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Sammanfattning och 
resultat 

På uppdrag av regeringen har Svenska Institutet (SI), 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitets- och högskolerådet 

(UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova inrättat en plattform för 

internationalisering, Plint, med syfte att samordna insatser för 

internationalisering. En organisation som består av en styrgrupp, 

sekretariat och fyra arbetsområden har etablerats. Första delen av 2022 

ägnades till stor del åt att sätta upp organisationen. Arbetet inom 

arbetsområdena startade under hösten 2022. 

Det gångna årets arbete har lett till ökad samverkan och 

informationsutbyte, kortare kontaktvägar mellan myndigheterna och till 

större ömsesidig kunskap om myndigheternas verksamhet som rör 

internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det 

ger förutsättningar för bättre helhetsförståelse för olika aspekter av 

internationalisering och en utvecklad dialog med universitet och 

högskolor, vilket är grundläggande för att samverka mer effektivt för att 

undanröja hinder och främja internationalisering. 

Plintmyndigheterna har 2022 samarbetat kring besök av utländska 

delegationer till Sverige. Det har gett en mer sammanhållen bild av 

Sverige som utbildnings- och forskningsnation. Genom samverkan med 

regeringens Innovations- och forskningsråd kommer deras verksamhet 

att få större synlighet. Kommunikationssamverkan har bidragit till att 

information om Plints arrangemang har nått ut bredare och mer 

samordnat. Det är en stor fördel att använda varandras 

kommunikationskanaler. En gemensam webb har lanserats, vilket 

ytterligare underlättar den gemensamma kommunikationen med övriga 

aktörer. 

Universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter1 och 

aktörer har involverats genom att de har bjudits in att ingå i 

styrgruppen för Plint och i de fyra arbetsområdena. Plint har också fört 

dialog på andra sätt, exempelvis genom en hearing och genom att 

hörsamma inbjudningar om att delta i olika universitetsnätverks möten. 

Samverkan mellan myndigheterna har varit relativt självklar och snabbt 

gett positiva effekter, men samverkan med universitet och högskolor 

 
1 I rapporten används begreppet ”myndighet” om myndigheter exklusive universitet och högskolor, 
trots att de flesta universitet och högskolor är myndigheter. Universitet och högskolor benämns 
omväxlande och synonymt ”lärosäte”. 
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har krävt en hel del tid och förankring för att hitta lämpliga 

samarbetsformer. Eftersom internationalisering av högre utbildning, 

forskning och innovation är ett mycket brett område, där gränssnittet 

mellan lärosätenas och myndigheternas ansvar ständigt behöver 

definieras, tar det tid att hitta rätt nivå på samverkan för att respektera 

universitets och högskolors autonomi och för att undvika dubbelarbete. 

Inrättandet av Plint har emellertid skapat en arena för en fördjupad och 

samlad dialog kring internationaliseringsfrågor mellan myndigheterna 

och universitet och högskolor. 
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Bakgrund 

UHR har tillsammans med SI, UKÄ, Vetenskapsrådet och Vinnova i 

uppdrag av regeringen att samordna insatser för internationalisering 

genom att inrätta en plattform för internationalisering. Myndigheterna 

ska lämna en gemensam redovisning senast den 15 mars 2023. 

Uppdraget är i enlighet med UHR:s regleringsbrev (U2021/03585): 

”Universitets- och högskolerådet ska tillsammans med 

Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet, Verket för 

innovationssystem (Vinnova) och Svenska institutet 

samordna insatser för internationalisering genom att 

inrätta en plattform för internationalisering. Uppdraget 

ska genomföras i nära dialog med universitet och 

högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. 

Uppdraget och dess redovisning ska samordnas av 

Universitets- och högskolerådet. Myndigheterna ska 

senast den 15 mars 2023 lämna en gemensam redovisning 

till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).” 

Styrgrupp, sekretariat och 
arbetsområden 

Plattform för internationalisering ‒ Plint ‒ har inrättats i enlighet med 

det förslag som UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova enligt 

regeringsuppdrag redovisade i en gemensam rapport till regeringen 

hösten 2021.2 

Generaldirektörerna för myndigheterna som har uppdraget att etablera 

Plint beslutade vid ett startmöte om de övergripande formerna för att 

etablera Plint och dess organisation med en styrgrupp, ett sekretariat 

och ett antal arbetsområden. 

Generaldirektörerna beslutade vid samma möte även om en 

övergripande budgetfördelning och att kommunikationsansvariga från 

 
2 En plattform för internationalisering – Vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens 

förslag, https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/en-plattform-for-
internationalisering--vidareutveckling-av-internationaliseringsutredningens-forslag/  

https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/en-plattform-for-internationalisering--vidareutveckling-av-internationaliseringsutredningens-forslag/
https://www.uhr.se/publikationer/publikationsbutiken/en-plattform-for-internationalisering--vidareutveckling-av-internationaliseringsutredningens-forslag/
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respektive myndighet skulle utses för att ansvara för Plints 

kommunikation tillsammans med plattformssekretariatet. 

Organisationsskiss 

 

Styrgrupp 

Styrgruppen för Plint består av de fem generaldirektörerna från 

myndigheterna med uppdraget, tre representanter från Sveriges 

universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges förenade 

studentkårer (SFS) och Formas. SUHF har efter inbjudan utsett 

rektorerna för Stiftelsen Högskolan i Jönköping, Göteborgs och Lunds 

universitet till styrgruppen. I enlighet med förslaget om att inrätta en 

plattform för internationalisering ombads den generaldirektörsgrupp 

som finns för forskningsfinansiärer (lilla samrådsgruppen) att föreslå 

vilken ytterligare forskningsfinansiär som skulle ingå i styrgruppen. 

