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         Förord 
Internationalisering förminskas ofta till att handla om hur många av 

studenterna i föreläsningssalen som kommer från andra länder. För 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har internationalisering en 

djupare innebörd än så. För oss handlar internationalisering om att 

medvetet arbeta för att den högre utbildningen ska vara internationell 

och genomsyras av internationella perspektiv.  

 

Vi menar att syftet med internationalisering är att studenter ska 

konfronteras med idéer, perspektiv och teorier som de annars inte skulle 

få tillgång till. På så sätt är internationalisering framförallt en fråga om 

utbildningskvalitet.   

 

Samtidigt kommer utbildningskvaliteten inte att öka bara för att antalet 

utomeuropeiska studenter eller mängden utbytesavtal blir fler. För att 

lyckas med internationalisering krävs ett brett anslag och långsiktiga 

strategier. Det räcker inte att locka till sig internationella studenter, det 

måste också finnas en plan för hur deras perspektiv ska tas tillvara.  

 

Internationalisering ställer även krav på undervisningen. En utbildning 

blir inte internationell bara för att undervisningsspråket är engelska. 

Lärare måste ha tillräckligt mycket pedagogisk kunskap för att kunna 

anpassa undervisningen efter studenternas förutsättningar att ta till sig 

kunskap på sitt andra eller tredje språk.  

 

SFS anser att det är ovärdigt ett land som Sverige med höga 

utbildningsambitioner att sakna en aktuell nationell strategi för 

internationalisering. Vi kräver att regeringen omedelbart påbörjar 

arbetet med att ta fram en ny strategi som pekar ut riktningen för 

internationaliseringen av högre utbildning i Sverige. En viktig del i en 

sådan strategi är att varje lärosäte ska utarbeta en egen plan för 

internationalisering av sina utbildningar.  

 

SFS kräver bland annat:  

 

 Att regeringen ska utarbeta en strategi för internationalisering 

av högre utbildning samt att varje lärosäte ska ha en aktuell 

strategi för internationalisering.  

 Att lärare och forskarstudenter som undervisar på engelska ska 

genomgå högskolepedagogisk utbildning om undervisning på 

engelska.  

 Att lärosäten ska gå från att informera till att aktivt stödja och 

uppmuntra studenter att studera utomlands, till exempel genom 

att låta studenter dela med sig av sina erfarenheter. 
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1. Inledning 
I den här rapporten analyseras ett urval av styrdokument för 

internationalisering vid åtta svenska lärosäten. Analysen visar att 

lärosätena lägger stor vikt vid rekrytering av utomeuropeiska studenter 

och att marknadsföring är den åtgärd som allra flest lärosäten nämner. 

Även om flera lärosäten uppmärksammar behovet av att öka antalet 

utresande studenter för att uppnå balans i sina utbytesavtal är 

åtgärderna riktade till inresande studenter oftast betydligt fler i antal. 

 

Lärosätena framhäver att alla studenter ska ges internationella 

perspektiv i sin utbildning, oavsett om de själva studerar utomlands 

eller inte. Men frågan om hur det ska gå till lämnas ofta obesvarad. 

Åtgärder som syftar till att öka lärarnas kompetens och utveckla de 

pedagogiska bitarna av internationaliseringen lyser också med sin 

frånvaro i flera av dokumenten. 

 

SFS vill med den här rapporten bidra till en fortsatt diskussion om hur 

internationaliseringen av högre utbildning kan utvecklas för att bidra 

till en hög utbildningskvalitet i framtiden. 

Undersökningens syfte och metod  
SFS begärde ut centrala styrdokument för internationalisering från 

tjugosju lärosäten under februari månad 2014.1 Urvalet avgränsades till 

lärosäten med minst 4000 helårsstudenter. Åtta av de tjugosju 

lärosätena hade aktuella dokument som innehöll mål och åtgärder eller 

tydliga strategier för internationalisering på central nivå.2 I rapporten 

analyseras innehållet i de åtta dokumenten närmare.  

 

Med tanke på det begränsade urvalet av dokument är det svårt att dra 

generella slutsatser från analysen. De aktuella lärosätena uppvisar 

samtidigt stor variation vad gäller både storlek och 

utbildningsinriktning, vilket ökar materialets representativitet och på så 

sätt gör det intressant. Dokumenten kommer från Uppsala universitet, 

Linnéuniversitetet, Karlstad universitet, Luleå tekniska universitet, 

Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linköpings 

universitet och Mälardalens högskola. Materialet har kompletterats med 

ett antal kortare intervjuer med studentkårsrepresentanter från de 

lärosäten som ingår i analysen. Rapporten begränsar sig till de mål och 

åtgärder som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå samt 

forskarutbildningen.  

 

Syftet med rapporten är inte att bedöma kvaliteten på lärosätenas 

internationaliseringsarbete. För att kunna göra det krävs en större 

mängd material. En uppenbar begränsning med materialet är att det 

                                                             
1
 Dokumenten begärdes ut via mail till registrator. SFS efterfrågade samtliga centrala styrdokument för internationalisering. Som 

förtydligande skrev vi att de dokument som det kunde röra sig om var internationaliseringsstrategier, handlingsplaner eller policys. 
Förfrågan kompletterades med en egen sökning på lärosätenas webbplatser. 
2
 Fem av dokumenten innehöll åtgärder och tre stycken vad som kallas ”strategier”. Likheten mellan vad som kallas strategier respektive 

åtgärder har bedömts vara tillräckligt överensstämmande för att inkludera samtliga dokument i analysen. För enkelhetens skull kommer 
både strategier och åtgärder benämnas som åtgärder i fortsättningen. Två lärosäten, Högskolan i Gävle och Högskolan Jönköping, hade                                          
centrala internationaliseringsstrategier som inte ansågs tillräckligt omfattande eller konkreta för att fungera som underlag till analysen.  
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bara visar delar av allt arbete som lärosätena gör för att främja 

internationalisering. Rapporten syftar därför till att synliggöra 

inriktningen på lärosätenas strategiska arbete med internationalisering 

i utbildningen som den beskrivs i centrala dokument. Syftet är också att 

identifiera vilka perspektiv som saknas eller som behöver utvecklas i 

dokumenten ur ett studentperspektiv samt att lyfta fram de goda 

exempel som visar sig bland lärosätenas beskrivna åtgärder. 

Tidigare granskningar och rapporter 
Dåvarande Högskoleverket genomförde två omfattande granskningar av 

lärosätenas internationaliseringsarbete som publicerades 2005 och 2008. 

I den senaste undersökningen konstaterades att lärosätena gjort stora 

insatser och utvecklat sitt arbete kring internationalisering positivt. 

Bland annat lyftes att internationalisering blivit en mer integrerad del i 

utbildningen och att internationaliseringen fått en mer strategisk roll.  

 

Bedömargruppen gav lärosätena en rad rekommendationer för att 

utveckla arbetet vidare. Gällande styrningen rekommenderades 

lärosätena bland annat att inventera möjligheter och hinder för 

internationalisering på hemmaplan3, att synliggöra internationalisering 

mer i övergripande styrdokument och att i större utsträckning basera 

sina styrdokument på undersökningar inom det egna lärosätet. Andra 

saker som togs upp var bland annat att lärares arbete med 

internationalisering borde vara mer meriterande, att lärosätena kunde 

bli bättre på att uppmärksamma det akademiska värdet av 

utlandsstudier och att utländska studenter borde få ökade möjligheter 

att läsa svenska. I granskningen noterades också att utländska 

studenter sällan deltog i den formella delen av studentinflytandet. 4 

 

Sedan 2008 har det inte gjorts någon liknande uppföljning av 

lärosätenas arbete med internationalisering. Mot bakgrund av de nya 

villkor som studieavgifterna för utomeuropeiska studenter innebär vore 

en ny uppföljning särskilt motiverad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Internationalisering på hemmaplan kallas den strategi som används för att ge alla studenter internationell erfarenhet och kompetens 

genom sin utbildning. 
4
 Högskoleverket (2008) s. 113 



”Forskning och högre 
utbildning - högskolans 
verksamhet - är till sin 
natur internationell. Den 
har alltid varit det och 
kommer alltid att vara det 
- om den vill göra anspråk 
på att vara universitets- 
och högskoleutbildning i 
egentlig mening.”

Carl - Gustaf  Andrén, Universitetskansler 1980-1987
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2. Internationalisering – en fråga om kvalitet 
Akademin har alltid varit internationell. Som en tidigare 

universitetskansler uttryckte det, 

 

 ”Forskning och högre utbildning – högskolans verksamhet - är 

till sin natur internationell. Den har alltid varit det och kommer 

alltid att vara det - om den vill göra anspråk på att vara 

universitets- och högskoleutbildning i egentlig mening.”5  

 

Det vetenskapliga samtalet förs över nationsgränser och forskningen 

byggs bit för bit av människor över hela världen. Redan vid de svenska 

universitetens grundande ordnades så kallade studie- och bildningsresor 

till andra länder och internationella utbyten ansågs tidigt meriterande 

för studenter.6  

 

Även om internationalisering är en självklar och oundviklig del av 

akademin sedan lång tid tillbaka är frågan om varför 

internationalisering är viktigt fortfarande intressant. Lärosätenas idéer 

om varför de ska arbeta med internationalisering får rimligen 

konsekvenser både för hur de gör det och i vilken utsträckning de väljer 

att prioritera frågan. I förlängningen påverkar det såklart utbildningen, 

den kunskap och kompetens studenterna får och den internationella 

erfarenhet som de erbjuds. 

