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Inspel till Internationaliseringsutredningen  
Sveriges unga akademi hade förmånen att träffa Agnetha Bladh, som leder 
regeringens internationaliseringsutredning, den 26 september. Detta inspel 
sammanfattar och utvidgar de synpunkter som diskuterades vid mötet.  

Sveriges unga akademi stödjer regeringens initiativ att öka internationaliseringen av svenska 
högskolor och universitet. Vi anser att ökad internationalisering ökar kvalitén på forskning och 
undervisning vid svenska lärosäten och därigenom Sveriges internationella konkurrenskraft. 
  
För att uppnå maximalt resultat anser vi att regeringen bör rikta sitt budskap mot tre olika segment: 
lärosäten, myndigheter och forskningsfinansiärer. Vi understryker att det finns mycket att göra för 
att förbättra internationaliseringen av svensk forskning. 

I förslaget till lärosäten föreslår Sveriges unga akademi att: 
Lärosätena ska utarbeta och implementera lokala åtgärder som bidrar till en internationell forskar- 
och lärmiljö. Vi föreslår följande åtgärder för att öka internationalisering på lärosätesnivå: 

- Alla forsknings- och undervisningstjänster ska annonseras internationellt och aktivt, på ett 
sätt som gör att internationella sökande har rimliga chanser att se och ansöka om varje 
tjänst; 

- Lärosätena ska tillåta doktorander att kunna söka postdok-tjänster innan disputation (med 
krav om avlagd doktorsexamen innan tjänsten träder i kraft) för att underlätta rekrytering 
av de bästa internationella kandidaterna; 

- Lärosätena bör erbjuda hjälp till forskare vid internationell rekrytering med bedömning av 
meriter, till exempel från mindre kända länder och lärosäten; 

- Lärosätena bör erbjuda icke-svensktalande personal och utländska studenter på avancerad 
nivå (från och med Master) möjlighet att verka på likvärdiga villkor som svensktalande 
personer. Detta innebär, bland annat, att: 

- i största möjliga utsträckning tillhandahålla information på både engelska och 
svenska genom att översätta hemsidor och andra dokument såsom regelverk och 
kontrakt, hela eller i sammanfattning, till engelska; 

- erbjuda undervisning, föreläsningar och andra diskussioner på engelska vid 
behov; 

- erbjuda handledning (mentorer) för senior personal för att kunna integreras i den 
svenska akademin, till exempel vad gäller kollegiala processer, 
förtroendeuppdrag, nätverk med mera; 

- erbjuda kostnadsfri undervisning i svenska anpassad till målgruppen.  
- Lärosätena bör uppmuntra och underlätta för seniora forskare, lärare och annan 

personal att periodvis vistas utomlands. Så kallade sabbaticals (en längre vistelse 
vid ett utländskt lärosäte) bör regelmässigt ingå i lärartjänster. Detta innebär, 
bland annat, att: 

- i de fall medel avsätts för sabbaticals bör de även kunna täcka merkostnader för 
medföljande familj; 

- införa incitament att stödja lärares mobilitet, till exempel genom att använda 
mobilitet som ett utvärderingsmått inom styr och resurstilldelningsutredningen 
(STRUT). 

Sveriges unga akademi vill dock inte uppmuntra till en utredning som landar i endast kvantitativa 
mått på internationalisering. 
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I förslaget till forskningsfinansiärer föreslår Sveriges unga akademi att: 
Finansiärerna ska verka för att öka internationaliseringen inom svensk forskning. Detta kan ske, 
bland annat, genom att: 

- Vetenskapsrådet återinför finansiering för inkommande post-doktorer;  
- inrätta stipendie- och anslagsmöjligheter även för andra yrkes- och utbildningskategorier 

(seniora forskare, MSc, doktorander) för vistelser i Sverige under olika tidsperioder, från 
enstaka veckor till flera månader eller år; 

- tillåta doktorander att söka postdok-anslag och -stipendier innan disputation (med krav om 
avlagd doktorsexamen innan pengarna utbetalas); 

- ta bort kravet om anställning vid svenskt lärosäte för Vetenskapsrådets internationella 
postdok, det bör vara möjligt att istället vara anställd vid en svensk myndighet; 

- erbjuda finansieringsmöjligheter för sabbaticals för ut- och inkommande seniora forskare. 

I förslaget till myndigheterna föreslår Sveriges unga akademi att: 
Myndigheterna ska eftersträva en snabb och okomplicerad hantering av ärenden som rör 
internationella forskare och studenter. Exempel på åtgärder som skulle underlätta en friare 
internationell rörlighet är att: 

- innehav av svenskt personnummer inte ska bli en förutsättning för situationer där det inte 
är absolut nödvändigt. Alternativt bör svenska personnummer kunna tillhandahållas 
snabbare för akademisk personal och studenter; 

- ta bort eller underlätta SINK-skatt utredningarna som i dag måste göras för att utländska 
personer ska kunna få resekostnader återbetalda; 

- snabbare hantering av ärenden som rör uppehållstillstånd, både vid första ansökan och vid 
förlängning.  

Sveriges unga akademi menar att svensk forskning och högre utbildning är en nödvändig 
förutsättning för vår ekonomi och vårt svenska samhälle. Genom att underlätta för influenser och 
inspiration i en internationell kontext, och genom att själva exportera våra egna forskningsresultat 
och utbildningsmodeller, ger vi våra forsknings- och undervisningsmiljöer de allra bästa 
förutsättningarna. 
 
 