Formas valdes, till en mandatperiod på två år. 

Styrgruppen har träffats tre gånger. Vid det första mötet beslutade den 

om styrgruppens mandat och uppgifter samt beslutade att inrätta fyra 

arbetsområden och stipulerade deras mandat och syfte. Till samordnare 

för arbetsområdena utsågs myndigheter vars ordinarie uppdrag ligger i 

linje med arbetsområdenas inriktning:  

• UHR samordnar arbetsområdet Mobilitet,  

• Svenska Institutet samordnar Sverige som kunskapsnation, 

• Vetenskapsrådet samordnar Omvärldsbevakning och analys,  

• Vinnova samordnar Ansvarsfull internationalisering. 

Arbetsområdena inrättades med en mandatperiod på två år. Därefter 

utvärderas arbetet och det fattas beslut om eventuell förlängning. 

Vidare beslutades att ordförandeskapet i Plints styrgrupp kan rotera 

mellan de fem myndigheterna. UHR:s generaldirektör valdes till 

ordförande för en mandatperiod på två år. 
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Sekretariat 

De fem myndigheterna som har uppdraget att inrätta Plint bemannar 

gemensamt ett sekretariat med en eller två representanter per 

myndighet, totalt åtta personer (fem kvinnor och tre män). 

Sekretariatet samordnar det övergripande arbetet inom Plint, bereder 

frågor, tar fram underlag samt stöder och koordinerar arbetsområdenas 

arbete på ett övergripande plan. UHR samordnar sekretariatet, ansvarar 

för diarieföring, ekonomihantering, övergripande kommunikation samt 

är värd för Plints webbsidor.  

Det gångna årets samarbete inom sekretariatet har lett till ökad 

samverkan och informationsutbyte, kortare kontaktvägar mellan 

myndigheterna samt större ömsesidig kunskap om myndigheternas 

verksamheter. Det har också lett till lyckade samarbeten kring utländska 

delegationsbesök. 

Arbetsområden 

Alla myndigheter och organisationer som ingår i styrgruppen erbjöds 

att utse representanter till arbetsområdena. Inbjudan att utse 

representanter för universitet och högskolor gick till SUHF, som utsåg 

två representanter per arbetsområde. Respektive myndighet och 

organisation var fri i valet att utse representanter till arbetsområdena 

men ombads i inbjudan att välja representanter som är insatta i frågor 

som ligger inom arbetsområdet och är väl förankrade i den egna 

organisationen för att kunna bidra med organisationens perspektiv. 

Totalt ingår 30 kvinnor och 23 män i arbetsområdena. Varje 

arbetsområde leds av en sammankallande, två kvinnor och två män.  

Utöver dessa representanter har arbetsområdena bjudit in andra 

myndigheter och organisationer som bedöms kunna påverka 

högskolans internationalisering inom området, att utse representanter. 

Representationen skiljer sig därför åt mellan arbetsområdena.3 Utöver 

dem som är representerade i arbetsområdena nu kan fler myndigheter 

och organisationer kontaktas för att hantera frågor och 

problemområden som aktualiseras inom respektive arbetsområde. 

Arbetsområdena arbetar relativt självständigt men koordineras av 

Plintsekretariatet. Det har skapats former för att dela information och 

samverka mellan arbetsområdena och mellan sekretariatet och 

arbetsområdena, bland annat gemensamma digitala arbetsytor och 

gemensamma möten. 

 
3 Lista över representanter i arbetsområdena finns i bilaga. 
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Arbetsområdena inledde arbetet hösten 2022. Under startsfasen har 

fokus för arbetsområdena varit att:  

1. Stärka kännedomen om de ingående myndigheterna och 
organisationernas verksamhet och förutsättningar. För att 

arbeta effektivt tillsammans är det viktigt att känna till 

utmaningar och prioriteringar som varje aktör har inom temat 

för respektive arbetsområde. 

2. Prioritera vilka frågor som arbetsområdena ska arbeta 

med. Det inledande arbetet har ägnats åt att kartlägga varje 

deltagande aktörs prioriteringar och att identifiera vilka frågor 

som gynnas av att samverka om i Plint. Återkopplingen under 

den hearing som Plint arrangerade i oktober 2022 har också 

varit en viktig utgångspunkt i det arbetet. 

3. Planera för det fortsatta arbetet inom arbetsområdena. 

En viktig utgångspunkt för arbetsområdena är också att det är ett 

gemensamt arbete och att deltagarna förväntas bidra i utvecklingen av 

arbetsområdena. 

Det inledande arbetet har bidragit till ökad kännedom och förståelse för 

den verksamhet som olika myndigheter och organisationer har i 

relation till internationalisering. Det är en förutsättning för att kunna 

samverka effektivt för att undanröja hinder och främja 

internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. 

Arbetsområdet Mobilitet 
Tre möten med deltagare från hela arbetsområdet har hållits sedan 

arbetsområdet inrättandes. Därutöver har det hållits ett antal möten i 

mindre konstellationer, för att stärka samsynen kring syftet med 

arbetet, underlätta samverkan och precisera olika utmaningar. Förutom 

de deltagande aktörernas prioriteringar har arbetsområdet bland annat 

utgått från:  

• Internationaliseringsutredningens4 betänkanden. 

• Enkäter till den utredningen. 

• Kommentarer och förslag som kom in under Plints hearing.  

• Underlag som togs fram i det tidigare Forum för 

internationalisering.  