Syftet med internationalisering enligt SFS 
För SFS handlar internationaliseringen framförallt om att utveckla 

undervisningen och att ge studenter en ny dimension av kunskap och 

erfarenhet. På så sätt är det i första hand en fråga om 

utbildningskvalitet, men också personlig utveckling för individen. 

Enligt vår mening innebär internationalisering av högre utbildning: 

Att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i 

den högre utbildningens mål och genomförande på alla nivåer.7 

 

Själva syftet med internationalisering är därmed att:  

 

Studenter ska konfronteras med tankar, idéer, perspektiv, 

intryck och teorier som de annars inte skulle få tillgång till. 

Internationaliseringens mål är att lyfta studenters kunskap, 

analysförmåga och förståelse till en högre nivå. Det gäller både 

akademiska kunskaper och personlig förståelse för den egna 

positionen som världsmedborgare. 

 

Undervisningen i högskolan kan utvecklas och förbättras på flera sätt 

genom internationalisering. Lärares erfarenhet av att ha undervisat i ett 

annat land med en annan akademisk kultur kan inspirera dem till nya 

och bättre undervisningsmetoder. 8 Detsamma gäller för lärare som 

                                                             
5
 Stier (2007) s. 16 

6
 Stier (2007) 

7
 Definitionen är inspirerad av definitionen från Knight (2003)  

8
 Se till exempel Metrova (2013) och Internationella programkontoret (2008) 
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undervisar i grupper där internationella studenter deltar. Deras 

undervisning kan utvecklas av att studenterna har andra förväntningar, 

inlärningsstilar eller helt enkel andra kunskaper än de som studerat i 

huvudsak i Sverige.  

 

Internationella perspektiv i undervisningen och möten med lärare och 

studenter från andra länder gör att många studenter konfronteras med 

helt nya tankar och idéer. En forskningsstudie om internationellt utbyte 

för lärarstudenter visar till exempel att studenterna utvecklade en helt 

ny och mer upplyst ”lins” genom vilken de undersökte och utvärderade 

både sitt eget professionella agerande och den egna kulturen.9  

 

Internationaliseringens värde kan också formuleras utifrån 

konsekvenserna av dess frånvaro. En isolerad högre utbildning leder till 

att studenter får bristfälliga språkkunskaper, bristande kulturell 

kompetens och sämre kännedom om andra människors tankesätt. De 

blir sämre rustade för ett samhälle som blir mer och mer globalt och 

kräver kompetenser därefter.10 

 

När internationalisering utvecklar studenterna på ett akademiskt och 

personligt plan bidrar det ur ett studentperspektiv till ökad 

utbildningskvalitet och en mer användbar utbildning. 

Mobilitet som förutsättning – inte som mål 
Studenters och lärares rörlighet är central för internationaliseringen av 

högre utbildning. Att studenter i Sverige möter lärare och studenter från 

andra länder och akademiska traditioner är till stor del en förutsättning 

för att internationalisering ska uppstå. Flera debattörer och forskare 

uppmanar samtidigt lärosätesledningar och politiker att inte stirra sig 

blinda på statistiken kring inresande och utresande studenter.11  

 

Internationalisering kräver något mer än själva närvaron av personer 

från andra länder. Lärare måste arbeta aktivt för att ta tillvara de 

internationella studenternas perspektiv och underlätta utbyte mellan 

dem och de inhemska studenterna. Det räcker inte heller att erbjuda 

kurser på engelska. Internationella perspektiv och exempel måste också 

vara en del tydlig av undervisningen.  

 

Om lärare saknar kompetens att undervisa blandade studentgrupper är 

risken stor att det skapas en uppdelning mellan studenter som pratar 

svenska och de som inte gör det. Forskning från Uppsala universitet 

visar att de inhemska studenterna såg risker med att samarbeta med 

internationella studenter, särskilt om de inte var från engelsktalande 

länder. Studenterna försökte undvika att samarbeta med 

utbytesstudenterna bland annat för att de trodde att de språkliga 

barriärerna skulle inverka negativt på deras resultat. 12 Forskaren 

menar att tidens internationaliseringstrend inte syns i undervisningen 

och att de undersökta kurserna visserligen gavs på engelska men att 

                                                             
9
 Tan och Allan (2009)  

10
 Se till exempel Stier (2002) 

11
 Se exempelvis Knight (2011), Stier (2011), Söderlundh (2010) och Wihlborg (2009) 

12
 Söderlundh (2010) s. 176-183 



Själva syftet med internationa-
lisering är därmed att: 

Studenter ska konfronteras 
med tankar, idéer, perspektiv, 
intryck och teorier som de an-
nars inte skulle få tillgång till. 
Internationaliseringens mål är 
att lyfta studenters kunskap, 
analysförmåga och förståel-
se till en högre nivå. Det gäl-
ler både akademiska kunska-
per och personlig förståelse 
för den egna positionen som 
världsmedborgare.



Enligt vår mening innebär in-
ternationalisering av högre ut-
bildning:

Att integrera en internationell, 
interkulturell och global dimen-
sion i den högre utbildningens 
mål och genomförande på alla 
nivåer.1
1  Definitionen är inspirerad av definitionen från Knight (2003) 
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innehållet, pedagogiken och läroplanerna fortfarande var nationella 

produkter.1314 Hon skriver bland annat att: 

 

”Utbytesstudenterna behandlas i mångt och mycket som gäster – 

om än betydelsefulla gäster – i undervisningen och innehållet i 

kurserna riktas i första hand till de svensktalande 

studenterna.”15   

 

Forskaren bakom studien menar att internationalisering inte uppstår 

automatiskt bara för att det talas engelska och för att det finns 

utbytesstudenter i gruppen utan att det krävs aktivt arbete i 

klassrummet.16  

 

Studentmobilitet behöver vara en prioriterad fråga, inte minst efter 

avgiftsreformen och det stora tapp som skett av utomeuropeiska 

studenter sedan 2011. Men lärare och lärosätesledningar måste också 

arbeta aktivt för att integrera internationella perspektiv i 

undervisningen och skapa fungerande och givande möten mellan 

studenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Söderlundh (2010) s.82 
14 Söderlundhs forskning är begränsad till kurser på grundnivå med framförallt svenska studenter och utbytesstudenter. Hon påpekar själv 

att situationen på mastersprogram som lockar free-movers och redan från början konstrueras som engelskspråkiga kan vara annorlunda. 
15

 Söderlundh (2010)  s. 204 
16

Universitets och högskolerådet (2013:b) 



”Utbytesstudenterna be-
handlas i mångt och mycket 
som gäster – om än betydel-
sefulla gäster – i undervis-
ningen och innehållet i kur-
serna riktas i första hand till 
de svensktalande
studenterna.”

Ur Hedda Söderlundhs avhandling ”Internationella 
universitet – lokala språkval”, Uppsala universitet, 2010. 
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3. Den nationella styrningen 
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade i sin proposition Ny 

värld - ny högskola från 2005 fram en nationell strategi för 

internationalisering av den högre utbildningen. Alliansregeringen 

konstaterade därefter i sin proposition Gränslös kunskap - högskolan i 

globaliseringens tid att 2005 års strategi även i fortsättningen skulle 

utgöra en bra grund för universitetens och högskolornas 

internationaliseringsarbete.17  

 

Strategin från 2005 innehåller fem huvudsakliga mål med tillhörande 

delmål. Ett av målen riktar sig direkt till högskolorna och lyder: 

 

”Universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt 

internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet och 

förståelsen för andra länder och internationella förhållanden.” 

 

Till det övergripande målet kopplas följande delmål: 

 

 Internationaliseringsarbete ska ingå i lärosätenas reguljära 

kvalitets- och utvecklingsarbete. 

 Den internationella rörligheten bland studenter och lärare ska öka.  

 Den internationella dimensionen i utbildningen ska stärkas.18  

 

Tanken med den nationella strategin har varit att ange inriktningen för 

internationaliseringsarbetet på nationell nivå och på lärosätesnivå. Den 

är tänkt att fungera som ett stöd och bidra till ett fokuserat och 

målmedvetet arbete med internationalisering inom högre utbildning. 

Ansvaret för att arbetet faktiskt genomförs ligger dock på lärosätena.19  

 

Högskolorna ska också enligt högskolelagen ”främja förståelsen för 

andra länder och för internationella förhållanden.”20 Tidigare har 

regeringen krävt att lärosätena skulle redovisa uppsatta mål och 

resultat rörande sitt internationaliseringsarbete i sin årsredovisning. 

Inom ramen för det skulle de bland annat rapportera hur de arbetade 

med den internationella dimensionen i utbildning och forskning och hur 

de använde sig av mångfalden i det svenska samhället.21 I nuläget 

ombeds lärosätena bland annat redovisa antalet tredjelandsstudenter 

som deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal, hur samarbetet med 

Migrationsverket har fungerat och hur studieavgiftsfinansierad 

verksamhet har påverkat lärosätets övriga verksamhet.22 

  

                                                             
17

 Proposition 2008/09:175 s.21 
18

 Proposition 2004/05:162 s. 57 ff 
19

 Ibid s. 23 
20

 Högskolelagen 1 kapitlet 5§ 
21

 Regleringsbrev för universitet och högskolor för 2008 
22

 Regleringsbrev för universitet och högskolor för 2014. 
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Lärosätena upplever att styrningen är otydlig 
En rapport från 201123 visar att lärosätesledningarna inte upplevde att 

det fanns några uttalade krav eller förväntningar från departement eller 

reglerande myndigheter gällande deras arbete med internationalisering. 

