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Syfte med att samverka 
inom området är
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• att fungera som en nod för ökad samverkan, 

informationsutbyte och koordinering av den 

omvärldsbevakning och analys som sker redan 

idag. 

• att underlätta för lärosäten och myndigheter att 

göra välavvägda strategiska val avseende 

internationalisering.

https://www.pexels.com/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/close-up-of-world-map-269633/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://flexspan.blogspot.com/2021/02/en-varld-av-moocs.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Deltagare i arbetsområdet 
Omvärldsbevakning och analys
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• Formas - Lissa Nordin 

• Sveriges universitets- och högskoleförbund - Ylva Hillbur (SLU) och Hans Wiklund 

(UmU)

• Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - Andreas 

Göthenberg

• Sveriges förenade studentkårer - Louise Ahlström och Sanela Lulic

• Universitetskanslersämbetet - Anna Lundh och Ellen Ellfolk Kenttä

• Universitet- och högskolerådet - Madelen Charysczak

• Vetenskapsrådet - Magnus Lagerholm

• Vinnova - Karl Hallding

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://sergiocaredda.eu/organisation/organisation-design/organisation-models-a-reasoned-list-between-old-and-new/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Identifierade utmaningar för 
lärosätens internationalisering 
är att  
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ha goda förutsättningar för 
samarbeten med de bästa 

forskarna och innovatörerna 
för att kunna uppnå kvalitet. 

ha goda kunskaper om 
förhållandena i andra länder 

och villkoren för 
internationalisering. 

dagens 
omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys är 
outvecklad och olikartad 
och behoven är stora hos 
både lärosäten och andra 

aktörer. 



Prioriterade frågor för Omvärldsbevakning 
och analys

5

• Vilka nätverk inom omvärldsbevakning och analys känner du till? 

• Ange upp till 3 kunskapsluckor (och/eller kunskapsbehov) som du anser bör finnas 

med i arbetsområdet. 

• Vilka är de viktigaste villkoren, policy eller hinder för internationalisering som kan 

vara extra relevanta att följa? 

• Är det några länder/regioner som vi behöver bevaka särskilt i vår omvärldsbevakning 

och analys?? 

• Känner du till något verktyg/instrument för omvärldsbevakning som skulle kunna 

användas inom arbetsområdet?



Planerade aktiviteter 
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A. Identifiera pågående och kommande analyser kring 

internationalisering.

B. Identifiera befintliga funktioner för omvärldsbevakning 

(etablerade eller planerade) 

C. Fånga upp medverkande aktörers behov och kunskapsluckor 

rörande omvärldsbevakning och analys 



Tack!

Magnus Lagerholm (Vetenskapsrådet) 

Kontakt: magnus.lagerholm@vr.se