Deltagande aktörer har kunnat lyfta frågor de anser är viktiga i 

gemensamma underlag och i enskilda presentationer.  

Det har tagits ett första steg för att föra frågor framåt i mindre grupper. 

Syftet med indelningen i mindre grupper är att effektivisera 

tidsåtgången och kunna arbeta med olika frågor samtidigt, samt att 

 
4 U 2017:02 Internationaliseringsutredningen. 
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säkra att berörda frågor ligger nära den specifika kompetens och de 

prioriteringar som respektive aktör/myndighet har. 

Prioriterade frågor och resultat 
Under hösten gjordes en prioritering för att gå från ett stort antal frågor, 

till sju områden som arbetsområdet inledningsvis bör fokusera på:  

1. Frågor som rör gemensamma program och studentstatus 

vid olika mobilitetsformer. Förutom studentstatus och 

mobilitetsformer kan det även beröra gemensamma program 

(bland annat, men inte bara, i relation till Europauniversiteten). 

Inkluderar även kvalitetssäkring, resonemang om definitioner 

och statistik. 

2. Stärka förutsättningar för mobilitet inom 

professionsutbildningar. Internationell mobilitet inom flera 

professionsutbildningar är relativt sett låg, samtidigt som många 

studenter går dessa utbildningar.  

3. Mobilitet och miljömässig hållbarhet. Arbetet motiveras 

utifrån ett kontinuerligt ökat behov av att mobilitet och 

internationell samverkan görs i bättre samspel med miljömässig 

hållbarhet.  

4. Tillgång till studiestöd för utresande svenska studenter. 

Svenska studenters tillgång till studiestöd, också när de tar emot 

stipendier från annat land (till exempel Schweiz). CSN arbetar 

med förslag på justeringar av delar av studiestödsförordningen 

och kommer att dela det med arbetsområdet för påseende. 

5. Undanröja hinder eller skapa främjandeåtgärder kopplade 

till migrationsprocessen. Fokus har varit tre processer: 

I. Åtgärder för att minska missbruk av uppehållstillstånd 

för att förkorta handläggningstiden för seriösa 

studenter. Misstankar mot några studenter om missbruk 

av uppehållstillstånd riskerar att försvåra och förlänga 

handläggningstiden för ett större antal studenter. Långa 

handläggningstider riskerar att leda till att studenter 

missar terminsstart och studieavgifter måste återbetalas. 

Från arbetsområde Mobilitet är strategin att 

komplettera den pågående dialogen mellan SUHF och 

Migrationsverket i dessa frågor. Ett arbete har även 

inletts med att ta fram gemensam nationell statistik över 

genomströmning för internationella studenter, för att 

bistå både lärosäten och Migrationsverket med en 

fördjupad bild av genomströmning (ansökan‒

antagning‒prestationsgrad‒examen) för olika grupper. 

II. Bevaka frågan om krav på att fysiskt uppvisa pass för 

studenter som ansöker om uppehållstillstånd och se om 

Plint kan göra något i frågan. Det nya kravet för 

studenter från viseringsfria länder om pass riskerar att 
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försvåra för dem eftersom de nu behöver göra ett fysiskt 

besök på utlandsmyndigheten. Det kan bli svårare för 

svenska lärosäten att attrahera inresande studenter, 

vilket kan medföra att det också blir svårare att skicka ut 

studenter inom ramen för balanserade utbytesavtal. 

Arbetsområdet konstaterar att regeringen har 

uppmärksammats på frågan genom skrivelser från flera 

lärosäten samt kommunikation från utlandsmyndigheter 

och lärosäten i utlandet.  

III. Se över åtgärder för att underlätta för utländska 

doktorander att stanna i Sverige efter disputation. Oro 

om att försörjningskravet som infördes 2021 försvårar 

för utländska doktorander att fortsätta vistas i Sverige 

har kommunicerats till regeringen, bland annat i 

skrivelser från SUHF och Svenskt Näringsliv samt på 

ledarsidor och i debattartiklar. Arbetsområdet Mobilitet 

har gjort viss uppföljning av statistik som visar att oron 

kan vara befogad. Färre än hälften beviljas permanent 

uppehållstillstånd året efter justerad lagstiftning, jämfört 

med åren innan. Detta i en kontext där redan majoriteten 

av de utländska doktoranderna lämnat landet efter 

utbildningen. Involverade myndigheter och 

organisationer i arbetsområdet Mobilitet anser att 

Sverige behöver värna om denna grupp av 

högkvalificerade personer, där Sverige och svenska 

lärosäten dessutom i många fall investerat i 

utbildningarna. En åtgärd som har föreslagits är att 

utländska doktorander och deras eventuella 

medföljande, som grupp skulle kunna beviljas undantag 

från försörjningskravet i utlänningslagen. 

 

6. Kartläggning stipendier och annan finansiering för 

mobilitet. Förbättra översikten över tillgänglig finansiering som 

gör mobilitet möjlig, både för att förenkla för lärosäten och 

stärka överblicken ur finansiärers perspektiv.  