De upplevde inte heller att det fanns någon tydlig nationell strategi för 

internationaliseringsarbetet. Ledningarna tyckte därför att det var deras 

egen ambition eller vilja som satte agendan för arbetet. Flera personer 

från lärosätesledningarna uppgav också att de varken fick feedback eller 

några kommentarer på de policys, planer och uppföljning som 

rapporterades för internationaliseringsarbetet.24 

 

Internationaliseringsarbetet på universitet och högskolor är ett område 

som präglas av snabba förändringar och nya villkor. I Sverige har 

förutsättningarna för lärosätenas arbete med internationalisering 

förändrats avsevärt i och med införandet av studieavgifter för 

utomeuropeiska studenter. Om regeringen förväntar sig en hög 

ambitionsnivå av lärosätena när det kommer till internationalisering är 

det ett dåligt föredöme att hänvisa till en snart tio år gammal nationell 

strategi.  

 

En inspirationskälla för att ta fram ett nytt nationellt styrdokument 

skulle kunna vara Danmark som nyligen tagit fram en nationell 

handlingsplan för internationalisering för högre utbildning. Planen har 

tagits fram i dialog med både lärosäten och studenternas organisationer. 

Den danska handlingsplanen saknar dock en tydlig strategi för att 

integrera internationella perspektiv i undervisningen. Den svenska 

regeringen bör snarast ta initiativ till en ny strategi och tillhörande 

handlingsplan. Båda dokumenten bör givetvis ta upp frågor som rör 

utbildningens innehåll och hur det förmedlas till studenterna på bästa 

sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
23

 STINT (2011) 
24

 STINT (2011) s. 11 
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4. Övergripande om lärosätenas styrdokument 
Kartläggningen av lärosätenas styrdokument visar att knappt en 

tredjedel av lärosätena, när vi kontaktade dem, hade en central strategi 

eller handlingsplan för internationalisering som innehöll mål och 

åtgärder och som gällde för 2014. Samtidigt visar undersökningen att 

många lärosäten arbetade för att ta fram centrala strategier eller planer 

under den period då kartläggningen utfördes.  

Knappt var tredje lärosäte pekar ut åtgärder centralt 
Som framgår i inledningen av rapporten var det cirka 30 procent av 

lärosätena (8 lärosäten) som hade någon form av giltigt centralt 

styrdokument med mål och åtgärder för internationalisering. Fem 

lärosäten hänvisade till dokument som inte längre var giltiga. I några 

fall var statusen på dokumenten oklar. De låg ute på hemsidor och 

refererades till vid förfrågan men gällde inte för 2014 eller framåt.  

 

Sju lärosäten hänvisade till centrala styrdokument för 

internationalisering som inte innehöll några tydliga åtgärder, till 

exempel en policy. Ytterligare sju lärosäten hänvisade till övergripande 

styrdokument där internationalisering ingick som en mindre del. Det 

sistnämnda var vanligast för mindre lärosäten. En majoritet av de 

lärosäten som inte hade någon strategi eller motsvarande på central 

nivå uppgav att de arbetade för att ta fram en sådan. Det framgick dock 

inte om de dokument som lärosätena arbetade med skulle innehålla 

några förslag på åtgärder. 

 

I diagrammet nedan redovisas vilka styrdokument de 27 lärosätena 

hänvisade till i undersökningen. Flera av de lärosäten som hade 

specifika strategier eller handlingsplaner hade också en policy för 

internationalisering och tog upp internationalisering i övergripande 

strategidokument för lärosätet. Diagrammet på nästa sida visar endast 

om lärosätet hade ett specifikt styrdokument med åtgärder eller vilket 

dokument de i annat fall hänvisade till.  
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   *I begreppet åtgärd inkluderas även tydligt formulerade strategier. 

 

Oavsett om lärosätena har ett centralt åtgärdsdokument eller inte 

framstår det som att det huvudsakliga internationaliseringsarbetet 

förväntas ske på institutions- eller fakultetsnivå snarare än centralt. 

Avsaknaden av ett centralt åtgärdsdokument behöver naturligtvis inte 

betyda att arbetet för internationalisering fungerar dåligt. På Kungliga 

tekniska högskolan, KTH, följs internationalisering exempelvis upp som 

en del av lärosätets övergripande utvecklingsplan och delaktivteter 

preciseras i handlingsplaner på olika nivåer på lärosätet. Även om KTH 

saknar en gemensam plan eller strategi för internationalisering är det 

ett av de lärosäten som utmärkt sig på ett positivt sätt i Högskoleverkets 

utvärderingar av lärosätenas internationaliseringsarbete. 

 

SFS anser trots exemplet från KTH att ett centralt styrdokument med 

konkreta åtgärder har tydliga fördelar. Det är ett sätt att skapa tryck 

ute i organisationen och att driva internationaliseringen framåt för alla 

studenter - inte bara för de som befinner sig på utbildningar där 

engagemanget bland personal och ledning redan är stort. Det är också 

ett sätt att sprida inspiration och kunskap till institutioner och 

fakulteter för att undvika att de ska börja från noll i sitt arbete. Många 

av de lärosäten som för tillfället inte har någon strategi eller 

handlingsplan uppger att de håller på att ta fram en sådan. Det tyder 

också på att de flesta av lärosätena ser värdet med ett särskilt 

styrdokument på central nivå. 

 

För de lärosäten som har en decentraliserad styrning finns också 

exempel på innovativa lösningar. Linnéuniversitet har till exempel en 

övergripande policy som genom ett antal prioriteringar tydligt pekar ut 

riktningen för internationaliseringsarbetet. Bilagt till policyn finns en 

handlingsplan med ett stort antal förslag på åtgärder som respektive 
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enhet själva kan besluta om. Av handlingsplanen framgår att den ska 

ses som en ”verktygslåda” som kan användas på genomförandenivån.25 

Konkurrens och kvalitet är de vanligaste drivkrafterna  
Ökad kvalitet i utbildning och forskning och ökad konkurrenskraft är de 

argument för att prioritera internationalisering som oftast används i 

lärosätenas dokument. Både regeringens nationella strategi och 

högskolornas lokala styrdokument framhäver att internationalisering 

ger kvalitet för att utländska lärare och studenter bidrar med nya och 

intressanta perspektiv och att internationell konkurrens om studenter 

och personal driver fram utbildningskvalitet.26  

 

Andra vanliga motiv eller argument som lärosätena framför för att 

arbeta med internationalisering enligt styrdokumenten är att det bidrar 

till mångfald, kulturell och global förståelse, hållbar utveckling och att 

det är nödvändigt eftersom studenterna ska möta en internationell 

arbetsmarknad. 

 

Forskaren Jonas Stier menar att internationaliseringsarbetet på 

svenska lärosäten bedrivs utifrån olika motiv eller ideologier. Han tar 

upp tre ideologiska grundhållningar: idealism, instrumentalism och 

edukationialism. Enligt den idealistiska ideologin ska internationellt 

samarbete bland annat ge studenterna större kunskap om människors 

livsvillkor och respekt för kulturella olikheter. Internationalisering 

knyts till tankar om solidaritet och att bidra till en bättre värld. För den 

instrumentalistiska ideologin är utbildning istället att betrakta som en 

handelsvara som går att tjäna pengar på. Det handlar om att positionera 

sig internationellt och öka antalet internationella (särskilt betalande) 

studenter. Nyckelord är enligt Stier bland annat konkurrenskraft, 

synlighet och anpassning till den globala arbetsmarknadens behov. För 

edukationalisterna handlar internationalisering främst om 

utbildningens akademiska kvalitet och internationaliseringens förmåga 

att bidra till individens egenutveckling och lärande.27 

 

Samtliga ovanstående perspektiv är synliga i lärosätenas styrdokument. 

Argumentationen kring de olika motiven är dock många gånger fattig. 

Ofta nämns kopplingen mellan internationalisering och kvalitet utan 

någon som helst beskrivning av hur sambandet ser ut. Som Stier 

framhäver har internationalisering blivit något av ett ideologiskt mantra 

eller ”akademiskt modeord” utan att innebörden förklaras eller att de 

inneboende möjligheterna lyfts fram.28 Begreppet är på många sätt 

oklart, vilket hämmar utvecklingen på området. En fördjupad diskussion 

kring varför internationalisering behövs skulle kunna bidra till att 

företeelsen inte bara ökar (genom exempelvis fler utbyten och betalande 

studenter) utan också att effekterna på studenternas lärande och 

utveckling blir större. Säkerligen finns en stor oupptäckt och outnyttjad 

potential i internationaliseringen. SFS menar att det krävs en intensiv 

                                                             
25

 Linnéuniversitetets policy s. 1 
26

 Se till exempel proposition 2004/05:162 s. 59 
27

 Stier (2007) s. 26 ff 
28

 Stier (2001) 
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och fördjupad diskussion om internationaliseringens värde både lokalt 

på lärosätena och nationellt i politiken.  

Många åtgärder är vagt formulerade 
Många av åtgärderna i dokumenten är vaga och oprecisa. I vissa fall är 

det också otydligt vad som är mål och vad som är åtgärder och hur dessa 

hänger ihop. Exempel på otydliga formuleringar är ”nätets möjligheter 

används för internationalisering av kurser”29, ”inta en mer aktiv roll i 

sökandet efter samarbetspartners”30 och ”ständigt sträva efter att genom 

en effektiv hantering och andra åtgärder göra utbytesmöjligheterna 

attraktiva och trovärdiga ur ett studentperspektiv”.31 De säger lite om 

vad det är som faktiskt ska genomföras. Att ”inta en aktiv roll” och 

”ständigt sträva” är exempel på generellt hållna formuleringar som 

riskerar att aldrig bli mer än just allmänna formuleringar. 

