd och statsbidrag finns inte. 78 Frågan om
statsbidrag till en utbildning är ytterst en politisk fråga som avgörs av
bland annat det statsfinansiella läget och hur angelägen saken bedöms
vara.

Jfr SOU 2018:78, s. 381.
Ett statligt lärosäte får dock sälja beställd utbildning till utländska lärosäten från länder utanför
EES. Den obalansen uppmärksammades av internationaliseringsutredningen, som föreslog att
villkoren borde ändras (SOU 2018:78, s. 381). Någon ändring har dock inte genomförts.
78
Se prop. 1992/93:169, s. 77 och s. 79 samt SUHF 2021, s. 17–18.
76
77

60

UKÄ 2022: ETABLERING AV UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET I SVERIGE

Forskning
Även en utländsk aktör som planerar att etablera forskningsverksamhet i
Sverige ställs förstås inför den viktiga frågan om hur verksamheten ska
finansieras.
En möjlighet är att helt eller delvis bedriva uppdragsforskning mot
ersättning, i likhet med den stiftelse som bildats av Chalmers tekniska
högskola och Fraunhoferinstitutet. Det krävs inte något generellt tillstånd
för att bedriva uppdragsforskning i Sverige. 79
En annan möjlighet är finansiera forskningen genom externa
forskningsmedel från statliga eller privata forskningsfinansiärer. Men en
forskningsaktör som söker bidrag från en forskningsfinansiär måste
uppfylla de villkor som forskningsfinansiären ställer upp för bidragen.
Det gäller bland annat vem som kan söka eller vara medelsförvaltare av
bidragen. Som ett exempel redovisas här kortfattat de villkor som gäller
för bidrag från Vetenskapsrådet. 80
Den som söker bidrag från Vetenskapsrådet ska normalt ha avlagt
doktorsexamen och vara anställd av en godkänd medelsförvaltare. Till
godkända medelsförvaltare räknas svenska universitet och högskolor
som har staten som huvudman, enskilda utbildningsanordnare som
omfattas av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina samt
svenska regioner.
Även andra organisationer kan godkännas som medelsförvaltare av
Vetenskapsrådet, om organisationen som en del av sitt uppdrag bedriver
sådan forskning eller forskningsstödjande verksamhet som
Vetenskapsrådet har i uppdrag att finansiera. Till den kategorin räknas
andra svenska statliga myndigheter än universitet och högskolor med
forskningsuppdrag samt vissa forskningsinstitut.
För att bli godkänd som medelsförvaltare ska en sådan organisation
bland annat vara en juridisk person, eller en del av en juridisk person,
med ett svenskt organisationsnummer. Organisationen ska också
uppfylla ett antal andra villkor. Bland annat ska medelsförvaltaren kunna
erbjuda förutsättningar för att den forskning som finansieras är av högsta
vetenskapliga kvalitet.
Medelsförvaltaren måste också ha förutsättningar för att uppfylla de krav
som följer av Vetenskapsrådets generella villkor för beviljade medel till
forskning och forskningsstödjande verksamhet. Med hänsyn till EUrättsliga regler måste organisationen också kunna säkerställa, om
organisationen bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk

