
 

 

IDA 2022 ‒ en lyckad hybridkonferens 

 

Efter tjugo år som fysisk konferens och två år som helt digital, genomfördes årets 
Internationaliseringsdagar för första gången i hybridformat. 

Mälardalens universitet (MDU), campus Eskilstuna, var platsen för den fysiska delen av 
konferensen, där 160 deltagare kunde ta del av 15 programpunkter. Ytterligare 90 deltagare 
följde konferensen via livesändning. Totalt 11 lärosäten och 26 medverkande, på scen eller på 
länk, delade med sig av pågående och genomförda projekt inom internationaliseringsområdet. 
Johannes Hylander från New Republic modererade konferensen. 

Uppskattade talare och tankar 

‒ Projektgruppen är mycket nöjda med genomförandet och med det fina samarbetet med 
MDU, säger Eva Lundqvist, projektledare för IDA. Det märks även att deltagarna har uppskattat 
evenemanget. Några röster från utvärderingen: ”Det var en bra inledning med 
omvärldsspaning, och många goda exempel på att införa internationalisering både på 
hemmaplan och genom olika samarbeten.” ”Varierat program, bra talare, bra moderator, bra 
tempo.” ”Bäst: att träffa folk, att få höra om vad som händer och vad som tänks på olika håll, 
bra längd och variation på programmet”. 

Demokrati och världsläge 

Första dagen, den 10 november, inleddes med reflektioner av Tomas Ries från 
Försvarshögskolan om världsläget ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och Felix Wiebrecht från 
V-dem Institute vid Göteborgs universitet om hur det ser ut med demokratiseringen i världen. 

Samarbeten via UHR 

MDU berättade om internationalisering och regional utveckling och hur de skapat samarbeten 
i Colombia och Peru, bland annat som en följd av att de deltagit på ett kontaktseminarium 
anordnat av UHR 2015. Att pandemin påverkat både studenters hälsa och lärosätens sätt att 
bedriva undervisning fanns flera exempel på, till exempel att göra verksamhetsförlagd 
undervisning från soffan hemma, vilket Linköpings universitet gav exempel på. Både deltagare 
på plats och de som följde konferensen digitalt bjöds på en underhållande pauskonsert av tre 
operastudenter från MDU. 

Grön kraft från norr 

Dag två inleddes med det Erasmus+ finansierade projekt på Uppsala universitet som tagit fram 
en app för hur studenter kan lära sig att använda mjuka färdigheter, soft skills, för att till 
exempel lösa problem, samarbeta och fatta beslut. Dagen avslutades med en inblick i 
jätteprojektet att förvandla Skellefteå till ett centrum för tillverkning av gröna batterier. 

 


