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Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet om 
betänkandet En strategisk agenda för 
internationalisering, SOU 2018:3 (U2018/00382/UH) 

Sammanfattning 
SLU är huvudsakligen positivt till utredningens arbete, och bedömer att det första 
delbetänkandet kommer att vara till nytta för universitetets fortsatta 
internationaliseringsarbete. En nationell strategi för internationalisering av högre 
utbildning välkomnas, och bör även omfatta andra närliggande aktörer vars 
verksamhet är av betydelse för lärosätenas.  

Angelägna frågor där SLU särskilt stödjer utredningens förslag eller 
rekommendationer rör: hanteringen av uppehållstillstånd; inrättandet av ett 
kraftfullt nationellt stipendieprogram; utökat uppdrag för universitets- och 
högskolerådet (UHR); inrättandet av ett flexibelt nationellt mobilitetsprogram för 
studenter och lärare, där kortare mobiliteter kan bidra till att uppfylla det föreslagna 
målet om 25% studentmobilitet; den rådande bostadsbristen; omvärldsbevakning 
och -analys; det svenska språkets ställning; etableringen av hållbara alumnnätverk; 
samt stöd till nyanlända.  

SLU:s huvudsakliga invändning rör förslaget att Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) regelbundet ska genomföra tematiska utvärderingar av lärosätenas 
internationalisering.  

Generella synpunkter 
SLU anser att betänkandet är värdefullt och användbart då det belyser olika 
aspekter av internationalisering, och att det tydligt framhåller syftet med 
lärosätenas internationalisering – att öka kvaliteteten i verksamheten samt att bidra 
till en hållbar utveckling nationellt och globalt.  
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SLU välkomnar en nationell strategi för internationalisering av högre utbildning 
som syftar till att ”… förbättra förutsättningarna för lärosätenas 
internationalisering” (s. 118). SLU anser dock att en utgångspunkt saknas i avsnitt 
6.2.1, nämligen att stöd från och ett fungerande samarbete med närliggande 
myndigheter är avgörande. Strategin skulle därför helst omfatta även närliggande 
och relevanta aktörer som UHR, UKÄ, Svenska institutet (SI), STINT, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och de statliga 
forskningsfinansiärerna. Genom en strategi som formuleras på en mer övergripande 
nivå, kan förhoppningsvis målsättningar och uppdrag/ansvar för samtliga berörda 
aktörer inom sektorn tydliggöras och användandet av befintliga resurser optimeras.  

De åtta målen framstår som väl genomtänkta och från SLU:s perspektiv är det 
särskilt positivt att mål 6, som i stor utsträckning sammanfaller med vårt 
universitets verksamhetsidé, ges en tydlig plats.  

SLU:s huvudsakliga invändning rör förslagen att genomföra särskilda tematiska 
utvärderingar av lärosätenas internationalisering. Om internationalisering ska vara 
en integrerad aspekt av all verksamhet, vilket förespråkas (s. 121-122), bör 
utvärderingen av lärosätenas internationalisering huvudsakligen vara en integrerad 
del av övriga utvärderingar. I UKÄ:s nationella system för kvalitetssäkring av 
utbildning och forskning kan internationalisering förslagsvis utgöra ett eget 
bedömningsområde vid sidan av de sex befintliga1. Som komplement kan en 
uppföljning av den nationella internationaliseringsstrategin göras gentemot ett 
bredare spektrum av aktörer, gärna med fokus på kvantitativa indikationer som 
kräver ett minimum av extra utvärderingsarbete av lärosätena. 

Eftersom betänkandet är mycket innehållsrikt fokuserar SLU i sitt remissvar på 
sådana förslag och rekommendationer som ur universitetets perspektiv har särskild 
potential att gynna internationaliseringsarbetet. 

Specifika synpunkter  
Mål 1 (Internationaliseringen präglar styrningen av och vid universitet och 
högskolor) 

• 7.1.1. SLU anser att det är viktigt för lärosätenas internationalisering att det 
finns en övergripande samlad strategi för de olika 
internationaliseringsinstanserna. Detta för att säkerställa att 
myndigheternas arbete drar åt samma håll och resulterar i synergier. 

• 7.1.5. SLU ser positivt på att frågan om myndighetsspråk (svenska språkets 
ställning) lyfts, och att vikten av språkstöd på svenska och engelska 
framhålls (s. 155-156). 

Mål 2 (Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation) 
• 7.2.1. Det föreslagna uppdraget till Migrationsverket att se över hur 

handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd kan förenklas (s. 