Se dock kapitlet Etikprövning av forskning.
Uppgifterna är hämtade från myndighetens webbplats: https://www.vr.se/soka-finansiering/attsoka-bidrag.html (2022-05-02).
79
80
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verksamhet, att medel som beviljas av Vetenskapsrådet endast kommer
användas i icke-ekonomisk verksamhet.
UKÄ konstaterar att villkoren för vilka som kan söka forskningsbidrag
kan variera mellan olika forskningsfinansiärer. Någon kartläggning av
villkoren har inte gjorts inom ramen för regeringsuppdraget. Enligt
uppgift från en forskningsstiftelse som UKÄ har varit i kontakt med har
den tolkat sina stadgar så att de bara ger medel till forskning och
industridoktorander som är baserade i Sverige, inte till forskning som
utförs utomlands. Det kan ha betydelse för ett forskningsinstitut som har
verksamhet både i Sverige och utlandet.
En särskild fråga gäller hur statliga lärosäten får använda anslagsmedel i
ett samarbete med en utländsk forskningsaktör med verksamhet i
Sverige. Internationaliseringsutredningen bedömde att det är mer
sannolikt att ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut förlägger
forskningsverksamhet i Sverige om de kan göra detta i samverkan med
ett svenskt lärosäte. UKÄ konstaterar att ett statligt lärosäte har
möjlighet att samverka med ett utländskt lärosäte om forskning i Sverige
och använda anslagsmedel för finansieringen. Det kan dock finns vissa
hinder för hur statliga anslagsmedel får användas i ett samarbete. Ett
hinder gäller bildande av juridiska personer för verksamheten. Den
frågan belyses i nästa kapitel. Men i övrigt är det inte möjligt för UKÄ
att i en översiktlig framställning som den här rapporten ge detaljerade
synpunkter på hur anslagsmedel får användas i olika samarbeten. Vidare
bör det ankomma på lärosätena själva att bedöma frågan från fall till fall.
Det bör dock påpekas att även Riksrevisionen kan ha synpunkter på hur
anslagsmedel används av universitet och högskolor i samarbeten med
externa aktörer.
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Några andra frågor
Verksamhetsformer
Utländska aktörers verksamhetsform i Sverige
En utländsk aktör som planerar att starta utbildnings- eller
forskningsverksamhet i Sverige måste ta ställning till flera frågor före
etableringen. En sådan fråga är vilken verksamhetsform som ska
användas. En möjlighet är att bilda en svensk juridisk person som
bedriver själva verksamheten, t.ex. ett aktiebolag. Som samarbetet
mellan Chalmers tekniska högskola och Fraunhoferinstitutet visar, kan
även andra verksamhetsformer vara tänkbara, t.ex. stiftelseformen.
Ett annat alternativ kan vara att bedriva verksamheten som en slags filial
till verksamheten i hemlandet. Det finns bestämmelser om utländska
filialers verksamhet i Sverige som redovisas nedan. Ett utländskt bolag
som startar en verksamhet i Sverige kan anses ha ett fast driftställe i
landet, vilket bland annat medför skyldighet att betala inkomstskatt i
Sverige. Ett utländskt bolag som vill starta upp en verksamhetsgren i
Sverige bör därför registrera en filial i Sverige. Om en filial registreras
inkluderas filialens resultat i det utländska bolagets ackumulerade
resultat.
Om däremot den utländska aktören bildar ett svenskt aktiebolag som
sköter den svenska verksamheten blir aktiebolagets resultat inte del av
det utländska bolagets resultat.
I det här avsnittet ges en kortfattad översikt av några bestämmelser som
kan bli aktuella vid en etablering av en filial i Sverige. En utländsk aktör
som överväger att etablera utbildningsverksamhet eller
forskningsverksamhet i Sverige måste förstås göra fördjupade analyser
av bland annat de skatterättsliga konsekvenserna av olika
verksamhetsformer och vilka svenska bestämmelser som kan bli
tillämpliga på den planerade verksamheten. Aktören måste även beakta
hemlandets bestämmelser.
Lagen om utländska filialer m.m.

I lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. finns bestämmelser om
formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska
företag och svenska eller utländska medborgare som är bosatta
utomlands. Med begreppet näringsverksamhet avses verksamhet som
bedrivs av näringsidkare. Som näringsidkare räknas varje fysisk eller
juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan
karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Begreppet
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näringsverksamhet har därmed samma innebörd som i annan civilrättslig
lagstiftning. 81 Av lagen framgår bl.a. följande.
Av 2 § framgår att ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig
förvaltning (filial), ett svenskt dotterföretag eller en agentur med
verksamhet i Sverige. Detta gäller dock inte om näringsverksamheten
omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller motsvarande
bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES).
Av 4 § framgår att utländska företag och utländska medborgare som är
bosatta utomlands, med vissa angivna undantag ska anses som svenska
rättssubjekt vid bedömningar av dels om de i ett rättsförhållande, som
gäller näringsverksamhet i Sverige som de bedriver, lyder under svensk
lag, dels om de i ett sådant rättsförhållande är skyldiga att svara inför
svensk domstol eller underkasta sig svensk myndigheters avgöranden.
En filial ska registreras hos Bolagsverket (15 §). Av lagen följer också
andra skyldigheter som anmälnings- och uppgiftsskyldighet samt
bokföringsskyldighet.
Några skattefrågor