7. Övriga frågor. Inom arbetsområdet har aktörer lyft en rad 

frågor där arbetet inte har kunnat föras vidare, antingen för att 

det inte är prioriterat för närvarande eller för att arbetsområdet 

har bedömt att det är svårt att föra frågan framåt: 

o Tillgång till bankkonto för inresande studenter och 

personal, inklusive administrativa utmaningar för 

lärosäten och myndigheter vid utbetalning av stipendier 

eller motsvarande. Det rör ofta tiotusentals kronor i 

utbetalningar för stipendiater och där det är svårt att 

hitta funktionella och effektiva administrativa lösningar i 

de fall det saknas svenskt bankkonto. 
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o Studielån USA. Flera svenska lärosäten deltar i ett 

låneprogram genom Federal Student Aid (FSA) i USA 

som administrerar fonder för studielån till studenter 

från det landet. Plint har haft viss dialog med Sveriges 

ambassad i USA och svenska lärosäten med anledning av 

ändrade regler på FSA som försvårat för de svenska 

lärosätena att uppfylla alla krav enligt avtal. 

o Möjlighet för tredjelandsmedborgare att resa ut på URA-

avtal. Frågan har lyfts från olika håll vid inventering av 

underlag kring hinder och utmaningar för mobilitet. På 

sikt planeras en dialog med Arbetsgivarverket för att 

precisera problembilden. 

o Inresande studenters och forskares möjlighet att delta 

effektivt i formella och informella grupperingar på 

universitet och högskolor, bland annat utifrån språkkrav. 

Arbetsområdet Omvärldsbevakning och analys 

Det har hållits tre möten inom arbetsområdet. Mötena har fokuserat på 

att etablera gruppen, precisera arbetsområdets uppdrag och diskutera 

inledande arbetsuppgifter. Arbetsområdet har också planerat inför och 

tagit hand om inspelen som kom in under Plints hearing. Arbetsområdet 

har börjat kartlägga deltagande aktörers omvärldsbevakning och analys 

för att identifiera eventuella kunskapsluckor och behov de ser, som är 

lämpliga att hantera inom arbetsområdet. 

Arbetsområdet har även genomfört ett möte med regeringens 

innovations- och forskningsråd (I&F-råd). Där presenterade I&F-råden 

sina länder med utgångspunkt i internationalisering av lärosäten och 

eventuella framtida beröringspunkter diskuterades. 

Prioriterade frågor och resultat 
Arbetsområdets prioriterade områden utgår från de synpunkter som 

kom in under hearingen, inspel från arbetsområdets deltagare och 

plattformens styrgrupp. Övergripande mål för arbetsområdet är att: 

• Identifiera relevant omvärldsbevakning och analys som utifrån 

identifierade kunskapsluckor och kunskapsbehov ger stöd för 

lärosätenas internationalisering.  

• Identifiera behov av samarbeten inom de ingående 

organisationerna för att stärka lärandet om förutsättningarna 

för internationalisering.  

• Bidra till att effektivt sprida och tillgängliggöra information om 

omvärldsbevakning och analys. 

Arbetsgruppen ser flera möjliga teman för det kommande arbetet och 

prioriteringsprocessen är startad. Under hearingen framkom flera 

teman som kan vara aktuella att gå vidare med, exempelvis 
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talangattraktion, trender, forskningsfinansieringssystem i olika länder, 

livslångt lärande, andra länders/lärosätens strategier för 

utlandsetablering och jämförbara eller högt rankade lärosätens 

internationella strategier. 

Arbetsområdet Ansvarsfull internationalisering 
Under hösten har arbetsområdet haft inledande möten och 

avstämningar. Den plan som presenteras för arbetet under 2023 

baseras bland annat på material som kom in under hearingen. Nästa 

steg är att förankra och prioritera utifrån en lista på aktiviteter som 

tagits fram. Under 2023 fokuserar arbetsområdet därför på att få i gång 

arbetet samt gemensamt formulera och konkretisera aktivitetsplanen. 

Andra aktörer, till exempel SUHF och Stint, arbetar också med frågor 

som rör ansvarsfull internationalisering. Men myndighetssamverkan 

kring frågorna har hittills varit begränsad. Därför blir samverkan med 

dessa aktörer viktig för att dra nytta av det som har gjorts och görs.  

Prioriterade frågor och resultat 

Inledande kommer arbetsområdet att arbeta utifrån tre identifierade 

huvudinriktningar, nämligen att:  

1. Öka medvetenheten på myndigheter och lärosäten om 

frågeställningarna inom ansvarsfull internationalisering och 

deras relevans för forskning och innovation. 

2. Bidra till ökad kunskap och kompetens inom området. 

3. Erbjuda checklistor och annat vägledande informationsmaterial, 

samt möjligheter till erfarenhetsutbyte. 

Nästa steg i arbetet blir att diskutera om inriktningarna behöver 

kompletteras eller justeras.  

Följande lista på möjliga aktiviteter bygger på det material som 
samlandes in under hösten 2022. Nästa steg för arbetsområdet blir att 

diskutera förslagen, eventuellt komplettera med ytterligare förslag och 
därefter prioritera vilka aktiviteter som kan vara aktuella att genomföra 

2023.   

• Inventera vad som finns och görs på lärosäten, nationellt och på 

EU-nivå. 

• Erbjuda möjligheter till kompetensutveckling – kurser, 

seminarier med mera, tillsammans med andra aktörer. 

• Samla in och förmedla goda (och dåliga) exempel. 

• Erbjuda nätverksmöjligheter och erfarenhetsutbyte. 

• Underlag till regering och andra myndigheter i relevanta frågor. 

• Omvärldsbevakning – hur hanteras det i andra länder? 

• Science-/Innovation diplomacy. 

• Cultural intelligence-aktiviteter. 
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• Driva strategiska frågor. 

• Utveckla möjligt/möjliga koncept för helpdesk. 

• Samarbete med Innovations- och forskningsråden.  

