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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETENS KANSLI 

 

 

Remissvar från tekniska fakulteten avseende 

betänkandet En strategisk agenda för 

internationalisering (SOU 2018:3) 

 

Inledningsvis anser tekniska fakulteten att förslagen till ny strategi och nya mål är 

ambitiösa och omfattande. Vi vill anföra nedanstående synpunkter, för de mål eller 

punkter under målen, som inte kommenteras har vi ingen avvikande uppfattning. 

Utredningens förslag till regeringen 

Mål 1:  

Att regeringen reglerar rätten att använda engelska (andra språk än 
svenska) i de statliga universitetens och högskolornas samt 

forskningsfinansiärernas verksamhet känns angeläget för att 
internationella studenter ska kunna ta del av regelverk och ha tillgång till 
samma information som svenska studenter. 

Mål 2:  
Att Migrationsverket ges i uppdrag att i samarbete med universitet och 

högskolor se över processer för att förenkla processerna och korta 

handläggningstiderna är positivt då det ger bättre planeringsförutsättningar 
för såväl individen som lärosätet. 

Att marknadsföra Sverige som kunskapsnation är viktigt men att tillföra en 
väsentlig resursförstärkning måste belysas ytterligare då det är oklart hur 
detta ska finansieras.  

 
Mål 3:  
 
Att UKÄ skulle få ett särskilt uppdrag att följa upp och utvärdera 

lärosätenas arbete med tillgodoräknande av utbytesstudier anser vi redan 
ingår i det uppdrag UKÄ har inom ramen för lärosätestillsynen. Eventuellt 
kan uppdraget där förtydligas. Att tillskapa en särskild ordning för 

tillgodoräknande av utbytesstudier bedömer vi därför endast skapa 
merarbete utan att tillföra extra värde. 

 
Mål 4: 

 
Ingen kommentar. 
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Mål 5: 

 
Att för arbetet inom Norden utnyttja befintliga forum såsom Nordiskt 
ministerråd men också etablerade nätverk för internationalisering såsom 
Nordtek. 

Mål 6:  
 
Att regeringen ser över lärosätenas förutsättningar för att inom ramen för 

vårt uppdrag underlätta situationen för flyktingar och nyanlända i Sverige 
ser vi positivt på, dels för att snabbare kunna få in individer med utländsk 
examen på svensk arbetsmarknad, men även för att underlätta inför 

påbörjande av högskolestudier. 

 
Mål 7:  
 

Att myndighetsstödet för internationalisering är anpassat efter lärosätenas 
behov är mycket viktigt och vi välkomnar att samordningen stärks. Dock 
tror vi inte på att fler instanser inrättas utan att det snarare bör vara någon 

befintlig myndighet som får det yttersta samordningsansvaret. 
 
Mål 8:  
 

Det är mycket oklart vad ytterligare utvärderingar av forskningsområden i 
ett internationellt perspektiv skulle tillföra då dessa ständigt utvärderas. 
 

 Rekommendationer till lärosätena: 

Mål 1: 

 
Ingen kommentar. 
 

Mål 2:  
 
Att alla forsknings- och undervisningstjänster ska utlysas internationellt bör 
endast omfatta icke tidsbegränsade tjänster eller då det är nödvändigt att 

den sökande behärskar svenska väl. 
 
Mål 3:  

 
Då utbildnings- och kursplaner är uppbyggda efter examensfordringarna i 
Högskoleförordningen och enbart indirekt från Högskolelagen bör en 

harmoniering mellan styrdokumenten ske. 
Att arbeta på flera sätt för att stärka ”internationalisering på hemmaplan”, 
utöver att utveckla digitala verktyg och virtuell mobilitet är önskvärt. 
Punkten bör utökas med tillägget ”eller på andra sätt”.  
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När det gäller insatser inom ramen för högskolepedagogik för lärare måste 
punkten förtydligas då det inte framgår vad som ska vidareutvecklas. 

Program med dubbla eller gemensamma examina har visat sig vara svåra att 
bibehålla över tid och intresset från studenternas sida har minskat. 
Lärosätet kan endast ”verka för” att utnyttjande av medel för 

studentmobilitet inom Erasmus + ökar. 
Skrivningen att lärosätena ”förbättrar” processerna kring beslut om 
tillgodoräknande, implicerar att det fungerar dåligt. Vad baseras det på? 

Bedömningen för vår fakultet är att vi har väl utarbetade processer. 
 
 
Mål 4:  

”Lärosätena arbetar långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för ökad 

mobilitet” bör skrivas som ett övergripande mål följt av övriga punkter. 
Att lärosätena ska säkerställa att tid för internationell mobilitet planeras in i 

tjänstgöringsplaner är en alltför skarp skrivning. Däremot ska de anställda 
som önskar detta ges möjligheter att genomföra mobilitet. 
 
Mål 5: 

Ingen kommentar. 
 
Mål 8: 

Ingen kommentar. 
 
Den höga detaljeringsgraden i mål och rekommendationer tillsammans med 
förslag om utökade uppföljningar och till och med införande av nya system 

utöver de befintliga är oroväckande. Vad avser uppföljningar bör de 

nuvarande systemen med tillsyn och tematisk utvärdering vara tillfyllest. Då 
verksamheten vid universitet i hög grad kännetecknas av 

internationalisering bör verksamheten kunna styras med inriktningsbeslut 
snarare än kontroll.  
Utöver detta vill vi också uppmärksamma de brister vi upplever finns i 

regelverk för hur vi ska kunna finansiera stipendier för mobilitet avseende 
bilaterala avtal. Här vore det önskvärt med förtydliganden. 
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