                                                      
1 Styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; 
jämställdhet; student- och doktorandperspektiv; arbetsliv och samverkan 
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159) är mycket viktigt och högst angeläget. Lika viktig och angelägen är 
rekommendationen att såväl lärosäten som SI ska arbeta för att skapa 
hållbara alumnnätverk (s. 162), samt Regeringskansliets beredning av 
frågan om andrahandsuthyrning som ett möjligt verktyg i den rådande 
situationen med bostadsbrist (s. 167). 

• 7.2.4. SLU stöder utredningens synpunkter i frågan om attraktiva 
stipendier, d.v.s. att Sverige behöver fler attraktiva stipendier samt att 
tillgängliga stipendier bör fördelas på ett mer optimalt sätt (S. 172). 

Mål 3 (Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin 
internationella förståelse eller interkulturella kompetens) 

• 7.3.3. SLU stödjer förslaget att UHR ges ett bredare uppdrag att främja 
internationalisering vid Sveriges lärosäten, bl.a. genom ökat stöd för 
internationalisering på hemmaplan (s. 181-182).  

• 7.4.1. SLU ser positivt på att utredningen förespråkar större flexibilitet vad 
gäller utlandsmobilitet, och stödjer förslaget att ge UHR i uppdrag att 
föreslå utformningen av ett kompletterande nationellt mobilitetsstödjande 
program med stöd för kortare mobiliteter (s. 186). Detta är något som 
efterfrågas av våra studenter. 

SLU menar även att den föreslagna målsättningen om att minst 25% av 
studenterna år 2025 ska ha utlandsmobilitet inom ramen för studierna (s. 
186) skulle vara mer realistisk att uppnå om även mobilitet kortare än tre 
månader inkluderades. Ett gemensamt verktyg för uppföljning av kortare 
mobiliteter, även de som genomförs utanför ett framtida nationellt 
mobilitetsprogram, behövs. 

Mål 4 (De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, 
har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät) 

• 7.5.2. SLU ser positivt på utredningens förslag att regeringen avsätter 
medel för och ger UHR i uppdrag att utforma ett utomeuropeiskt 
lärarmobilitetsprogram (s. 193). Det är dock viktigt att förenkla 
förutsättningarna för lärarnas deltagande. Vidare anser SLU att det är 
viktigt att även låg- och medelinkomstländer omfattas av det föreslagna 
mobilitetsprogrammet. 

Mål 5 (Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt 
internationellt samarbete och samverkan är goda) 

• 7.6.4. SLU stödjer ståndpunkten att omvärldsbevakning och 
omvärldsanalys i internationella frågor av relevans för högskolesektorn är 
mycket viktigt och bör stärkas (s. 205). 

Mål 6: (Universitetetens och högskolornas möjligheter att bidra till global 
utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda) 
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• 7.7.3. SLU stödjer utredningens förslag att klargöra förutsättningarna för 
svenska lärosäten att inom ramen för sitt uppdrag underlätta situationen för 
flyktingar och nyanlända till Sverige (s. 212). 

Mål 7 (Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor 
är anpassat efter lärosätenas behov) 

• 7.8.1-7.8.2. Se kommentarer i inledande stycken och första punkten under 
Mål 1.  

Mål 8 (System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är 
väletablerade) 

• 7.9.1-7.9.4. SLU motsätter sig rekommendationen att UKÄ regelbundet 
ska genomföra tematiska utvärderingar av lärosätenas internationalisering 
(s. 223). Om målsättningen är att internationalisering blir en integrerad del 
av all verksamhet bör även utvärderingen integreras i den ordinarie 
utvärderingen av respektive verksamhet. I linje med det är det rimligt att 
internationalisering blir ett bedömningsområde i UKÄ:s nationella system 
för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, vilket inte är fallet 
idag. SLU instämmer i hög grad med utredningens konstaterande på s. 228: 
”Alla dessa utvärderingar sammantagna gör att utvärderingsverksamheten 
vid universitet och högskolor kan vara tämligen omfattande.” 

 

Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av vicerektor för 
internationella relationer Ylva Hillbur efter föredragning av utredare Helena 
Eklund Snäll. Inom ramen för beredningen har synpunkter från Rådet för 
utbildning på forskarnivå (FUR), Rådet för fortlöpande miljöanalys (Fomar), 
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) och 
Utbildningsavdelningen inkommit och beaktats.  

 

 

 

Vice rektor Ylva Hillbur 

 Utredare Helena Eklund Snäll 
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