 

Arbetsområdet genomförde i november 2022 en workshop tillsammans 

med Komet, Kommittén för teknisk utveckling och etik. Där lyftes frågor 

som är särskilt viktiga att beakta i internationella forsknings- och 

innovationssamarbeten. Deltagarna gavs också möjlighet att prova på 

det verktyg för självutvärdering kring ansvarsfull teknikutveckling som 

Komet har tagit fram. Workshopen, som hade 37 deltagare, riktade sig i 

första hand till personer som arbetar med forskning, teknikutveckling, 

innovation och internationalisering inom akademin.  

Arbetsområdet deltog också i workshopen Global research engagement 

– risks, responsibilities and approaches, som anordnades av 

Storbritanniens ambassad i Stockholm.  

Arbetsområdet Sverige som kunskapsnation 
Arbetsområdet har sammanträtt tre gånger och har sedan delats upp i 

mindre konstellationer för att arbeta med de områden som identifierats 

och prioriterats för 2023. Syftet med mindre grupper är att effektivisera 

tidsåtgången och föra olika frågor framåt parallellt, samt att säkra att 

frågorna ligger nära den specifika kompetens och de prioriteringar som 

respektive aktör/myndighet har.    

Prioriterade frågor och resultat 

Arbetsområdets huvudsyfte är att utveckla kännedomen om Sverige 

som kunskapsnation i utlandet och öka möjliga kontakter mellan 

svenska och utländska kunskapsorganisationer. Inom området, som är 

stort, pågår redan flera samverkansinitiativ, exempelvis inom 

marknadsföringen av Sverige som studiedestination. Arbetsområdet har 

valt att 2023 främst fokusera på forskare och doktorander som 

slutmålgrupp och aktiviteter kopplade till Sveriges attraktionskraft som 

kunskapsnation. 

Flera frågor som rör förutsättningarna för Sverige som kunskapsnation, 

exempelvis migrationsfrågor, berörs också inom arbetsområdet 

Mobilitet med vilket det finns nära samarbete. 

Under 2023 kommer arbetsområdet att samverka för att arbeta med 

följande prioriterade områden, nämligen att:   

• Ta fram kommunikationsmaterial om Sverige som ledande 

land inom forskning och innovation. Materialet ska spridas 

till lärosäten, myndigheter, regioner, utlandsmyndigheter 

och andra intressenter.  

• Göra en översyn av den officiella information som finns om 

det svenska högre utbildningssystemet för att identifiera 
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vilka gap som finns och skapa nytt material för att förtydliga 

och förstärka bilden av Sverige som kunskapsnation.   

• Göra insatser för att förstärka karriärsstödet och tydliggöra 

karriärmöjligheter i Sverige för utländska forskare och 

studenter på mastersnivå. 

• Skapa överblick över och identifiera samarbetsmöjligheter 

kring inkommande och utgående delegationsresor för att 

underlätta för lärosäten att göra avvägningar kring 

deltagande och effektivisera omvärldsbevakning. 

Kommunikationsfrågor 

Hösten 2022 bildades en myndighetsöverskridande 

kommunikatörsgrupp. Den samordnas av UHR och består av sex 

kommunikatörer; en från respektive myndighet samt två 

kommunikatörer från UHR. Gruppen har tagit fram gemensamma 

budskap om verksamheten och i samarbete med grafisk formgivare tagit 

fram logotyp och en användarvänlig grafisk profil för Plint. Plints 

hearing i oktober 2022 marknadsfördes gemensamt av 

kommunikatörsgruppen genom respektive myndighets olika 

informationskanaler, såsom nyhetsbrev och webbplatser. 

En stor del av kommunikationsarbetet har bestått i att utveckla Plints 

webbsidor, Plint - Plattform för internationalisering - Universitets- och 

högskolerådet (UHR), och att producera texter till den. 

Dialog med universitet och 
högskolor samt andra 
berörda myndigheter och 
aktörer 

Dialogen med universitet och högskolor och andra berörda myndigheter 

och aktörer har främst skett genom att dessa grupper deltar i 

styrgruppen och i de fyra arbetsområdena. Plint arrangerade också en 

uppskattad och välbesökt hearing, med deltagare från 30 universitet och 

högskolor, en rad myndigheter, organisationer och departement. 

Representanter för Plint har även hörsammat inbjudningar att 

medverka i möten med bland annat SUHF:s expertgrupp för 

internationalisering, universitetsnätverket för internationalisering 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/
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(Unsi), Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation 

(NIMK), lärosätesnätverket CASI (Coordinated Assessment for Strategic 

Internationalisation) och på annat sätt haft kontakter med enskilda 

universitet och högskolor och myndigheter.  

I etableringsskedet fick UHR en skrivelse från SUHF angående 

inrättandet av Plint. I den framförde SUHF tvekan om Plints 

organisation och mandat samt universitet och högskolors 

representation och roll. Bland annat fanns en oro för att Plint skulle ta 

sig an frågor som är lärosätenas ansvar att hantera och att Plint skulle 

agera inom områden där det redan finns fungerande arenor för dialog 

och problemlösning.  

Plint har tagit flera av synpunkterna i skrivelsen i beaktande. Skrivelsen 

gör behovet av att definiera olika aktörers ansvarsområden tydlig och 

har varit till hjälp i avgränsningar. Inom Plint och dess arbetsområden 

förs en dialog med lärosätesrepresentanterna för att hitta en bra 

avvägning av vad som bör göras inom Plint. Exempelvis när det gäller 

migrationsfrågorna, där det finns samarbetsformer mellan SUHF och 

Migrationsverket, har Plint strävat efter att komplettera det arbetet. 

Gemensamma aktiviteter 

Delegationsbesök 

Under året har plattformsmyndigheterna samarbetat kring tre 

delegationsbesök. Myndigheterna har utbytt information om besökande 

delegationer, samplanerat eller gemensamt tagit emot delegationerna. 

