Forum för internationalisering
2020-10-02

Covid-19: effekter och framtida scenarier
avseende internationalisering och mobilitet
inom högre utbildning
Kurt Bratteby och Monika Wirkkala

Utmaningar/möjligheter för
internationaliseringsarbetet framöver
•

Covid-19 är här för att stanna och Sverige har valt en egen väg i pandemin. Hur ser den
bilden av Sverige ut, och hur påverkas den internationella studentmobiliteten?

•

Fler söker sig till närliggande länder – vad innebär det? Kan vi förutse ett ökat fokus på EU
från svenska lärosäten?

•

SI har ett förtydligat uppdrag i myndighetsinstruktionen att främja Sverige som
kunskapsnation genom att informera om svensk högre utbildning, forskning och innovation
samt marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder – men inga nya resurser.

•

Med nuvarande resurser har SI inriktat sig på att utveckla ett nära samarbete med
innovations- och forskningskontoren (OSI). Vi utgår ifrån att UD/UM fortsatt kommer att
prioritera kommunikationen om SE som kunskapsnation samt talangattraktion.

Hur uppfattas Sveriges hantering av
coronapandemin?
•

Nation Brands Index (NBI) mäter styrkan i 50 länders nationsvarumärken

•

Genomförs av undersökningsföretaget Ipsos sedan 2008

•

Enkätundersökning i 20 länder – frågor om 50 länder (inklusive Sverige)

•

Drygt 20 000 respondenter per år

•

Ställer frågor om 6 olika kategorier (samhällsstyre, befolkning, export,
turism, kultur, immigration/investeringar)

•

Nytt för 2020: Frågor om länders hantering av COVID-19

Baserat på vad du vet eller har hört, indikera din övergripande åsikt
om hur [Sverige] hanterar hälsokriser (som COVID-19, Ebola, Zika)?
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Baserat på vad du vet eller har hört, indikera din
övergripande åsikt om hur [Sverige] hanterar
hälsokriser (som COVID-19, Ebola, Zika)?
• Personer som är mest positiva till Sveriges hantering kommer från Indien,

Egypten och Kina.
• I Japan, Italien, Tyskland och Frankrike hittar vi de som är minst positiva.

• Norge och Finlands hantering ses mer positiv än Sveriges (#8 respektive #9).

Omställningen under corona - digitalisering
➢ Marknadsföringen – StudyinSweden
▪ all marknadsföring digital
▪ stora digitala mässor – tre i höst; drygt 20 lärosäten med – SI arrangerar
▪ 17 webbinarier och mässor under oktober-december – SI arrangerar flera av dem
▪ ny https://studyinsweden.se/

➢ SI-stipendiater: diplomering och kick-off digitala; även de lokala stipendiatnätverken
arbetar digitalt
➢ Alumnnätverken: < 90% aktiviteter digitala. Det globala nätverket har stärkts.
Samarbeten över kontinenter. En stor digital ”send-off” av studenter gjordes av
afrikanska alumnnätverk gemensamt.
➢ SI som helhet – många online-utbildningar inom ledarskapsprogram och
svenskundervisning i utlandet (kurser, konferenser och föreläsningar online)
➢ Nationaldagsfirande på sociala medier, SI sände 8 timmar x 3 = 24 timmar

https://studyinsweden.se/

Vårens oro – samtal med MiV, SUHF och RK – skulle
internationella studenter kunna komma till Sverige?
• Regelbundna samtal med MiV, SUHF och RK (UD, utbildnings- och
justitiedepartementet)

• Frågor: UT för nya studenter och förlängda UT för befintliga studenter HT2020
– hur lösa?
• SUHF-lista över lärosätenas undervisning som stöd för MiV:s tillståndsprocess

• Resultat: Ungefär samma antal internationella studenter i Sverige som förra
hösten. De mindre lärosätena har något färre.
• Stora problem för UM i en del länder pga. den lokala covid-situationen: Iran,
Pakistan, Bangladesh, i viss mån Kenya
• Samtalen fortsätter – med fokus på VT2021 och vidare

Status SI-stipendiater HT 2020
•

De beviljade har tackat ja i normal utsträckning, ingen större påverkan av covid-19

•

I dagsläget har 327 av 407 stipendiater tagit sig till Sverige. 16 avvikelser pga
inställda program, oro, föräldraledighet (jfr. Tilldelade 423)

•

80 stipendiater är kvar i hemländerna – studerar på distans/inväntar biometri/väntar
på UT-kort

•

Av de 80 stipendiaterna bedömer vi att det är ett 30-tal som möjligen inte kan
komma före årsskiftet

•

Någon enstaka har fått avslag på UT pga. distansundervisning hela HT

•

Inte fler frågor kring UT än tidigare år

Kommunicera Sverige som kunskapsnation
Fortsatt gemensamt kommunikationsarbete är viktigt:
• En budskapsplattform för Sverige som kunskapsnation är framtagen ->publiceras på
sharingsweden.se
• ”Kommunikationsgap” kartläggs med samarbetsparter: Vinnova, Business Sweden,
regioner, SISP
• Zoom-utbildning inom sociala medier och blogg för de sex innovations- och
forskningsråden (3 moduler)
• Möten mellan SACC-USA och svenska lärosäten kring talangmobilitet mellan USA &
Sverige (studier – praktik – arbete)
• Workingsinsweden.se avslutas – informationen läggs under Sweden.se
• Samarbete med SISP om talangrekrytering (IT, Tech, Life Science)

Tack!