En etablering av en utländsk juridisk person i Sverige kan aktualisera
skattskyldighet för t.ex. inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.
Bestämmelser om utländska juridiska och fysiska personers
skattskyldighet finns bland annat i inkomstskattelagen (1999:1229).
Enligt 6 kap. 7 § inkomstskattelagen är utländska juridiska personer
begränsat skattskyldiga. I 11 kap. 22–23 a §§ inkomstskattelagen finns
bestämmelser om skattelättnader för utländska experter, forskare eller
andra nyckelpersoner.
I skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen
(2011:1261) finns bestämmelser om uttag av skatter och avgifter.
Författningarna reglerar bland annat att viss verksamhet ska registreras
hos Skatteverket. Det gäller bland annat den som är skyldig att göra
skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter samt den som är skattskyldig
enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Av författningarna följer också
andra skyldigheter som uppgiftsskyldighet, dokumentationsskyldighet
och skyldigheten att deklarera.
I 3 kap. 3 § skatteförfarandelagen anges att med arbetsgivaravgifter
avses arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster och avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän
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löneavgift. Av 2 kap. 1 § socialavgiftslagen framgår att den som utger
avgiftspliktig ersättning som t.ex. löner och annan ersättning för arbete
ska betala arbetsgivaravgifter. I socialavgiftslagen finns också
bestämmelser om avdrag från arbetsgivaravgifter till en person som
arbetar med forskning eller utveckling (2 kap. 29–31 §§
socialavgiftslagen.
Av mervärdesskattelagen (1994:200) framgår när mervärdesskatt
(moms) ska betalas till staten. I 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen finns ett
undantag för bland annat omsättning av tjänster som utgör
högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en
utbildningsanordnare som är erkänd av det allmänna, och utbildning som
berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).
Undantaget omfattar även omsättning av varor och tjänster som omsätts
som ett led i utbildningen. Uppdragsutbildning omfattas bara av
undantaget under vissa förutsättningar.

Svenska lärosätens verksamhetsformer vid
samarbeten med utländska aktörer
Som framgått tidigare har Chalmers tekniska högskola och det tyska
Fraunhoferinstitutet tillsammans bildat en svensk stiftelse som bedriver
forskning. 82 Enskilda utbildningsanordnare har möjlighet att på egen
hand bilda t.ex. aktiebolag eller stiftelser för samverkan med en utländsk
aktör om etablering av utbildning eller forskning i Sverige.
Statliga universitet och högskolor har däremot inte samma möjligheter
som de enskilda utbildningsanordnarna att på egen hand bilda juridiska
personer.
Av 8 kap. 3 § budgetlagen (2011:203) framgår att regeringen inte utan
riksdagens bemyndigande får förvärva aktier eller andelar i ett företag
eller på annat sätt öka statens röst- eller ägarandel i ett företag.
Regeringen får inte heller enligt samma paragraf utan riksdagens
bemyndigande skjuta till kapital till ett företag. Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) innehåller anslutande bestämmelser inom
området. En myndighet får inte utan regeringens medgivande förvärva
aktier eller andelar i ett företag, göra kapitaltillskott eller på annat sätt
öka statens röst- eller ägarandel i ett företag. En sådan åtgärd ska
finansieras med anslag (2 kap. 7 § kapitalförsörjningsförordningen). Med
företag avses självständiga rättssubjekt som bolag, stiftelser eller
föreningar. 83
Bestämmelserna innebär att både riksdagens bemyndigande och beslut
av regeringen krävs för att ett statligt lärosäte ska kunna bilda ett
Se kapitlet Exempel på etableringar.
Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210), ESV Cirkulär 2011:2.
82
83
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aktiebolag eller en stiftelse för utbildning eller forskning tillsammans
med en utländsk aktör. Vidare måste riksdagen anvisa medel för
ändamålet.
I det här sammanhanget kan det nämnas att riksdagen i flera fall har
bemyndigat regeringen att besluta om bland annat förvärv av aktier och
medlemsavgifter i anslutning till internationella samarbeten om
kunskaps- och innovationsplattformar (KIC) och s.k. Eric-konsortier.