Genom samverkan har besökarna fått en mer sammanhållen bild av 

Sverige som utbildnings- och forskningsnation. 

Österrike 
I mars 2022 välkomnade fyra av Plintmyndigheterna en delegation från 

Austrian Council for Research and Technology Development (RFTE). 

Delegationen besökte Vetenskapsrådet och Vinnova tillsammans och 

UHR och UKÄ enskilt. Inför besöket hade Plintmyndigheterna kontakt 

om innehållet i respektive besök. 

Rwanda 
Inom ramen för Plint välkomnades ett delegationsbesök från Rwanda i 

oktober. Besöket organiserades av svenska ambassaden i Rwanda och 

bestod av representanter för Higher Education Council, National 

University of Rwanda och National Council for Science and Technology i 

Rwanda. Tre av plattformsmyndigheterna, UKÄ, UHR och SI, utformade 
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ett gemensamt program för en av besöksdagarna, där deltagarna 

välkomnades i UKÄ:s lokaler, för att bland annat få en inblick i det 

svenska utbildningssystemet och diskutera framtida samarbeten 

bortom biståndet.   

De rwandiska representanterna är måna om att fortsätta samarbetet, 

inte bara mellan lärosäten och forskare utan även mellan 

myndigheterna i respektive länder. Representanter från svenska 

ambassaden i Rwanda kommer att ta frågan vidare och se om man kan 

utvidga det forskningssamarbete som finns mellan länderna, som Sida 

finansierar sedan 20 år. De undersöker hur ett utbyte mellan 

myndigheterna kan ske för att utbyta erfarenheter och stödja 

kapacitetsuppbyggnad på systemnivå. 

Utöver det gemensamma mottagandet på UKÄ träffade den rwandiska 

delegationen Vetenskapsrådet och Vinnova inom ramen för 

forskningsfinansiärernas samverkansgrupp Intsam5. Den första 

kontakten från Rwanda togs med Intsam, som direkt konstaterade att 

det också skulle vara intressant för delegationen att träffa övriga 

myndigheter i Plint. Genom god samverkan mellan myndigheterna fick 

besökarna därmed ett program av hög kvalitet. 

Lettland 
I januari 2023 kom en delegation från Study in Latvia till Sverige. 

Delegationen bestod av personer som arbetar med att rekrytera 

studenter till Lettland. Delegationen besökte SI, UHR och ett antal 

lärosäten. Separata program utformades på SI och UHR men 

myndigheterna hade kontakter kring innehållet. Vid besöken fick 

delegationen veta mer om hur Sverige arbetar för att rekrytera 

studenter till Sverige, om hur Sverige arbetar med samordnad antagning 

till högre utbildning och om hur svenska lärosäten samarbetar med 

bedömning av utländska meriter. Utöver det fick besökarna inblick i hur 

lärosätena samarbetar kring internationell antagning och 

marknadsföring genom att en representant för Nätverk för 

internationell marknadsföring och kommunikation (NIMK) deltog under 

besöket på UHR. 

Hearing 

Under hösten genomfördes en hearing med 330 anmälda deltagare från 

30 lärosäten och en rad myndigheter, organisationer och departement. 

Hearingen gav deltagarna ökad kunskap om Plints verksamhet och 

deltagarna bidrog med förslag till inriktning på arbetsområdenas arbete. 

Många frågor och problemområden kom fram under hearingen. En 

 
5 Intsam är ett samarbete mellan forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Forte, 

Vetenskapsrådet och Vinnova. 
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fullständig redogörelse för hearingen och de frågor som kom upp under 

den finns på Plints webb6. Arbetsområdena har under hösten och 

vintern ägnat sig åt att sortera och prioritera bland det som kom in för 

att se om, och på vilket sätt, synpunkterna ligger inom Plints och de 

ingående myndigheternas uppdrag. En del av inspelen under hearingen 

ligger utanför vad Plint kan påverka och andra rör frågor som bäst 

hanteras av lärosätena själva. 

Kartläggning av Europauniversiteten 

Generaldirektörerna för Plintmyndigheterna gav sekretariatet i uppdrag 

att kartlägga vilken påverkan EU:s universitetsstrategi och dess förslag 

om juridisk form och gemensam europeisk examen för de så kallade 

Europauniversiteten kan få inom myndigheternas ansvarsområden. 

UHR och UKÄ samarbetade med kartläggningen. Utöver det har UHR 

även börjat sammanställa det svenska deltagandet i 

Europauniversiteten. UKÄ har samtidigt initierat ett arbete kring hur 

Europauniversiteten påverkar det nationella kvalitetssäkringssystemet 

och lärosätenas egen kvalitetssäkring. 

Dessa arbeten är en bra grund i arbetet med det regeringsuppdrag som 

UHR sedermera fått om att kartlägga frågor som rör 

Europauniversiteten. Under året har också Plints ordförande och 

Plintsekretariatets samordnare deltagit i ett antal möten som SUHF har 

haft med Regeringskansliet om Europauniversiteten. 

Samverkan med regeringens innovations- och 
forskningsråd 

Sekretariatet anordnade våren 2022 ett möte med regeringens I&F-råd. 

Mötet ledde till ökad medvetenhet om I&F-rådens arbete och 

möjliggjorde kontakter och samverkan, vilket båda parter uppskattade. 

Vid samma tillfälle bjöds även svenska lärosäten in för att höra om den 

senaste utvecklingen i I&F-rådens länder och lärosätesrepresentanterna 

erbjöds att ha korta digitala möten med enskilda råd. Representanter 

från tio lärosäten anmälde sig till mötet. Samverkan mellan Plint och 

I&F-råden kommer att fortsätta, i synnerhet när det gäller 

omvärldsbevakning. 