 

För många av lärosätena är strategin eller planen ett övergripande 

styrdokument som förväntas sända signaler till och sippra ned i övriga 

organisationen. Det kan givetvis vara ett skäl till att många 

formuleringar är generellt hållna på den här nivån. Samtidigt är risken 

att för generellt hållna formuleringar på central nivå får ett svagt 

”signalvärde”. Blandningen av konkreta och vaga åtgärder i samma 

dokument tyder också på att vagheten inte alltid är en del av en 

genomtänkt styrning.  

 

Det finns givetvis goda exempel på väl definierade åtgärder i flera av 

dokumenten. Några av dokumenten är genomgående tydliga och 

konkreta. Sammantaget går det dock att konstatera att flera av 

lärosätena skulle kunna bli bättre på att formulera mer konkreta 

åtgärder eller förslag till åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 Linnéuniversitetet s. 4 
30

 Karlstads universitet s. 8 
31

 Chalmers tekniska högskola s. 4 
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5. Åtgärder för ökad studentmobilitet 
Åtgärder som syftar till att öka antalet in- och utresande studenter är 

ett vanligt inslag i lärosätenas styrdokument. Majoriteten av lärosätena 

nämner fler åtgärder som syftar till att öka antalet inresande studenter 

än antalet utresande. Flera av dokumenten lägger stort fokus på 

rekrytering av avgiftsskyldiga studenter. 

Rekrytering och marknadsföring i fokus 
Diagrammet nedan visar de åtgärder som flest antal lärosäten tog upp i 

sina dokument. Det högsta möjliga värdet är åtta och skulle innebära att 

alla lärosäten nämnt åtgärden någon gång.   

 

 

 
 

 

I princip alla lärosäten lyfter fram marknadsföring eller riktade 

rekryteringsinsatser som viktiga strategier för att öka antalet inresande 

studenter. Det kan handla om att ta fram kommunikationsstrategier 

eller utföra riktade rekryteringssatsningar gentemot utvalda 

studentgrupper eller ”målländer”. Det stora fokuset på marknadsföring 

och rekrytering måste förstås som en effekt av studieavgifternas 

införande. Linköpings universitet skriver att: 

 

 ”Införandet av studieavgifter för icke-europeiska studenter har 

inneburit en dramatisk nedgång i antalet studenter från 

tredjeland. I ett internationaliseringsperspektiv har detta gjort 

studiemiljön vid LiU fattigare. LiU behöver fortsätta arbetet med 

att utveckla såväl produkt som marknadsföring och 

antagningsformer för att göra oss mer konkurrenskraftiga. ”32 

 

Citatet belyser hur lärosätena anpassar sig till en situation där 

utbildning blivit en vara på en marknad – en ”produkt” som ska 

utvecklas och marknadsföras bland potentiella kunder.  

 

                                                             
32

 Linköpings universitet s. 5 
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Som diagrammet visar tar flertalet lärosäten också upp betydelsen av att 

utöka antalet kurser och program som ges på engelska. Det ses många 

gånger både som ett sätt att locka inresande studenter och att samtidigt 

ge inhemska studenter en internationell dimension i utbildningen. Det 

är troligtvis därför som ett utökat engelskspråkigt kursutbud är en av de 

absolut högst prioriterade åtgärderna i de undersökta dokumenten. 

Åtgärden förekommer i flera av dokumenten både under rubriken 

mobilitet och i avsnitt som tar upp behovet av en internationell 

dimension i utbildningen. 

 

Åtgärderna som visas i diagrammet är de som togs upp av flest 

lärosäten. Andra aktiviteter som nämns i ett mindre antal av 

dokumenten handlade om att se över bostadsutbudet för internationella 

studenter, internationella studenters arbetslivsanknytning, mottagande 

och service och införande av sommaruniversitet. 

Utan interaktion - ingen internationalisering  
Forskaren Jane Knight skriver i en debatterande artikel att det är en 

seglivad myt att internationella studenter på campus automatiskt ger en 

mer internationaliserad kultur på lärosätet och i utbildningen. Enligt 

henne är verkligheten ofta att internationella studenter känner sig 

marginaliserade både socialt och akademiskt.33 Av Linköpings 

universitets internationaliseringsplan går att läsa att ”interaktionen 

mellan svenska och internationella studenter behöver öka” och att ”Både 

mastersstudenter och utbytesstudenter upplever kontakterna med de 

svenska studenterna som mindre väl utvecklade.” 34   

 

Flera av lärosätena tar upp aktiviteter med målet att öka kontakten 

mellan internationella och inhemska studenter i sina styrdokument. 

Mälardalens högskola skriver exempelvis att de ska ”öka antalet 

internationella arrangemang och mötesplatser för dialog och 

kunskapsutbyte mellan inhemska och internationella lärare, forskare 

och studerande”35 och Linnéuniversitet planerar att söka extern 

finansiering för en internationell mötesplats.36  

 

Enligt högskoleverkets bedömning från 2008 hade de flesta lärosäten ett 

välutvecklat arbete för att introducera och integrera internationella 

studenter.37 Samtidigt tycker några av de intervjuade studentkårerna 

att de internationella studenterna fortfarande är ”socialt segregerade” 

och ”isolerade”. Andra studentkårsrepresentanter framhäver att de 

internationella studenterna inkluderas socialt utanför utbildningen men 

att det finns en uppdelning mellan inhemska och internationella 

studenter i undervisningssituationen.  

 

Gemensamt för studentkårerna är att de ser sin egen verksamhet som 

ett viktigt medel för att integrera internationella studenter i det sociala 

livet. De beskriver flera saker som de gör för att inkludera inresande 

                                                             
33

 Knight (2011)  
34

 Linköpings universitet s. 5 
35

 Mälardalens högskola s.2 
36

 Linnéuniversitetet s. 10 
37

 Högskoleverket (2008) s. 54 -55 
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studenter, men är samtidigt i flera fall självkritiska och menar att de 

skulle kunna göra mer. Någon kår lyfter också att de gärna skulle se att 

lärosätet tog ett större ansvar för att uppmuntra sociala aktiviteter för 

internationella och inhemska studenter så att inte allt ansvar hamnar 

på studentkåren. Inte minst för att studenter som läser på utbildningar 

med svenska som undervisningsspråk också ska få kontakt med de 

internationella studenterna. 

 

SFS menar att lärosätena bör undersöka hur internationella studenter 

på samtliga nivåer, även forskarnivån, upplever situationen både i och 

utanför undervisningssituationen. Lärosätena bör sedan utforma aktiva 

åtgärder utifrån en analys av resultaten. Interaktionen mellan 

inhemska och internationella studenter, forskarstuderande och lärare 

utgör själva kärnan i internationalisering och måste därför vara ett 

prioriterat område. Det är oerhört allvarligt om internationella 

studenter och forskarstuderande upplever sig exkluderade i och utanför 

utbildningssituationen. 

 

Något som efterfrågats av både studentkårsrepresentanter och tidigare 

Högskoleverket är kurser i svenska för internationella studenter. Det 

skulle kunna öka deras delaktighet under studietiden men också 

förbättra möjligheterna för dem att stanna i Sverige efter avslutade 

studier. Högskoleverket ansåg i sin utvärdering att regeringen skulle 

peka ut vikten av mer systematisk utbildning i svenska för utländska 

studenter.38 Nu, flera år senare, får SFS signaler från studentkårer att 

det fortfarande saknas ett tillräckligt utbud av svenskundervisning. För 

SFS är det självklart att studenter och forskarstuderande ska ha goda 

möjligheter att läsa svenska vid sidan av sina ordinarie studier. 

  

                                                             
38

 Högskoleverket (2008) s. 114 
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Information och avtal i fokus för utresande  
Det som framförallt tas upp för att öka antalet utresande studenter är 

att teckna utbytesavtal med intressanta lärosäten utomlands, att 

möjliggöra och synliggöra lämpliga perioder för utlandsstudier och att 

informera om möjligheterna att studera utomlands.  

 

 
 

 

Av en intervjustudie som Uppsala studentkår genomförde 2013 framgår 

att de främsta skälen till att studenter inte är intresserade av att 

studera utomlands är att de vill bli färdiga och börja arbeta så snabbt 

som möjligt.39 Utifrån det svaret framstår lärosätenas prioritering att 

både möjliggöra utlandsstudier som en del i utbildningen och att 

synliggöra lämpliga perioder för studenterna som en bra prioritering. 

Det är också något som Uppsala studentkår föreslår i sin rapport. 

 

Nästan alla lärosäten nämner också informationsinsatser som en nyckel 

till att öka antalet utresande. Ofta nämns det i allmänt hållna ordalag 

som att lärosätet ska bedriva ”intern marknadsföring av motiv för och 

möjligheter till utbytesstudier.”40 Uppsala studentkårs undersökning 

visar att många studenter får information om utlandsstudier, men att 

färre verkligen tar den till sig. Utifrån det resultatet är det givetvis 

viktigt att lärosätena har en tydlig strategi för sina 

informationsinsatser. Att prioritera rätt information vid passande 

tidpunkter är viktigare än att prioritera mer information. Uppsala 

studentkår föreslår bland annat att informationen ska ges till 

studenterna tidigt och att den ska vara riktad.41  

 

 

                                                             
39

 Uppsala studentkår (2013) s.20 
40

 Uppsala universitet s.9 
41

 Uppsala studentkår (2013)  s. 25 
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Mer kan göras för att öka antalet utresande 
Erfarenheten av utlandsstudier och mötet med en ny akademisk kultur 

bidrar till att många studenter genomgår en viktig utveckling både på 

ett intellektuellt och personligt plan. Studier utomlands innebär också 

att studenter ställs inför praktiska och kulturella utmaningar som får 

dem att växa som människor och bli mer självständiga.  

