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1. Universitet och högskolor är avgörande 
för det internationella kunskapsutbytet.

2. Internationalisering av universitet och 
högskolor har stor betydelse för andra 
delar av samhället.

Varför internationalisering?
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Sveriges position

99 procent av all världens forskning sker 
utanför Sverige 

Mindre än en procent av världens mobila 
studenter kommer till Sverige
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• nya mål och ny nationell strategi för 
internationalisering - både utbildning och 
forskning

• åtgärder för hur fler studenter kan få 
internationellt perspektiv i utbildningen

• åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet 
som studiedestination och kunskapsnation

Utredningens uppdrag
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Redovisning av uppdraget

1. Mål, strategi och internationella perspektiv 
i utbildningen
31 januari 2018

2. Ökad attraktivitet som studiedestination 
(studieavgifter)
31 oktober 2018
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• Att inkludera internationella och 
interkulturella perspektiv i all utbildning, 
forskning och andra uppgifter

• Påverkar styrning på nationell och 
lärosätenivå

Integrerad internationalisering
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• mobilitet
• internationalisering på hemmaplan
• forskningssamarbeten
• strategiska partnerskap
• etablering utomlands

Olika former av internationalisering
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Utredningens förslag och funderingar



Ingångsvärden

• Tidsperiod 2020-2030
• Inga enskilda länder pekas ut
• Uppföljning efter fem år
• Tidigare strategier upphör att gälla
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Utgångspunkter 
• Inte ett självändamål; det är ett verktyg för att nå ökad 

kvalitet.

• Utgå från lärosätets förutsättningar

• Större delen av utveckling av ny kunskap sker utanför 
Sverige. 

• Universitets och högskolors internationella samarbete drar 
nytta av och bidrar till hela samhällets internationella 
samarbete, utveckling och mångfald. 
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…men det finns andra sätt att tänka

1. The commercial approach
2. The academic approach
3. The humanitarian approach

• The knowledge contribution approach
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Potentiellt lagförslag

”Högskolans samlade 
internationella verksamhet ska 
bidra till stärkt kvalitet av 
utbildning och forskning och till 
hållbar nationell och global 
utveckling.”

Idag: ”Högskolorna bör 
vidare i sin verksamhet 
främja förståelsen för 
andra länder och för 
internationella 
förhållanden.”
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Potentiell vision 

Sveriges universitet och högskolor ska vara bland de 
mest attraktiva, internationella miljöerna med 
världsledande kvalitet på utbildningen och forskningen. 
Internationell förståelse och interkulturell kompetens 
utgör en självklar och integrerad del av utbildning och 
forskning. Lärosätenas internationaliseringsarbete 
underlättas av ett effektivt samarbete med det övriga 
samhället i syfte att lösa nationella och globala 
utmaningar.
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Nationell strategi för internationalisering
Möjliga delmål:

• En strategisk aspekt i styrningen av och vid universitet 
och högskolor

• Internationalisering för alla studenter, inkl. mobilitet
• Ökad internationell erfarenhet hos personalen
• Ökad attraktivitet
• Förbättrade villkor för strategiska samarbeten
• Förbättrade förutsättningar för att stötta global 

utveckling
• Förbättrat sektors- och myndighetssamarbete
• Väletablerat system för uppföljning och utvärdering 
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Exempel på förslag och rekommendationer 
(1)
• Internationell förståelse och interkulturell kompetens i 

lärandemål 
• Utveckling av digital teknik och virtuell mobilitet
• Förstärkta möjligheter för områden med låg 

internationalisering
• Utnyttja EU-programmen mera
• Finansiärer och lärosäten: stärk stödet för utresande 

mobilitet och internationella samarbeten
• Ökade synergier  mellan internationalisering av 

utbildningen och forskningen
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Exempel på förslag och rekommendationer 
(2)

• Stärk meritvärdet av internationalisering
• Tänk på mottagandet!
• Bredare stöd till kapacitetsutveckling i samarbetsländer 

inom biståndet
• Lämna inte ”brygganländer”
• Stötta internationella nätverk för Agenda 2030
• Ge möjlighet till utländsk etablering
• Språkpolicy
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Betänkande 2:
Ökad attraktivitet som studiedestination
• anmälningsavgift
• studieavgift
• anslagsfinansiering
• stipendier
• kännedom om Sverige
• omvärldsbevakning
• studentinflytande
• myndighetssamordning
• annat?



Kontakt

Utredare: Agneta Bladh
Sekretariat: Maria Wilenius

Albin Gaunt

www.sou.gov.se/internationaliseringsutredningen

Facebook: @internationaliseringsutredningen
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