Webb 

En plattformsgemensam webb, Plint - Plattform för internationalisering 

- Universitets- och högskolerådet (UHR), har tagits fram. Den ligger som 

en undersida inom UHR:s webbplats. Webben ger information och utgör 

 
6 Plint - Plattform för internationalisering - Universitets- och högskolerådet (UHR)  

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/
https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/
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en samlad resurs när det gäller internationalisering. Den innehåller 

också bland annat ett gemensamt kalendarium och kontaktuppgifter till 

Plint. Förutom att sprida information om Plints arbete är det en 

kunskapsbank och en källa till interaktion, omvärldsbevakning om 

internationalisering. 

Ekonomiredovisning 

Under 2022 tilldelades UHR 3 miljoner kronor i ramanslag (anslag 16, 

2:64, ap. 32 Plattform för internationalisering) för att etablera och driva 

Plint. Generaldirektörerna för myndigheterna med uppdrag att inrätta 

Plint beslutade att en del skulle fördelas mellan myndigheterna för drift 

och att en del skulle reserveras för att täcka kostnader för externa 

evenemang, möten med mera. Då året till stor del ägnades åt att etablera 

samarbetet inom Plint har en mindre del av budgeten använts till 

externa aktiviteter och evenemang. För 2023 är fler externa aktiviteter 

och förstudier planerade vilket medför att en större del av budgeten 

kommer att användas till olika aktiviteter. 

Svenska institutet (drift) 490 000 
Vetenskapsrådet (drift) 390 000 
Vinnova (drift) 390 000 
Universitetskanslersämbetet (drift) 390 000 
Universitets- och högskolerådet (drift) 1 203 823 
Externa evenemang, möten med mera 56 790 
Kommunikation, grafisk profil 71 298 
Oförbrukat 8 089 
TOTALT 3 000 000 

Frågor som har väckts i 
Plint men som bedöms 
ligga utanför Plints 
påverkansram 

En del frågor som väckts i Plint och dess arbetsområden ligger utanför 

Plints och Plintmyndigheternas mandat eller påverkansram. Flera av 

frågorna väcktes under hearingen som Plint arrangerade, men också i 
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andra sammanhang. I följande stycke listas några frågor som bedöms 

ligga utanför Plints påverkansram men som är viktiga att lyfta då de kan 

påverka högskolans internationalisering negativt och försvåra in- och 

utresande mobilitet. Ytterligare frågor berörs under avsnittet om 

arbetsområdet Mobilitet. 

Nerdragningar i biståndsfinansierade program 

Under året har Plint fått flera påstötningar om konsekvenserna av att 

finansieringen av Linnaeus-Palme-programmet (LP) och Minor Field 

Studies (MFS) har stoppats. Konsekvenserna i form av färre samarbeten 

med lärosäten i låg- och medelinkomstländer lyftes på hearingen och 

Karolinska institutet (KI) har också skickat en skrivelse till UHR. I den 

framhåller KI programmens betydelse för lärosätenas 

internationaliseringsarbete och för den svenska resursbasen. Skrivelsen 

pläderar för att nya samarbetsmodeller och program för samarbete med 

låg- och medelinkomstländer bör tas fram och att en långsiktig 

resurssättning säkras. 

Lärosäten har även framfört oro för vad Sidas minskade ramanslag för 

forskningssamarbete kommer att innebära för forskningssamarbetet 

med låg- och medelinkomstländer. 

Brist på tillgängliga bostäder 

Bristen på bostäder lyftes av många lärosätesrepresentanter under 

hearingen som en faktor som försvårar för mobilitet och undergräver 

bilden av Sverige som attraktiv studiedestination. Bostadsbristen 

påverkar möjligheten att ta emot utbytesstudenter och inresande 

avgiftsskyldiga/avgiftsbefriade studenter. 

Enligt Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och 

högskolor att tillhandahålla bostäder som trädde i kraft den 1 januari 

2023 har lärosäten möjlighet att hyra bostadslägenheter och upplåta 

dem i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. Det kan 

påverka bostadssituationen för inkommande studenter och forskare 

positivt. I remissvaren framfördes emellertid förslag på att utöka 

möjligheterna för lärosäten att själva prioritera grupper, för att 

exempelvis kunna inkludera inresande avgiftsbefriade studenter; en 

grupp som i hög grad bidrar positivt till internationalisering av högre 

utbildning.   
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Sjukförsäkring i Sverige för studerande utanför EU/EES 
och Schweiz 

Utlandsstuderande utanför EU/EES och Schweiz är bosatta i Sverige 

enligt socialförsäkringsbalken. De ska dock inte vara folkbokförda i 

Sverige om utlandsvistelsen är längre än ett år, och har därför inte rätt 

till hälso- och sjukvård till samma kostnad som personer som är 

folkbokförda i Sverige. CSN ska utifrån lagstiftningen rapportera dessa 

studerande till folkbokföringen om myndigheten har uppgifter om 

adresser, som inte är uppenbart tillfälliga, som inte finns registrerade i 

folkbokföringen, och har anledning att misstänka att en adress i 

folkföringen är felaktig eller ofullständig. 

Konsekvensen av det är att studenter kan nekas hälso- och sjukvård i 

Sverige till patientavgift när de återvänder hit under till exempel lov. 

CSN har informerat College Service Sweden AB, 

Utbildningsdepartementet och UHR:s arbetsområde Mobilitet inom 

Plint, om sitt ställningstagande i en PM (ADM/2022:321). 