 

Svenska studenter deltar mer sällan i utbytesverksamhet än studenter 

från många andra länder. År 2012 kom drygt 18 000 studenter till 

Sverige genom utbytesprogram medan endast lite drygt 8000 svenska 

studenter reste ut inom utbytesprogrammen.42 Finland som har betydligt 

färre högskolestudenter totalt har trots det ett mycket högre deltagande 

i utbytesprogrammet Erasmus jämfört med Sverige.43 Trots att flera av 

lärosätena beskriver behovet av att skapa balans mellan in- och 

utresande studenter så innehåller majoriteten av dokumenten fler 

åtgärder som riktar sig till inresande studenter än till utresande 

studenter. Karlstad universitet skriver i sin strategi att de behöver 

stimulera svenska studenters intresse för utbytesstudier för att nå 

balans mellan antalet in- och utresande. Deras mål är att öka antalet 

utresande via avtal med 70 procent på tre år medan de endast avser öka 

antalet inresande via avtal med 15 procent under samma period. Trots 

det ambitiösa målet för att öka antalet utresande studenter presenterar 

de fler åtgärder med syftet att underlätta för inresande än för att 

stimulera utresande.44  

 

Ett intressant initiativ i Karlstad är att de vill ta vara på utresande 

studenters erfarenheter för att uppmuntra andra att resa ut. Ett av 

universitets mål är att samtliga studenter ska få möjlighet att lyssna på 

minst en student som berättar om sin utlandsvistelse på schemalagd tid 

under sina första två studieår. 45 Det är ett tydligt mål som dessutom är 

intressant eftersom studenter får möjlighet att informera varandra. 

Enligt en nordisk studie är stöd och uppmuntran från lärare, 

studievägledare, internationella koordinatorer och framförallt från 

andra studenter viktigt för valet att studera utomlands.46 I rapporten 

framförs att systematiskt stöd och uppmuntran47 är ett område med stor 

potential för förbättring för lärosätena.  

 

SFS tycker att Svenska lärosäten borde arbeta mer aktivt för att 

uppmuntra och stödja studenter att våga ta steget att studera 

utomlands. Det är också avgörande att lärosätena tar vara på 

erfarenheter, inte minst i undervisningen, från de studenter som redan 

har studerat utomlands. Det bidrar till internationalisering av 

undervisningen och inspirerar andra studenter att resa ut. 

  

                                                             
42

 Universitetskanslersämbetet (2013) s. 111 
43

 Europeiska kommissionen (2013) s.10   
44

 Karlstads universitet s. 4 
45

 Karlstads universitet s. 2 
46

 Universitets- och Högskolerådet (2013:a) s. 22 
47

 Rapporten är skriven på engelska och använder begreppet ”systematic encouragment” vilket här översatts till systematiskt stöd och 
uppmuntran 
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För att öka antalet utresande är det viktigt att ta reda på vilka hinder 

som finns för mobilitet på respektive lärosäte och på enskilda 

utbildningar. Karolinska institutet skriver i sin handlingsplan att de 

planerar att utreda ”varför studenter inte genomför eller avbryter 

utbytesstudier” samt att de ska genomföra insatser under 2014 och 

2015.48 SFS menar att fler lärosäten borde inspireras av det initiativet 

för att ringa in vilka åtgärder som vore särskilt effektiva. 

 

Att lärosätena fokuserar mer på inresande studenter än på utresande 

kan ha flera förklaringar. Många lärosäten vill sannolikt fokusera på 

strategier för att locka utomeuropeiska studenter för att vända en 

negativ trend efter avgiftsreformen. Det är också möjligt att lärosätena 

saknar idéer för hur de ska kunna öka antalet utresande studenter. 

Exemplet från lärarutbildningen på Linköpings universitet som beskrivs 

på nästa sida visar hur flera strategiskt planerade åtgärder kan vända 

en negativ trend för utresande studenter. 
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 Karolinska institutet s.6 



På lärarutbildningen är det i allmänhet få studenter som väljer att studera 
utomlands.1 I Linköping har utbildningsvetenskapliga fakulteten lyckats vända den 
trenden. Till läsåret 2014/15 har 47 behöriga studenter inom utbildningsvetenskap 
sökt utbytesstudier eller verksamhetsförlagd utbildning, VFU, utomlands. Fakulteten 
har bedrivit en långsiktig och medveten satsning på flera plan för att öka antalet 
utresande studenter. I satsningen ingår bland annat att:

•	 En internationaliseringsnämnd har tillsats som stödjer internationella initiativ 
i kurser och från studenter och lärare. En särskild budget har också avsatts för 
till exempel utvecklings- och resebidrag.

•	 En satsning har gjorts för att ta fram avtal med lärosäten som har ett 
matchande kursutbud för att maximera möjligheterna för tillgodoräknande av 
kurser.

•	 En lämplig termin för utbytesstudier pekas ut redan i den information om 
utbildningen som går ut till de som söker.

•	 En internationell ingång till lärarutbildningen har skapats för inriktningarna 
matematik och samhällskunskap i gymnasieskolan. Inom de inriktningarna är 
en termin avsatt för utlandsstudier för samtliga studenter. Även lärarstudenter 
som läser vissa språk förväntas resa utomlands under sina studier.

•	 Särskilda VFU-avtal har arbetats fram. Alla programstudenter har därmed 
möjlighet att söka VFU-plats i USA, Kenya, Tyskland och Finland.

•	 De studenter som åker utomlands för studier får stöd från lärosätet att 
lägga upp resedagböcker och bloggar på lärarutbildningens webbsida och 
facebooksida. På så sätt har de utresande studenternas erfarenheter fått stor 
spridning.

Koordinatorer och studievägledare på fakulteten framhäver att det haft stor inverkan 
att betydelsen av utbytesstudier betonades i examensrättsansökan till utbildningen. 
På så sätt har arbetet fått en större tyngd i organisationen. Det har också haft stor 
betydelse att nyckelpersoner bland personal, ledning och studenter visat ett stort 
engagemang för internationaliseringen och att det funnits ett bra samarbete mellan 
grupperna. Det ökade utbytet har dessutom skapat en positiv spiral där de studenter 
som tar del av utbytesstudier synliggör möjligheterna och inspirerar andra studenter 
att göra detsamma.

1 Universitetskanslersämbetet (2013)

Många utresande lärarstudenter 
från Linköpings universitet.
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6. Åtgärder kopplade till utbildningens innehåll 
En stor del av lärosätena tar upp betydelsen av att integrera det 

internationella perspektivet i kurser och undervisning. Samtidigt är de 

åtgärder som är kopplade till utbildningens innehåll ofta vagt 

formulerade. Ett utökat kursutbud på engelska är den vanligaste 

åtgärden kopplat till mål som rör utbildningens innehåll. Medan relativt 

få dokument nämner hur lärarnas kompetens ska utvecklas för att möta 

kravet på internationella perspektiv i undervisningen . 

Undervisning på engelska i fokus 
Den vanligaste åtgärden som nämns kopplat till målet att integrera ett 

internationellt perspektiv i utbildningarnas innehåll var att utöka 

utbudet av kurser och utbildningar på andra språk än svenska, 

framförallt på engelska. Det stämmer väl överens med den observation 

som Högskoleverket gjorde i sin granskning 2008. De konstaterade då 

att många lärosäten lyfte fram kurser och program på engelska som det 

kanske viktigaste inslaget för vad som brukar kallas 

”internationalisering på hemmaplan”. 49  

 

 
 

Kurser på engelska beskrivs i styrdokumenten som en bra förberedelse 

för arbetsmarknaden och som ett sätt att underlätta mobilitet åt båda 

håll. Kurserna förväntas locka inresande studenter, men anses också 

förbättra de inhemska studenternas förutsättningar att studera på ett 

utländskt lärosäte. Även om kurser på engelska ofta nämns som en 

åtgärd kopplat till undervisningens innehåll så förefaller det framförallt 

vara ett sätt att locka inresande studenter. Till exempel skriver 

Karlstads universitet att: 

 

”Ett utökat kursutbud på engelska ger fler möjligheter för utländska 

studenter att delta i utbildningar vid Karlstads universitet så att 

svenska studenter därmed erbjuds fler möjligheter till kulturmöten.”50 

                                                             
49

 Högskoleverket (2008) s.36 
50

 Karlstad universitet s. 7 
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Här beskrivs vinsten för inhemska studenter bara i indirekta termer 

genom att det engelska språkutbudet ska öka deras möjligheter att 

interagera med internationella studenter. Linköpings universitet 

argumenterar också för att engelskspråkiga kurser underlättar för 

inresande utbytesstudenter, samtidigt som det ger svenska studenter 

som inte deltar i utbyte en möjlighet till en internationell erfarenhet på 

hemmaplan.51 

Undervisning på engelska kräver större kompetens 
Valet av utbildningsspråk är inte enkelt. Om omställningen inte sker på 

rätt sätt finns en risk för att utbildningskvaliteten inte höjs utan i värsta 

fall sänks på grund av ett språkbyte. Högskoleverket gav 2010 ut en 

rapport om undervisning på engelska baserat på ett antal 

konferensbidrag. I den konstateras bland annat att undervisning på 

engelska kräver en ny och utvidgad kompetens hos lärare. Inte bara i 

språket, utan också rent pedagogiskt.52 Svenska studenter är sämre 

rustade att ta till sig information på engelska, vilket gör att språkbytet i 

värsta fall kan inverka negativt på deras lärande. En omställning till ett 

nytt undervisningsspråk måste därför följas av ett tydligt språkstöd för 

både studenter och lärare. Lärarna behöver också kunskap om hur de 

ska lägga upp undervisningen för att språkvalet inte ska inverka 

negativt på lärandet.53  

 

Några av lärosätena nämner i sina styrdokument språkstöd för lärare 

som ett sätt att utveckla undervisningen. Att alla inte nämner språkstöd 

behöver inte nödvändigtvis betyda att de inte arbetar med den frågan. 

