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Syfte/målsättning med arbetsområde mobilitet

• Arbetet syftar till att ”förbättra förutsättningarna för mobilitet och verka för att hinder 
för mobilitet undanröjs”. Enligt förslag i rapport ”En plattform för internationalisering”, UHR m.fl. 2021.

• Fokus på frågor där samverkan mellan myndigheter kan bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för mobilitet på lärosäten.

• Arbetet berör:
• Mobilitet för både in- och utresande 

• Högre utbildning och forskning (studenter, forskare, doktorander och övrig lärosätespersonal)

• De som reser inom utbytesprogram och de som reser på egen hand 
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Deltagare i arbetsområdet

Centrala 
studiestödsnämnden 

(CSN)
Formas Migrationsverket

Sveriges Förenade 
studentkårer (SFS)

Svenska institutet (SI)

Stiftelsen för 
internationalisering 
av högre utbildning 

och forskning (STINT)

Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ)

Vetenskapsrådet

SUHF/Högskolan Väst
SUHF/Kungliga 

tekniska högskolan 
(KTH)

Universitets- och Högskolerådet (UHR)

(leder arbetsområdet)
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Identifierade utmaningar

• Underlag baserat på bland annat internationaliseringsutredning, enkäter till den 
utredningen samt i dialog med aktörer inom arbetsområdet.

• Rör till exempel:
• Ökat och breddat deltagande i utresande mobilitet

• miljöpåverkan

• tillgång till finansiering

• svårigheter för inresande

• följsamhet i utveckling som sker, t ex avseende mobilitetsformer, gemensamma program m.m. 

• Gå från samverkan till konkreta resultat. 

• Resultat beror till stort del på alla aktörers engagemang och tid.



Preliminärt prioriterade frågor

Utländska doktoranders möjlighet att stanna i 
Sverige efter examen

Utresande studenters möjlighet att ta emot svenskt 
studiestöd

Mobilitet inom professionsutbildningar

Mobilitet och ökad miljömässig hållbarhet

Deltagande och inflytande för internationell 
personal och studenter

Kartläggning stipendier och annan finansiering för 
mobilitet

Nya former för mobilitet

Gemensamma program med utländska lärosäten

Statistik om internationell mobilitet

Motverka missbruk av uppehållstillstånd för studier 
i Sverige

Ekonomiadministrativa aspekter



• Gemensamma möten i arbetsgruppen

• Uppdelning i ”sakfrågegrupper” för att kunna föra frågor framåt.

• Vissa saker förs vidare inom respektive myndighet, annat kan föras vidare till 
styrgrupp och behöver samordnas med andra arbetsområden inom plattformen. 
Frågor kan också vid behov tas vidare till regeringskansliet.

• Exempel fråga om studiestöd för svenska studenter som tar emot studiestöd från 
utlandet.
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Planerade aktiviteter



• Universitets-och högskolerådet (UHR): Magnus Hallbåter: magnus.hallbater@uhr.se
eltagarviss justering kan komma att ske)
• Centrala studiestödsnämnden (CSN): Henrik Strömberg Croné, Alexandra Swenning
• Formas: Josefin Thoresson
• Migrationsverket: Markus Filipsson
• Sveriges Förenade studentkårer (SFS): Soha Kadim, Erik Diaz Milla 
• Svenska institutet (SI): Safi Sabuni
• Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT): Andreas Göthenberg
• Universitetskanslersämbetet (UKÄ): Ulrika Boman, Maria Wikse
• Vetenskapsrådet (VR): Eric Olm
• SUHF/Högskolan Väst: Mohit Gupta
• SUHF/Kungliga tekniska högskolan (KTH): Åsa Carlsson
• Universitets- och Högskolerådet (UHR): Daniel Edquist, Alma Joensen, Catrine Åkerblom, Per Rosenblad
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Sammankallande och övriga deltagare inom arbetsområdet

mailto:magnus.hallbater@uhr.se
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Tack!