Några migrationsrättsliga aspekter
En utländsk aktör som överväger att etablera utbildnings- eller
forskningsverksamhet i Sverige kan också behöva förhålla sig till vissa
migrationsrättsliga frågor. En fråga gäller möjligheterna för
tredjelandsmedborgare att söka sig till verksamheten för att forska eller
studera. I det här avsnittet ges en översiktlig redogörelse för vissa
bestämmelser om uppehållstillstånd för forskning och studier i Sverige.

Uppehållstillstånd för forskning och studier inom
högre utbildning
En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha
uppehållstillstånd (2 kap. 5 § utlänningslagen [2005:716]). Ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar
vistas i landet för bland annat arbete och studier (5 kap. 10 §
utlänningslagen).
I 5 b kap. utlänningslagen finns särskilda bestämmelser om uppehållstillstånd för bland annat forskning och studier inom högre utbildning.
Bestämmelsen i 5 b kap. 1 § utlänningslagen anger förutsättningarna för
att ett uppehållstillstånd för forskning ska beviljas. Av bestämmelsen
framgår bland annat att en utlänning som ska utföra forskning i Sverige
enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om
godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska
beviljas ett uppehållstillstånd för forskning, om inte något annat följer av
de allmänna förutsättningarna för uppehållstillstånd.
Den sistnämnda lagen (2008:290) innehåller bestämmelser om
godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare och om
mottagningsavtal. Lagens bestämmelser syftar till att underlätta
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige för att utföra
forskning under en längre tid än tre månader. Närmare föreskrifter finns i
förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta
emot gästforskare. Av förordningens 1 § framgår att Vetenskapsrådet ska
besluta i ärenden om godkännande för en forskningshuvudman att ta
emot gästforskare och om återkallelse av ett sådant godkännande.
Vetenskapsrådet har meddelat närmare föreskrifter om förfarandet för
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godkännande. 84 Vetenskapsrådet ansvarar också för en förteckning över
vilka forskningshuvudmän som är godkända att ta emot gästforskare.
5 b kap. 3 § utlänningslagen anger förutsättningarna för att
uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning ska beviljas. Av
paragrafen framgår att en utlänning som har antagits till en utbildning på
heltid vid en läroanstalt för högre utbildning i Sverige ska beviljas
uppehållstillstånd om utlänningen har betalat de avgifter som tas ut för
studierna vid läroanstalten och inte något annat följer av de allmänna
förutsättningarna för uppehållstillstånd.
Att utlänningen ska ha antagits till utbildningen innebär enligt
förarbetena inte nödvändigtvis att antagningen måste ske vid den
ordinarie antagningsprocessen, t.ex. enligt bestämmelserna om antagning
i högskoleförordningen (1993:100). Som exempel anges att det kan
räcka med ett brev eller ett intyg som styrker inskrivningen vid
läroanstalten. 85 I samma förarbeten uttalas följande om vad som avses
med läroanstalt för högre utbildning: 86
Med läroanstalt för högre utbildning avses alla slags läroanstalter för högre
utbildning som är erkända eller betraktas som sådana och som erbjuder en
erkänd examen från högre utbildning eller annan erkänd eftergymnasial
behörighet ((jfr artikel 3.13 i direktivet). Det innebär bl.a. att de läroanstalter
som omfattas av högskolelagen (1992:1434), lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina, förordningen (1993:221) om Sveriges
lantbruksuniversitet och förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan är
att anse som läroanstalter för högre utbildning. Även utbildning inom
yrkeshögskolan liksom yrkesutbildning på eftergymnasial nivå vid
folkhögskola omfattas av begreppet. Det finns även andra
utbildningsanordnare som kan falla in under definitionen av läroanstalt för
högre utbildning. Genom förordningen (2015:545) om referensram för
kvalifikationer för livslångt lärande har en nationell referensram för
kvalifikationer införts. Referensramen har åtta nivåer och eftergymnasiala
utbildningar motsvarar nivå 5 och uppåt. Om en utbildningsanordnare
erbjuder en eftergymnasial utbildning och kvalifikationer från denna
utbildning genom författning eller beslut av Myndigheten för
yrkeshögskolan bedöms motsvara nivå 5 eller högre i referensramen, bör
utbildningsanordnaren vara att anse som en läroanstalt för högre utbildning i
fråga om den aktuella utbildningen. Det ankommer på Migrationsverket att i
varje enskilt fall bedöma om den utbildning som utlänningen anger
genomförs vid en läroanstalt för högre utbildning och om utbildningen
därmed kan berättiga till uppehållstillstånd.

