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REMISSVAR  

En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3 

Utredningen föreslår en nationell strategi för internationalisering av universitet och 

högskolor. Strategin består av åtta mål och under varje mål ges flera förslag hur 

målen ska nås.  

Utredningen ger också förslag på en ny formulering i högskolelagen som innebär 

att den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka 

kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, samt nationellt och globalt bidra 

till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja.  

Saco tar inte ställning till utredningens samtliga förslag, men vill betona att Saco 

inte ställer sig bakom något förslag som tar resurser från utbildnings- och 

forskningsanslagen.  

Kommentarer 

Saco tycker det är bra att det tas ett helhetsgrepp på internationaliseringen av 

högskolan. Men utgångspunkten för det ska vara att ge högskolan ökade 

möjligheter, samt uppmuntra det internationella arbetet som pågår på högskolorna. 

Ska högskolorna göra mer, måste det också tillföras nya resurser.  

Saco tillstyrker utredningens förslag att i högskolelagen föreskriva att den samlade 

internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans 

utbildning och forskning (1 kap 5 §). Däremot vill Saco inte se en ökad reglering 

eller direktstyrning av högskolorna. Internationalisering har alltid varit en del av 

lärosätenas verksamhet och den är i ständig utveckling. Det gäller att uppmuntra 

det arbetet, inte styra hela sektorn mot samma mål. Dessutom varierar 

förutsättningarna för arbetet mellan lärosäten och den variationen måste det tas 

hänsyn till. Därför gäller det att ge en ram, samt de resurser som krävs för att utföra 

arbetet. 

Dessutom är det troligt att en högskola som ger utbildning av hög internationell 

kvalitet drar till sig motiverade studenter med olika bakgrund från olika länder. På 

samma sätt drar bra forskarutbildning och forskningsmiljöer till sig studenter och 

forskare från andra länder. Det betyder att fokus borde vara på att stärka och 

utveckla högskolans kärnverksamhet, snarare än att försöka formalisera 

internationaliseringen i högskolan.  

Ett förslag som Saco vill lyfta är utredningens förslag om att ge migrationsverket i 

uppdrag att i samarbete med högskolan se över handläggningen av ansökningar om 

uppehållstillstånd för studenter, gästforskare och andra anställda. Saco stödjer det 
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och anser att detta bör göras snarast. Det ska vara enkelt att komma till Sverige för 

studier och efter studierna ska det inte finnas några hinder för studenterna att 

stanna kvar. Tvärtom bör Sverige uppmuntra studenterna att stanna i landet. Se 

även SULF för ytterligare synpunkter på detta förslag.  

Remissvar från Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer, Sveriges 

Tandläkarförbund och SOL - Riksföreningen för tandläkare inom utbildning 

forskning och specialisttandvård, som är en delförening i Tandläkarförbundet. 

 

Sveriges Veterinärer ansluter sig till Sacos svar. 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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