Högskoleverkets granskning från 2008 visade att många lärosäten då 

erbjöd språkutbildning för lärare. Samtidigt framgår inte om det innebar 

något mer än utvecklandet av lärarnas egna språkkunskaper. De 

högskolepedagogiska kurser som presenteras på lärosätenas hemsidor 

nämner sällan pedagogiska utmaningar kopplade till att undervisa på 

engelska. För SFS är det självklart att alla lärare som undervisar på 

engelska både ska vara skickliga på språket och kunna anpassa 

undervisningens upplägg för att minska risken att studenternas lärande 

påverkas negativt. 

 

Ledningarna på varje lärosäte har en central roll för att övergången till 

ett nytt undervisningsspråk inte ska leda till nya kvalitetsbrister, 

skriver Högskoleverket i sin rapport. Det är bara med ledningarnas 

aktiva stöd som frågan om engelskans roll för utbildningens kvalitet kan 

bli levande på alla nivåer vid varje lärosäte. Högskoleverket menar också 

att samverkan mellan lärosäten kan behövas eftersom alla lärosäten inte 

har resurser att hantera frågorna på egen hand.54 SFS vill se ett 

betydligt större nationellt stöd till lärosätena vad gäller pedagogiska 

                                                             
51

 Linköpings universitet s. 4 
52

 Högskoleverket (2010) s.8 
53

 Forskaren John Airey ger flera konkreta rekommendationer utifrån sin forskning kring effekterna av engelska som undervisningsspråk på 
svenska utbildningar. Han menar till exempel att lärare bör överväga andra undervisningsformer än föreläsningar, att få studenterna att 
reflektera över de utmaningar som undervisning på engelska innebär och att förbereda föreläsningsmaterial som stöd istället f ör att 
studenterna ska göra omfattande anteckningar. 
54

 Högskoleverket (2010) s. 8-9 
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frågor i allmänhet. Det bör finnas en myndighet med särskilt ansvar för 

att samordna och främja det högskolepedagogiska arbetet ute på 

lärosätena. Myndigheten bör också ansvara för att utveckla och sprida 

kunskap om undervisning på andra språk än svenska. 

Otydliga åtgärder kopplat till utbildningens innehåll 
Många av de åtgärder som handlar om utbildningens innehåll är vagt 

formulerade. Flera lärosäten tar upp att de ska integrera ett 

internationellt eller interkulturellt perspektiv i utbildning utan att 

överhuvudtaget precisera vad som menas med det.  

 

Ett lärosäte skriver till exempel att de ska ”ge kursinnehållet ett 

”tillräckligt” inslag av interkulturella och internationella 

frågeställningar för att förbereda studenter för ett framtida yrkesliv”.55 

Formuleringen är ett exempel på en åtgärd som snarare är att betrakta 

som mål och som inte säger något om hur arbetet ska genomföras. 

Dessutom är formuleringen mycket oprecis. Vad innebär ett ”tillräckligt” 

inslag av interkulturella och internationella frågeställningar? När vet 

lärosätet att inslagen är just ”tillräckliga”?  

 

SFS tycker att flera av lärosätena skulle behöva utveckla en tydligare 

bild av vad ett internationellt eller interkulturellt perspektiv i 

utbildningen faktiskt innebär. Utifrån det bör både tydliga mål och 

konkreta åtgärder formuleras.  

Lärares kompetens är en avgörande faktor 
Det krävs ett medvetet arbete i undervisningssituationen för att 

internationaliseringen ska få effekter för studenternas utveckling och 

lärande. Även om majoriteten av de undersökta lärosätenas 

styrdokument har åtgärder som rör utbildningens innehåll så tar färre 

än hälften upp behovet av att utveckla själva undervisningen och 

lärarnas kompetens.  

 

SFS menar att lärarnas kompetens att både integrera internationella 

perspektiv och att undervisa i grupper med inhemska och internationella 

studenter måste bli en prioriterad fråga. Annars kommer den potential 

som finns i blandade studentgrupper att gå förlorad. Den stora 

majoriteten studenter som inte själva reser utomlands kommer att gå 

miste om internationaliseringens fördelar. En studentkårsrepresentant 

beskriver målande de problem som uppstår i undervisningssituationen 

på grund av att lärare saknar kompetens och intresse för att undervisa 

blandade grupper. Studentrepresentanten skriver att: 

 

”Studenter riskerar att hamna isolerade inom sina 

nationaliteter/kontinenter då det är bekvämt att samarbeta med 

någon som pratar samma språk. När det påpekas att det finns 

brister i hur grupper skapas hävdar lärarna att studenterna är 

vuxna nog att själva ta ansvar för att arbeta med människor med 

annan bakgrund.”  

 

                                                             
55

 Karlstads universitet s.7 
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Studentkårsrepresentanten menar att lärarna ibland är rädda för att 

deras inblandning ska leda till konflikter. Samtidigt tycker kåren att det 

är ett ologiskt sätt att resonera eftersom studenterna måste förberedas 

för ett arbetsliv där de inte kommer att kunna välja fritt vem de ska 

samarbete med. Det finns flera andra källor som också pekar på att 

studenterna inte ensamma kan förväntas ta ansvar för att arbeta 

tillsammans över språkliga barriärer och att blandade internationella 

studentgrupper kräver specifik pedagogisk kompetens.56 Med det sagt 

har studenterna givetvis också ett stort ansvar men de behöver rätt 

vägledning. 

 

SFS har länge drivit frågan om att pedagogiken i högskolan måste bli 

bättre. Internationaliseringsaspekten bör finnas med i arbetet att stärka 

undervisningens betydelse och det pedagogiska uppdragets status. Den 

internationella aspekten och förmågan att undervisa blandade 

studentgrupper måste integreras bättre i högskolepedagogiska 

utbildningar. SFS tycker också att lärosätena ska erbjuda 

vidareutbildning och språkstöd för de lärare som vill. 

Incitamenten för lärare måste bli fler 
Lärarnas internationella erfarenhet är av stor betydelse för 

internationaliseringen av högre utbildning. Lärare med 

utlandserfarenhet kan bidra med nya perspektiv på undervisningens 

innehåll och utförande genom sin erfarenhet från en annan akademisk 

kultur. En undersökning utförd på uppdrag av dåvarande 

internationella programkontoret visar att en stor andel av lärarna (71 

procent) ansåg att lärarutbyte ökar grundutbildningens kvalitet. Nästan 

lika stor andel av de lärare som undervisat utomlands upplevde att 

erfarenheten gjort dem till bättre lärare.Två tredjedelar av de svarande 

ansåg också att fler utresande lärare leder till ökat deltagande i 

studentutbyte.57 

 

Högskoleverket tog i sin granskning från 2008 upp att vistelse 

utomlands måste få genomslag i samband med anställning, befordran 

och lönesättning för lärare.58 I undersökningen från Internationella 

programkontoret svarade färre än hälften av de tillfrågade att lärare på 

den egna institutionen uppmuntrades att delta i internationellt utbyte. 

Endast 43 procent av de svarande ansåg att utlandserfarenhet var 

meriterande vid tjänstetillsättning på deras institution.  

 

Majoriteten av lärosätena (5 stycken) tar i sina dokument upp åtgärder 

kopplade till incitament för lärare att tillägna sig internationell 

erfarenhet. Karolinska institutet tar ett bredare grepp om frågan än att 

bara fokusera på utlandserfarenhet. De eftersträvar att det ska vara 

meriterande att: 

 

 undervisa utomlands  

 undervisa i det ”internationella klassrummet” 

                                                             
56

 Se exempelvis Högskoleverket (2008) s. 65 och Söderlundh (2010) 
57

 Internationella programkontoret (2008) 
58

 Högskoleverket (2008) s. 62 



Karolinska institutet har i sin handlingsplan för internationalisering som mål att 
lärare ska erbjudas stöd i att undervisa i det mångkulturella och internationella 
klassrummet. Under vårterminen 2014 skickades en enkät ut till 580 personer i 
gruppen ”undervisande personal” och 1700 doktorander på Karolinska insitutet. 
Enkäten genomfördes för att identifiera vilket behov av stöd som lärarna har för 
att kunna undervisa i det mångkulturella klassrummet. Personal från Centrum för 
lärande och kunskap (CLK) har utifrån enkätsvaren tagit fram ett antal förslag på 
konkreta åtgärder för att stödja lärarna. De föreslår bland annat:

•	 En webbsida med information om - och konkreta exempel på - hur 
interkulturell kompetens hos lärare och studenter kan stärkas i samband  
med olika undervisningsaktiviteter.

•	 Att undervisning i det mångkulturella klassrummet integreras som innehåll  
i ordinarie högskolepedagogiska kurser för lärare.

•	 Workshops och seminarier som stöd till lärare som vill arbeta aktivt med 
internationalisering på hemmaplan.

•	 Uppföljningstillfällen utifrån kursen ”Teaching in English at KI” med fokus på 
deltagarnas erfarenheter från undervisning.  

•	 Att lärare och studenter som vill organisera mötesplatser och interaktion 
mellan svensktalande och icke-svensktalande studenter och lärare ska 
stimuleras och stöttas.

•	 Ett pedagogiskt verktyg som kan användas för att dokumentera erfarenheter 
före-, under och efter ett lärarutbyte. Verktyget ska användas bland annat 
för att på ett bättre sätt än idag ta tillvara kunskaper och lärdomar från 
lärarutbyten.1*

Lärosätets styrelse för utbildning kommer under hösten 2014 att besluta om vilka 
aktiviteter som ska genomföras. Som en del av förslaget ingår att en person ska 
projektanställas på 50-60% under tre år för att driva och genomföra aktivteterna. 