Plint bedömer att frågan ligger utanför Plints påverkansram. UHR har 

dock förtydligat informationen om folkbokföring på webbplatsen 

www.studera.nu och informerat Swedish International Students and 

Alumni (SISA), https://sisa.se/ om hur det förhåller sig. 

http://www.studera.nu/
https://sisa.se/
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Bilaga 

Representanter styrgrupp, sekretariat och arbetsområden  

 

Styrgruppens representanter   
Myndighet/organisation  Namn   

Formas  Ingrid Petersson (t.o.m. 30/8-22) 
Johan Kuylenstierna   

SUHF/Göteborgs universitet  Eva Wiberg   

SUHF/Högskolan i Jönköping Agneta Marell   

SUHF/Lunds universitet   Erik Renström 

Svenska institutet Madeleine Sjöstedt   

Sveriges förenade studentkårer   Linn Svärd   

Universitets- och högskolerådet   Eino Örnfeldt   

Universitetskanslersämbetet   Anders Söderholm (t.o.m. 30/11-22) 
Annika Pontén   

Vetenskapsrådet  Sven Stafström (t.o.m. 30/6-22) 
Katarina Bjelke   

Vinnova Darja Isaksson 
(ersättare, Fredrik Hörstedt) 

 

Sekretariatets representanter   
Myndighet  Namn 

Svenska institutet Lisa Truedsson 

Universitets- och högskolerådet Anders Ahlstrand 

Universitets- och högskolerådet Maria Högemark   

Universitetskanslersämbetet Sebastian Steele 

Universitetskanslersämbetet Ulf Hedbjörk 

Vetenskapsrådet Ellenor Devine (t.o.m. 31/10-22) 
Lena Renner 

Vinnova Ann-Mari Fineman  

Vinnova  Emma Bäcke 
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Kommunikatörsgruppens representanter 
Myndighet  Namn 

Svenska institutet Ulrika Horn af Rantzien 

Universitets- och högskolerådet Birgitta Halvarsson 

Universitets- och högskolerådet Karin Fries   

Universitetskanslersämbetet Linda Hedlund 

Vetenskapsrådet Lina Wallberg 

Vinnova Sofia Rickberg 

 

Arbetsområdenas representanter (februari 2023) 

Ansvarsfull internationalisering  
Myndighet/organisation   Namn 

Formas   Britta Fängström   

Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning, Stint 

Andreas Göthenberg   

SUHF/Kungliga musikhögskolan   Anna Maria Koziomtzis   

SUHF/Linköpings universitet   Åsa Danielsson   

Sveriges förenade studentkårer Ali Al-Zargani   

Sveriges förenade studentkårer Moa Johansson   

Universitets- och högskolerådet André Hesselbäck   

Vetenskapsrådet Stefan Törnqvist  

Vinnova   Ann-Mari Fineman   

Mobilitet  
Myndighet/organisation   Namn 

CSN Henrik Strömberg Croné   

CSN   Alexandra Swenning  

Euraxess   Leif Eriksson   

Formas   Josefine Thoresson    

Migrationsverket   Markus Filipsson   

Migrationsverket   Marcus Engman   

Migrationsverket   David Lindstrand   

Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning, Stint 

Andreas Göthenberg   

Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning, Stint 

Mattias Löwhagen   

SUHF/Högskolan Väst   Mohit Gupta   

SUHF/Kungliga tekniska högskolan   Åsa Carlsson   

Svenska institutet Lisa Truedsson   

Sveriges förenade studentkårer Erik Diaz Milla   
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Sveriges förenade studentkårer Soha Kadhim   

Universitets- och högskolerådet Daniel Edquist   

Universitets- och högskolerådet Magnus Hallbåter   

Universitets- och högskolerådet Alma Joensen   

Universitets- och högskolerådet Catrine Åkerblom   

Universitetskanslersämbetet Ulrika Boman   

Universitetskanslersämbetet Sebastian Steele   

Vetenskapsrådet  Eric Olm    

Vinnova   Erik Litborn  

Omvärldsbevakning och analys   
Myndighet/organisation   Namn 

Formas   Britta Fängström   

SUHF/Sveriges lantbruksuniversitet Ylva Hillbur 

SUHF/Umeå universitet   Hans Wiklund 

Svenska institutet Christian Biller 

Sveriges förenade studentkårer Louise Ahlström   

Sveriges förenade studentkårer Sanela Lulic 

Universitets- och högskolerådet Madelen Charysczak  

Universitetskanslersämbetet Anna Lundh   

Universitetskanslersämbetet Ellen Ellfolk Kenttä  

Vetenskapsrådet   Karla Anaya Carlsson 

Vetenskapsrådet   Magnus Lagerholm 

Vinnova   Karl Hallding  

Sverige som kunskapsnation 

Myndighet/organisation   Namn 

Euraxess    Therese Lindkvist 

Nätverket för marknadsföring och 
kommunikation, NIMK 

Cecilia Hillman, Chalmers tekniska 
högskola 

Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning, Stint 

Andreas Göthenberg  

SUHF/Karolinska institutet Erika Dabhilkar 

SUHF/Södertörns högskola  Stina Bengtsson 

Svenska institutet Lisa Truedsson 
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www.uhr.se 

Plint arbetar på uppdrag av regeringen för att skapa bättre förutsättningar för universitet och 

högskolor att bedriva internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. 

Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer inom högre 

utbildning. Genom att samla kompetens inom området är Plint en arena för att lösa problem 

och utbyta kunskap i en komplex värld.  