Se Vetenskapsrådets föreskrifter om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot
gästforskare (VRFS 2013:1).
85
Prop. 2019/20:9, s. 168 f
86
A.a, s. 169.
84
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För uppehållstillstånd efter slutförd forskning och efter slutförda studier
finns särskilda bestämmelser i 5 b kap. 7 och 8 §§ utlänningslagen.
De allmänna förutsättningarna för att uppehållstillstånd ska beviljas
enligt ovan angivna bestämmelser finns i 5 b kap. 9–12 §§
utlänningslagen. Bland annat ska personen visa att han eller hon kommer
att ha tillräckliga medel för sitt uppehälle under tillståndstiden och för att
täcka kostnaderna för sin återresa samt, vid vistelse som uppgår till högst
ett år, visa att han eller hon har eller har ansökt om en heltäckande
sjukförsäkring som gäller i Sverige (9 §).

Samordnad antagning
Det kan vara värdefullt för ett utländskt lärosäte som etablerar utbildning
i Sverige att få delta i den samordnade antagningen till
högskoleutbildningar i landet. 87 Samordnad antagning innebär att en
sökande i en enda anmälan ansöker till utbildningar på olika lärosäten.
Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för den
samordnade antagningen. Av 2 § förordningen (2012:811) med
instruktion för Universitets- och högskolerådet framgår att myndigheten
har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor som omfattas
av högskolelagen (1992:1424) eller av enskilda utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina
1. biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat
antagningsförfarande, och
2. ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.
För den samordnade antagningen används webbplatserna Antagning.se
och Universityadmissions.se. Genom webbplatserna kan personer söka
till utbildningar vid statliga universitet och högskolor samt vid enskilda
utbildningsanordnare med examenstillstånd. UHR ansvarar för
förvaltningen av antagningssystemet NyA. Antagningssystemet består
både av tjänsterna för anmälan – webbtjänsterna Antagning.se och
Universityadmissions.se – och av gränssnitt för exempelvis styrning och
handläggning. Nästa alla statliga lärosäten och hälften av de enskilda
utbildningsanordnarna med examenstillstånd deltar i den samordnade
antagningen. 88
UHR:s uppgifter när det gäller den samordnade antagningen avser
uppdrag från statliga lärosäten och enskilda utbildningsanordnare med
examenstillstånd, enligt myndighetens instruktion. På webbplatsen

Jfr önskemålet från Åbo Akademi i kapitlet Exempel på etableringar.
Årsredovisningen 2021 för UHR. För en närmare beskrivning av den samordnade antagningen, se
SOU 2017:20 s. 177 ff.
87
88
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Antagning.se finns inte möjlighet att anmäla sig till andra
utbildningsanordnare.

Offentlighetsprincipen och sekretess
För statliga lärosäten och andra myndigheter gäller
offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat en rätt att ta del av
allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess hos myndigheten.
Frågan är om ett utländskt lärosäte som etablerar verksamhet i Sverige
skulle omfattas av offentlighetsprincipen.
Grundläggande bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet
finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Bestämmelser om i vilken
utsträckning allmänna handlingar omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Där finns exempelvis sekretessbestämmelser till skydd för enskild inom forskning och statistik (24 kap.)
samt enskildas affärsförbindelser med myndigheter (31 kap.).
Offentlighetsprincipen gäller statliga myndigheter, riksdagen och
beslutande kommunala församlingar samt juridiska personer där
kommuner eller regioner har ett rättsligt bestämmande inflytande (se
2 kap. 4–5 §§ tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen). Av 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen framgår
vidare att de organ som anges i bilagan till lagen ska jämställas med
myndigheter när det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar. För
enskilda utbildningsanordnare innebär detta att de endast är skyldiga att
tillämpa offentlighetsprincipen om de har förts in i bilagan. Ett exempel
på en enskild utbildningsanordnare som anges i bilagan och som därmed
omfattas av offentlighetsprincipen är Chalmers tekniska högskola.
Ytterligare exempel är Högskolan i Jönköping samt, i mycket begränsad
omfattning, Handelshögskolan i Stockholm. För övriga enskilda
utbildningsanordnare och utländska aktörer gäller alltså inte offentlighetsprincipen.