Karolinska institutet har tidigare genomfört enstaka kurser och workshops om att 
undervisa internationella grupper. Sedan 2006 erbjuds en kurs i engelska för lärare 
med tre fördjupningsnivåer (Teaching in English at KI). Internationalisering finns 
också som valfri fördjupningsuppgift i grundläggande högskolepedagogiska kurser. 
Fördjupningsuppgiften har varit uppskattad och planeras fortsätta även framöver.

1* Listan innehåller ett urval av de förslag till aktivteter som tagits fram av personal på CLK vid Karolinska 
institutet. 

Karolinska institutet satsar på 
pedagogisk utveckling.
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 genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete relaterat till 

internationalisering  

 genomföra undervisning på engelska.59 

 

Även Chalmers tekniska högskola menar att medverkan i ”internationell 

kurs- och programutveckling” ska vara meriterande. Mot bakgrund av 

tidigare diskussion om pedagogikens betydelse för 

internationaliseringens genomslag anser SFS att det är självklart att 

både internationell erfarenhet och pedagogiskt utvecklingsarbete 

kopplat till internationalisering ska vara belönande för lärare. 

Välkomna initiativ kring arbetslivsanknytning 
Många studenter efterfrågar en ökad koppling till arbetslivet. 

Internationella studenter saknar kopplingen till arbetslivet i svenska 

utbildningar och inhemska studenter efterfrågar bland annat mer 

internationell arbetslivsanknytning. Uppsala studentkårs studie om 

intresset för utlandsstudier visar att fler studenter var intresserade av 

praktikplats utomlands än av studier (40 procent jämfört med 27 

procent). Samtidigt visar den internationella studentbarometern från 

2011 att internationella studenter i Sverige gav relativt låga betyg till 

utbildningarnas arbetslivsanknytning.60 

 
Arbetslivsanknytning för inresande studenter nämns i två av 

dokumenten. Mälardalens högskola tar upp att lärosätet ska ”utveckla 

stödet till inresande studerande att göra praktik eller examensarbeten 

hos regionens företag, offentliga aktörer och ideell sektor.”61 Linköpings 

universitet skriver att de ska fortsätta ”utveckla sitt arbete med 

karriärstöd och arbetsmarknadskontakt för internationella studenter”.62  

Frågan om internationell arbetslivsanknytning för utresande studenter 

tas upp i tre av dokumenten och handlar främst om att öka 

möjligheterna att göra praktik eller skriva examensarbeten utomlands. 

 
Att Sverige får låga betyg vad gäller arbetslivsanknytning är inte bara 

en fråga som rör internationella studenter. Flera undersökningar visar 

att studenter över lag efterfrågar mer kontakt med arbetslivet. SFS 

anser att lärosätena måste arbeta mer målmedvetet för att förbättra 

arbetslivsanknytningen för alla studenter. Alla initiativ för att förbättra 

arbetslivsanknytningen för inhemska, inresande och utresande 

studenter är därmed välkomna. För att skapa en långsiktig förändring 

tror SFS att finansieringssystemet till högre utbildning måste göras om. 

Lärosätena behöver både förutsättningar och incitament att säkerställa 

en god arbetslivsanknytning för alla studenter. Idag ska exempelvis 

verksamhetsförlagda inslag finansieras inom ramarna för ordinarie 

resurstilldelning och arbetslivsanknutna inslag premieras inte i 

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. 

 

 

 

                                                             
59

 Karolinska institutet s.5 
60

 Högskoleverket (2012) s.17 
61

  Mälardalens högskola s. 2 
62

 Linköpings universitet s 5 
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7. Forskarutbildningen 
Forskarutbildningen har enligt tidigare granskningar inte prioriterats 

när det gäller arbetet med internationalisering. Det är underligt 

eftersom en stor andel av alla forskarstuderade inte kommer från 

Sverige. Internationella inslag i forskarutbildningen har också visat sig 

ge stora vinster genom att bidra till forskarstuderandes utveckling och 

lärosätets internationella kontakter på ett positivt sätt.  

Rekrytering, utbytesavtal och samarbeten i fokus 
Vad gäller forskarutbildningens internationalisering tar lärosätenas 

dokument framförallt upp frågor om rekrytering, forskningssamarbeten 

och utbyten. De lyfter fram att doktorandplatser ska utlysas i 

internationella kanaler, att forskarstuderande ska ges möjlighet att 

delta i olika utbytesprogram och att de ska uppmuntras att delta i olika 

former av internationella samarbeten.  

 

Karlstad universitet lyfter den individuella studieplanen som ett verktyg 

för att garantera alla forskarstuderande internationella erfarenheter. 

Linnéuniversitet menar istället att utlandsvistelser och internationella 

konferensframträdanden ska finnas med i den allmänna studieplanen 

för utbildningen. SFS anser att studieplanerna är bra verktyg för att 

garantera internationalisering. När den individuella studieplanen 

upprättas borde det diskuteras vad den forskarstuderande har för 

intresse och möjligheter till utlandsvistelse eller andra internationella 

engagemang. Precis som studenter på grund- och avancerad nivå 

behöver forskarstuderande få information om vilka utlandsmöjligheter 

som finns och när de passar in i deras utbildning. 

 

Det är också viktigt att internationella forskarstuderande vill söka sig 

till svenska lärosäten och stanna efter avslutade studier. I det ingår att 

säkra rimliga villkor för inresande forskarstuderande. Ett stort problem 

idag är att en betydande andel av de internationella forskarstuderande 

finansierar sin utbildning genom stipendier. Stipendiesummorna är i 

många fall orimligt låga, inte minst i förhållande till vad anställda 

forskarstuderande tjänar. Vissa lärosäten har valt att skjuta till pengar 

för stipendiedoktorander, men inte alla. Enligt SFS bör alla lärosäten se 

till att kompensera forskarstuderande som finansieras med stipendium 

ekonomiskt. Det är inte rimligt att vissa forskarstuderande har 

väsentligt sämre ekonomiska villkor trots att deras arbetsinsats inte 

skiljer sig från andras. 
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Internationalisering i forskarutbildningen ger vinster 
Forskarstuderandes internationalisering kan bidra till både 

forskningens och grundutbildningens utveckling. Forskarstuderande kan 

precis som lärare bidra med nya perspektiv i undervisningen. De kan 

också bidra till att studenter får upp ögonen för utlandsutbyte. 

Dessutom kan forskarstuderandes internationella erfarenheter leda till 

nya viktiga kontakter för lärosätet. Eftersom många forskarstuderande 

fortsätter inom akademin är det viktigt att de redan i utbildningen får 

börja bygga internationella kontakter och ta del av internationella 

forskningsmiljöer inför framtida arbete. 

 

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, 

STINT, gjorde 2006 en utvärdering av sitt stipendieprogram för 

forskarstuderande inom samhällsvetenskap och humaniora. I den 

konstateras bland annat att stipendiaterna, deras handledare och 

heminstitutioner i så gott som alla fall ansåg att utlandsvistelserna 

medfört positiva effekter. Utlandsvistelsen ansågs bland annat ha 

bidragit till doktorandernas personliga utveckling genom exempelvis 

större självständighet, ökat självförtroende, ökad mognad, självtillit 

samt en större säkerhet och trygghet som forskare. Förutom personlig 

utveckling ansåg handledarna att de forskarstuderande tillägnat sig 

kunskap och färdigheter som stärkte kvaliteten på deras avhandlingar. 

Stipendiaternas heminstitutioner menade dessutom att utbytet lett till 

att ny kompetens och kunskap tillfördes ämnet eller institutionen.63 

 

Av allt att döma finns mycket att tjäna på att ge forskarstuderande 

möjlighet till internationella erfarenheter. Att tidigare undersökningar 

visat att internationaliseringen i forskarutbildningen över lag har släpat 

efter är allvarligt. Det är svårt att bedöma utifrån styrdokumenten hur 

prioriterad frågan är idag. SFS tycker därför att lämplig myndighet bör 

analysera forskarutbildningens internationalisering specifikt och komma 

med rekommendationer till lärosäten och beslutsfattare hur området 

kan utvecklas.  
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8. Studentinflytande  
Studentinflytandet är en central del av svensk högre utbildning, men 

internationella studenters möjligheter att påverka är många gånger 

begränsade. Bristerna rörande studentinflytande konstateras redan i 

2008 års utvärdering från Högskolverket och bekräftas i de svar som 

SFS fått från tillfrågade studentkårsrepresetanter. Lärosätena tar inte 

alls upp frågan om hur internationella studenters inflytande kan öka i 

sina dokument.  

Språk och utbildningstid begränsar inflytandet  
Lärosäten betonar hur viktigt det är att erbjuda en utbildning som 

internationella studenter anser håller hög kvalitet. Trots det är de 

internationella studenternas möjlighet att själva påverka utbildningen 

begränsad. Det är olyckligt eftersom deras åsikter och synpunkter är 

värdefulla, inte minst när det gäller internationalisering. 

 

De största hindren för internationella studenters inflytande på lärosätet 

är att beslutande organ vanligtvis använder svenska som arbetsspråk 

och att många av de internationella studenterna bara stannar på 

lärosätet en kortare tid. Bland studenter och forskarstuderande som 

stannar längre på lärosätet finns ofta ett större intresse att engagera sig 

och då är det givetvis allvarligt om det inte är möjligt. I lärosätenas 

styrdokument nämns i princip inte studentinflytande för internationella 

studenter eller forskarstuderande. Chalmers tekniska högskola 

konstaterar att ordinarie kurs- och programutvärdering ska användas 

för att dra nytta av mångfalden bland studenterna när högskolan ska 

utveckla sina program. I övrigt nämns studentkåren i några av 

dokumenten, men då kopplat till sociala aktiviteter och 

mottagningsverksamhet. 

