
Styrelsen för Luleå tekniska universitet vill göra regeringen uppmärksam på de negativa konsekvenser som de 

förändringar (proposition 200/21:191 och SFS 2021:765) i utlänningslagen (2005:716) innebär för framför allt 

forskarstuderande och yngre forskare vid svenska lärosäten.  

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tidigare kommenterat betänkandet ”En långsiktigt hållbar 

migrationspolitik” (SOU 2020:54) i en skrivelse till Regeringskansliet daterad 2021-04-01 (Dnr: SU-850-0024-

21) och redogör där för flera av de negativa konsekvenser som lagförändringen medför. Lagförändringen vilar på 

betänkandet som inte skickats på remiss till vare sig det absoluta flertalet lärosäten (endast Lunds universitet), 

SUHF, Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet eller 

Vinnova och får därför de konsekvenser som redovisas nedan.  

 

Styrelsen för Luleå tekniska universitet anser att lagändringen kraftigt motverkar regeringens intentioner som 

beskrivs i Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige Prop. 2020/21:60, nämligen ”att 

andelen utländska doktorander som stannar i Sverige bör öka”. De konsekvenser som lärosätet nu ser bland 

forskarstuderande är en ökad oro för framtiden, i ökad omfattning fokus på att lämna Sverige för att slutföra 

forskarstudier i andra länder eller efter genomförd disputation. Förutom dessa direkt negativa konsekvenser för de 

individer som är inne i systemet och som straffas retroaktivt eftersom lagförändringen omedelbart vunnit laga 

kraft, innebär lagändringen också att Luleå tekniska universitet får svårare att rekrytera 

forskarstuderande/doktorander i framtiden.  

 

Luleå tekniska universitet har idag en majoritet utländska doktorander varav en stor del också är utomeuropeiska 

doktorander, som påverkas av den förändrade lagstiftningen. Det förtjänar att påpekas att dessa personer genomgår 

den högsta formella utbildningen som finns i vårt utbildningssystem, de har sökt doktorandtjänster i internationell 

konkurrens och är högpresterande personer som inte sällan hamnar på nyckelpositioner inom akademien eller i 

privat näringsliv och offentlig sektor. För varje doktorand som lärosätet utbildar investeras flera miljoner kronor i 

offentliga och privata medel. Detta i ett läge då Sverige, och än tydligare norra Sverige, är i desperat behov av 

kompetens för att säkra pågående företagsetableringar och då företag, offentlig sektor och akademi satsar stora 

resurser på rekryterings- och kompetenförsörjningsåtgärder.   

Utifrån den samlade bild som vi beskrivit anser vi att det är av yttersta vikt att utomeuropeiska doktorander och 

post-docs blir undantagna från de föreslagna förändringarna i utlänningslagen och ges rimliga förutsättningar för 

att stanna kvar i landet efter disputation. Dessa personer utgör en viktig del i ett större system för att öka Sveriges 

konkurrenskraft och vidmakthålla Sveriges position som kunskapsnation. 

 

Styrelsen för Luleå tekniska universitet vill därför uppmärksamma regeringen på dessa oönskade effekter av en 

ogenomtänkt lagstiftning och yrkar att de regler som tidigare gällde för forskarstuderande och vissa forskare 

avseende regelverket kring permanenta uppehållstillstånd återinförs. 
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