Analys och slutsatser
En utländsk aktör som vill etablera utbildningsverksamhet eller
forskningsverksamhet i Sverige behöver överväga i vilken juridisk form
detta ska ske. En aktör kan välja att starta en filial i Sverige till
verksamheten i hemlandet. Ett annat alternativ är att bilda en svensk
juridisk person, t.ex. ett aktiebolag eller stiftelse. Vid valet kan aktören
behöva överväga bland annat ekonomiska och skatterättsliga
konsekvenser, men även hemlandets lagstiftning. Som exemplet med
forskningssamarbetet mellan Chalmers tekniska högskolan och
Fraunhoferinstitutet kan bildandet av den juridiska personen ske
tillsammans med en svensk aktör, t.ex. en enskild utbildningsanordnare
eller enskild forskningsutförare. Ett statligt lärosäte eller annan
myndighet kan dock inte vara med och bilda den juridiska personen, om
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inte riksdagen och regeringen fattar nödvändiga beslut. Vidare måste
riksdagen anvisa medel för ändamålet.
Även migrationsrättsliga aspekter behöver beaktas vid en etablering i
Sverige. Det gäller t.ex. om aktören överväger att anställa personal från
utlandet för forskning. En utbildningsanordnare behöver också beakta
frågan om uppehållstillstånd för studier, om målgruppen för utbildningen
helt eller delvis är inresande tredjelandsmedborgare. Av bestämmelserna
framgår att en utlänning som har antagits till en utbildning på heltid vid
en ”läroanstalt för högre utbildning i Sverige” ska beviljas
uppehållstillstånd om utlänningen har betalat de avgifter som tas ut för
studierna vid läroanstalten och inte något annat följer av de allmänna
förutsättningarna för uppehållstillstånd. Enligt förarbetena till
utlänningslagen innefattar läroanstalter för högre utbildning bl.a. de
enskilda utbildningsanordnare som omfattas av lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina.
Frågan om uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare är däremot mer
osäker om den utländska aktören skulle bedriva utbildning i Sverige utan
svenskt examenstillstånd. Det ankommer på Migrationsverket att
bedöma om utbildningen genomförs vid en läroanstalt för högre
utbildning och om utbildningen därmed kan berättiga till
uppehållstillstånd. Som framgår av kapitlet Exempel på etableringar har
några utländska lärosäten genom åren övervägt att anordna
avgiftsfinansierad högskoleutbildning i Sverige för inresande
tredjelandsmedborgare. En bidragande orsak till att någon utbildning
hittills inte anordnats kan ha varit osäkerheten om
tredjelandsmedborgares möjligheter att få uppehållstillstånd om
utbildningsanordnaren inte har ett svenskt examenstillstånd.
Det kan vara värdefullt för ett utländskt lärosäte som etablerar utbildning
i Sverige att delta i den samordnade antagningen till
högskoleutbildningar i landet. UHR:s uppgifter när det gäller den
samordnade antagningen avser dock uppdrag från statliga lärosäten och
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd, enligt
myndighetens instruktion.
Slutligen kan det konstateras att en utländsk aktör som bedriver
utbildning eller forskning i Sverige inte kommer att omfattas av
offentlighetsprincipen, om inte riksdagen beslutar att föra in aktören i
bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.
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Avslutande reflektioner
Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att göra en översyn av de rättsliga
förutsättningarna för etablering av utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige. I den här rapporten har UKÄ redovisat
ett antal rättsområden som är av betydelse vid en etablering.
UKÄ konstaterar i rapporten att det inte finns några formella hinder för
en utländsk aktör att anordna högre utbildning eller etablera
forskningsverksamhet i Sverige. Samtidigt finns det flera centrala
författningsbestämmelser och andra villkor som en utländsk aktör måste
förhålla sig till, framför allt när det gäller etablering av
utbildningsverksamhet. En reflektion som kan göras efter UKÄ:s
genomgång är att ställningstaganden inom ett område kan få
konsekvenser inom ett annat område. Här ges några exempel.