 

En del av studentkårerna lyfter att de internationella studenterna kan 

påverka lärosätet genom andra kanaler än formella organ. Det kan ske 

till exempel genom utvärderingar och kontakter med lärosätets 

internationella kontor. En studentkår efterfrågar ett särskilt råd eller 

motsvarande med engelska som arbetsspråk som internationella 

studenter kan använda för att påverka lärosätet. I Högskoleverkets 

utvärdering nämns också att några lärosäten har försökt utveckla 

lösningar för att ta tillvara internationella studenters åsikter genom 

särskilda engelskspråkiga arbetsgrupper. 

 

Erfarenheter från studentkårer som har haft internationella studenter 

på ledande poster i kåren visar att lärosätena kan anpassa sig när det 

krävs. Även om arbetsspråket forsätter vara svenska kan möten hållas 

på engelska. Olika personer från lärosätet kan också se till att 

studentrepresentanter får viktig information på engelska muntligt eller 

skriftligt. SFS tycker att de lärosäten och institutioner som har stor del 

av sin undervisning på engelska också borde kunna använda engelska 

som mötesspråk i de allra flesta sammanhang. Dessutom borde alla 

lärosäten se till att det finns någon form av formell kanal genom vilken 

internationella studenter på samtliga nivåer kan föra fram sina åsikter 

direkt till lärosätet. 
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Studentkåren kan göra stor skillnad 
Hur studentkåren arbetar har givetvis betydelse för internationella 

studenters och forskarstuderandes möjlighet till inflytande. Det är 

genom studentkåren som de har störst möjlighet att påverka sin 

utbildning.  

 

På olika studentkårer ser det olika ut vad gäller internationella 

studenters deltagande. Det finns exempel på studentkårer som gått över 

till engelska som arbetsspråk och som har många aktiva internationella 

studenter. Andra studentkårer är självkritiska och menar att de inte är 

tillräckligt bra på att fånga upp synpunkter och åsikter från 

internationella studenter. En studentkår tar upp att kåren har blivit 

bättre på att inkludera internationella studenter de senaste åren. 

Studentkåren har gått över till engelska som arbetsspråk i flera organ 

och en speciell nämnd för internationella frågor har inrättats. 

Förändringarna har gjort att fler internationella studenter tar del av 

kårens aktiviteter och att vissa av kårorganen nu styrs av 

internationella studenter. 

 

Studentkårerna kan göra stor skillnad för internationella studenter och 

forskarstuderandes möjligheter att påverka. Studentkårerna måste 

själva ta ett stort ansvar, men kan också behöva stöd från lärosätet. 

Högskolverkets granskning visar till exempel att kårerna själva saknar 

resurser att översätta material till engelska. Det är något som lärosätet 

bör kunna bistå med.  
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9. Slutsatser och rekommendationer 
Rapporten visar att internationalisering tas upp i något styrdokument 

hos samtliga lärosäten med fler än 4000 helårsstudenter. Samtidigt är 

det bara ett begränsat antal lärosäten som från central nivå har valt att 

peka ut åtgärder eller tydliga strategier för internationalisering. Det är 

problematiskt eftersom vägledning från centralt håll med stor 

sannolikhet är avgörande för att internationalisering ska bli en 

prioriterad fråga på hela lärosätet och komma alla studenter och 

forskarstuderande tillgodo. Därför är det å andra sidan glädjande att 

flera av de lärosäten som vid undersökningens genomförande inte hade 

någon central strategi eller motsvarande uppgav att de arbetade för att 

ta fram ett sådant dokument.  

 

Det är positivt att internationalisering är ett prioriterat område bland 

många av lärosätena. Samtidigt är det oroväckande att flera av 

styrdokumenten präglas av en marknadsretorik och att marknadsföring 

och rekrytering av tredjelandsstudenter får stort utrymme på bekostnad 

av andra viktiga områden. Det är samtidigt inte förvånande med tanke 

på att 2010 års avgiftsreform lett till en dramatisk minskning av antalet 

utomeuropeiska studenter.  

 

Att erbjuda kurser på engelska och locka till sig internationella 

studenter är viktiga delar av internationalisering, men arbetet kan inte 

stanna där. Erfarenheter från forskning och från lärare och studenter 

visar att om internationaliseringen ska ge positiva effekter för 

studenternas lärande krävs något mycket mer. Fler lärosäten bör göra 

omfattande satsningar på de pedagogiska delarna kopplade till 

internationalisering. Det inkluderar till exempel kompetens att 

undervisa mångkulturella studentgrupper, att känna till hur engelska 

som undervisningsspråk inverkar på studenternas lärande eller att 

kunna använda internationella perspektiv och exempel inom sitt eget 

ämnesområde. Pedagogisk skicklighet måste uppvärderas i allmänhet 

och internationell erfarenhet bör vara tydligt meriterande för lärare. 

 

Internationalisering är ett begrepp som används flitigt och fylls med en 

mängd innehåll. SFS önskar en fördjupad diskussion om syftet med 

internationalisering både på lärosätena och i det politiska samtalet.  

 

På nästa sida listar vi våra rekommendationer till lärosätena och ett 

antal krav till regeringen kopplat till internationalisering. Vi hoppas att 

de tillsammans med den analys som presenteras i den här rapporten kan 

utgöra en grund för en fortsatt diskussion om hur internationalisering av 

högre utbildning kan utvecklas och bidra till en hög utbildningskvalitet i 

framtiden. 
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SFS rekommendationer till lärosätena 
 

 Utveckla strategier och handlingsplaner för internationalisering 

med mål och konkreta åtgärder både på central nivå och lokal 

nivå. 

 

Studentmobilitet 

 

 

 Undersöka internationella studenters och forskarstuderandes 

upplevelse av integrering i och utanför undervisningen. Utforma 

lämpliga åtgärder för att öka interaktionen mellan inhemska och 

internationella studenter och forskarstuderande utifrån det. 

 

 Ge alla internationella studenter och forskarstuderande möjlighet 

att läsa svenska vid sidan av studierna. 

 

 Gå från att bara informera till att stödja och aktivt uppmuntra 

studenter att genomföra utlandsstudier. Låt studenter som varit 

på utbyte dela med sig av sina erfarenheter till andra. 

 

 Undersöka varför studenter inte väljer att delta i utbytesstudier 

och utforma lämpliga åtgärder utifrån det. 

 

 Behandla frågan om internationalisering och möjlighet till 

utlandserfarenhet vid upprättande av forskarstuderandes 

individuella studieplaner. 

 

Utbildningens innehåll 

 

 Inkludera internationalisering som tema i högskolepedagogiska 

kurser och erbjuda vidareutbildning på temat. 

 

 Gör det obligatoriskt för lärare och forskarstuderande som 

undervisar på engelskspråkiga kurser och program att genomgå 

högskolepedagogisk utbildning om undervisning på engelska. 

 

 Erbjud engelskt språkstöd för studenter, forskarstuderande och 

lärare. 

 

 Systematiskt se till att lärare med erfarenhet av att undervisa i 

andra länder delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. 

 

 Skapa tydliga incitament för lärare att investera i internationell 

erfarenhet och kompetens i undervisningsmetoder som främjar 

internationalisering. 
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 Se över i vilka utbildningar som arbetslivsanknytningen behöver 

stärkas och hur kontakter med arbetslivet kan göras tillgängliga 

även för internationella studenter. 

 

 Skapa internationella kontakter för praktik och examensarbeten 

för utresande studenter. Se också över möjligheten till kortare 

utbyten med arbetslivsanknytning i utlandet. 

 

Studentinflytande 

 

 Erbjud minst en formell direkt kanal som internationella 

studenter och forskarstuderande kan använda för att utöva 

inflytande över utbildningen.  

 

 Uppmuntra och stötta studentkårens arbete för att inkludera 

internationella studenter och forskarstuderande. 

 

SFS krav till regeringen 

 
 Avskaffa studieavgifter för tredjelandsstudenter. 

 

 Förenkla för internationella studenter att söka sig till Sverige 

genom att till exempel ta bort kravet att studenter måste ta sig 

till en svensk ambassad för visum och förkorta 

handläggningstiderna. 

 

 Utarbeta en ny nationell strategi för internationalisering av 

svensk högre utbildning och knyt en tillhörande handlingsplan 

till strategin. 

 

 Uppdra åt lärosätena att rapportera hur de arbetar med 

pedagogisk utveckling kopplat till internationalisering och 

undervisning på engelska i sin årsredovisning. 

 

 Säkerställ att alla lärosäten kan erbjuda internationella 

studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå möjligheten till 

svenskundervisning på en nivå som passar dem. 

 

 Ge lärosätena i uppdrag att redovisa möjligheterna till 

svenskstudier i sin årsredovisning. 

 

 Ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att följa upp 

lärosätenas internationaliseringsarbete med särskilt fokus på 

avgiftsreformens effekter samt hur väl internationella perspektiv 

integreras i utbildning och undervisning. 
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 Införa en nationell funktion för samordning av 

högskolepedagogiska frågor. Funktionen bör bland annat stödja 

pedagogiska initiativ som syftar till att främja 

internationalisering. 

 

 Göra om finansieringen till högre utbildning så att lärosätena får 

rätt förutsättningar och incitament att arbeta med 

arbetslivsanknytning för alla studenter. 
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