
AO: Ansvarsfull 
Internationalisering

PLATTFORM FÖR INTERNATIONALISERING

VINNOVA



– Ansvaret vilar på allas 

axlar. De flesta människor 

vill väl, men samtidigt är 

avståndet litet mellan att 

göra gott och inte. Ett 

verktyg kan ge stöd att 
ställa frågor, så att man 
kan hitta sina egna svar
Stefan Einhorn, professor och ledamot i Komet



Ansvarsfull Internationalisering

Wikipedia:

Internationalisering innebär anpassning till och samarbete mellan flera nationer

Inom teknik och kultur innebär internationalisering att man skapar förutsättningar för samarbete 

och förståelse mellan nationerna. Till exempel en produkt som är "internationaliserad" kan 

användas i flera kultur- och språkområden. Ett exempel på en sådan produkt är 

potatisskalaren.

De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak (2015):

En medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte 

att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och 

därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen



Ansvarsfull Internationalisering
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Motivering

• Internationalisering är en nödvändighet för utveckling av Sverige som kunskapsnation och 

för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

• Internationalisering innebär många möjligheter, men medför också utmaningar, risker och 

hot

• De senaste årens markanta förändring av det geopolitiska läget har medfört ett behov av att 

reflektera kring vad internationalisering innebär, och agera för att det sker på ett ansvarsfullt 

sätt som maximerar möjligheter och minimerar risker

• Regelverket kring Internationalisering håller på att förändras och det är nödvändigt med 

anpassningar för att säkerställa att det uppdaterade regelverket följs



Syfte

Erbjuda en nationell arena för frågor kring ansvarsfull internationalisering

• Bidra till att öka medvetandegrad och kompetens i frågor som rör internationalisering –

utmaningar, risker, hot, möjligheter etc

• Stötta lärosäten i att ”göra rätt” och i att hantera när det går snett?

• Resurs (på vilket sätt?) i hantering av specifika frågeställningar

• Skapa synergier mellan aktörer som jobbar med internationaliseringsfrågor

• Driva frågor som är viktiga för lärosätena gentemot regering och andra myndigheter?
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Prioriterade fokusområden

Erfarenhetsutbyte

Vägledning

Riktlinjer
Kunskap

Kompetens

Medvetenhet



Prioriterade teman (preliminärt)

• Hur jobba med ”komplexa länder”

• Hur adressera Dual Use – möjligheter och utmaningar

• Teknik med dubbla användningsområden

• Hållbarhet

• Etik

• Kulturell- och landkompetens

• Säkerhet

• Akademisk frihet



Påbörjade aktiviteter

• Inventering av vad som redan finns och görs, på lärosäten, nationellt och på EU-nivå

• Inventera vilka ytterligare organisationer arbetsområdet borde inkludera eller samarbeta 

med, och på vilket sätt

• Avgöra är arbetsområdets USP

• Workshop kring ansvarsfull teknikutveckling, under ledning av KOMET

Preliminärt inplanerat till 2022-11-30



Verktyg för självutvärdering

www.ansvarsfullteknik.se
www.responsibletech.se

http://www.ansvarsfullteknik.se/
http://www.responsibletech.se/


Aktiviteter – Förslag / Möjligheter
• Erbjuda möjligheter till kompetensutveckling –

kurser, seminarier etc, tillsammans med andra 
aktörer

• Samla in och förmedla ”best practice” 

• Förmedla goda (och dåliga) exempel

• Erbjuda nätverksmöjligheter och 
erfarenhetsutbyte

• Expertutlåtanden till regering och andra 
myndigheter?

• Omvärldsbevakning – hur hanterar man detta i 
andra länder

• Science- / Innovation Diplomacy?

• Cultural intelligence aktivitet?

• Driva strategiska frågor

• Samarbete med IoF-råden



TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se

Ann-mari.fineman@vinnova.se