Ett utländskt lärosäte kan anordna högre utbildning i Sverige som leder
till en utländsk examen och finansiera verksamheten genom
studieavgifter från de studerande. Det finns inga formella hinder för det.
Men en avgiftsbelagd utbildning kommer att konkurrera med svenska
lärosäten som erbjuder avgiftsfri utbildning. För att göra utbildningen
mer attraktiv för svenska studerande, kan det därför bli nödvändigt för
det utländska lärosätet att ansöka hos regeringen om att utbildningen ska
berättiga till svenskt studiestöd. Någon garanti för att regeringen bifaller
ansökan finns dock inte, bland annat eftersom ett grundläggande villkor
är att det finns tillgängliga budgetmedel.
Det finns inte något författningskrav på att ett utländskt lärosäte måste ha
ett svenskt examenstillstånd för att anordna högre utbildning i Sverige.
Men om en av målgrupperna för utbildningen i Sverige är betalande
tredjelandsmedborgare behöver lärosätet bland annat ta hänsyn till
migrationsrättsliga aspekter. Ett svenskt examenstillstånd för lärosätet
kan ge bättre möjligheter för tredjelandsmedborgare att få
uppehållstillstånd för studier vid lärosätets utbildning i Sverige.
Examenstillståndet innebär samtidigt att utbildningen kommer att
omfattas av UKÄ:s kvalitetssäkringssystem, uppföljningar och tillsyn.
Examenstillståndet ger också möjlighet att delta i den samordnade
antagningen till högskoleutbildningarna. Lärosätet kommer också att
omfattas av lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och
prövning av oredlighet i forskning. Examenstillståndet kan också
innebära att lärosätet blir godkänd medelsförvaltare för forskningsbidrag
från Vetenskapsrådet.
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Att söka examenstillstånd kan samtidigt bli en komplicerad process för
ett utländskt lärosäte. Om den som söker examenstillstånd är en utländsk
juridisk person behövs inte bara regeringens tillstånd utan även ett
bemyndigande av riksdagen, eller att riksdagen fattar beslut om
överlåtelsen av förvaltningsuppgiften. 89 Om lärosätet i stället väljer att
bilda t.ex. ett svenskt aktiebolag som ansöker om examenstillståndet,
krävs visserligen inte ett bemyndigande av riksdagen för att regeringen
ska kunna bifalla ansökan. Men utbildningen ska fortfarande uppfylla
höga krav på kvalitet.
Som framgår av kapitlet Utgångspunkter har det varit nödvändigt för
UKÄ att göra flera avgränsningar och tolkningar av regeringsuppdraget
med hänsyn till uppdragets generella utformning. Den här rapporten har
också delvis fått en översiktlig karaktär. Vissa områden som kan ha
betydelse för etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i
Sverige kan därför behöva utredas särskilt eller bli föremål för fördjupad
analys. Det gäller t.ex. rättsliga frågor om samarbeten inom ramen för
Europauniversiteten och samarbeten inom kunskaps- och
innovationsplattformar.
Det ingår inte regeringsuppdraget att lämna förslag på
författningsändringar för att underlätta etablering av utbildnings- och
forskningsverksamhet i Sverige. Det kan t.ex. diskuteras om inte frågan
om den formella hanteringen av examenstillstånd för utländska lärosäten
borde ses över, så att inte riksdagens medverkan behövs i varje enskilt
ärende (jfr examenstillståndet för Världssjöfartsuniversitet). UKÄ har
dock inte tillräckligt underlag för att uttala sig om det i nuläget finns ett
konkret behov av att genomföra en utredning och eventuellt inleda en
lagstiftningsprocess inom området. En möjlig lösning kan vara att frågan
utreds närmare om ytterligare ett utländskt lärosäte ansöker om ett
examenstillstånd.
Det är UKÄ:s förhoppning att den här rapporten ska vara ett underlag för
vidare överväganden av regeringen när det gäller frågan om etablering av
utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige.
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Se vidare kapitlet Examenstillstånd.

UKÄ 2022: ETABLERING AV UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET I SVERIGE

73

UKÄ 2022: ETABLERING AV UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSVERKSAMHET I SVERIGE

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

uka.se

