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   Sveriges universitets-     2023-03-15 
   och högskoleförbund    Dnr SU-850-0029-22 

Presidiebeslut 
	
 
Uppdrag till Arbetsgruppen för EUI-studieadministrativa frågor: 
 

Digitaliseringssatsningar	inom	EUI	–	en	inventering	
SUHF ser att det är angeläget att göra en inventering för att ta fram en översikt av 
digitaliseringssatsningar som planeras inom de allianser inom Europauniversitetsinitiativet 
(EUI) där svenska lärosäten deltar. Såväl tekniska lösningar som val av standarder kan antas 
påverka förutsättningar för det nationella ramverket och infrastrukturen för högre utbildning 
och därmed även de enskilda lärosätena. 

Syftet med inventeringen är att bidra till en gemensam bild, en kartläggning av det arbete som 
pågår, och att kunna relatera detta till såväl det nationella ramverket som det arbete som sker 
på europanivå. 

Förhoppningen är att genom kartläggningen identifiera frågeställningar som behöver 
diskuteras vidare. SUHF prioriterar därför att den första inventeringen sker relativt snabbt för 
att därefter kunna fördjupas efter att mer specifika frågeställningar har identifierats. 

Resultatet av inventeringen bör ses som ett gemensamt kunskapsunderlag för sektorn som kan 
vara stöd vid navigeringen i strategiska beslut kring utveckling av ramverk och infrastruktur 
under de närmaste åren. Resultatet bör även kunna bidra till att samverkan mellan olika 
aktörer fungerar på ett bra sätt. 

Metoden för inventeringen bör vara en kombination av dokumentanalys och intervjuer med 
aktörer på lärosäten, exempelvis projektledare eller tekniska projektledare. I mån av tid bör 
även aktörer inom allianserna inkluderas i studien, då den tekniska projektledningen inte 
nödvändigtvis är stationerad i Sverige. 
 

Uppdrag 

En inventering enligt ovan ska utföras av Gerolf Nauwerck inom ramen för hans anställning 
som IT-arkitekt vid Uppsala universitet. Inventeringen ska rapporteras till Arbetsgruppen för 
EUI-studieadministrativa frågor senast i oktober 2023. Arbetsgruppen ansvarar inom SUHF för 
ledning och genomförande av uppdraget och är den primära mottagaren av resultatet. Gerolf 
Nauwerck ska därmed också vara adjungerad till Arbetsgruppen för EUI-studieadministrativa 
frågor under gruppens innevarande mandatperiod. 

Resultatet av inventeringen ska delges även andra relevanta grupperingar inom SUHF, 
exempelvis Arbetsgruppen för digitalisering och Expertgruppen för studieadministrativa frågor. 
 

Bakgrund 

Europauniversitetsinitiativet (EUI) ingår som ett flaggskepp och testbädd i EU-kommissionens 
arbete för att utveckla det europeiska utbildningsområdet (European Education Area - EEA). 
Syftet med EUI är att stödja systematiskt, strukturellt och hållbart transnationellt samarbete 
mellan lärosäten i hela Europa och i alla delar av deras verksamhet: utbildning, forskning, 
innovation och samhällsservice. 
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SUHF arbetar med att identifiera studieadministrativa frågor som är gemensamma för 
allianserna, beskriva best practice, samt även ta fram rekommendationer då det anses möjligt. 
En särskild kategori av frågorna rör det digitaliseringsarbete som sker inom respektive allians. 

I vissa fall berör detta bara någon enstaka process men i andra fall kan det påverka merparten 
av de studierelaterade processerna och de relaterade systemen. En stor del av de svenska 
lärosätenas systemstöd för detta finns idag inom det nationella ramverket, med 
Ladokkonsortiet, UHR och SUNET som viktiga tjänsteleverantörer, men vissa komponenter är 
också unika för respektive lärosäte. Inom detta område finns stora infrastrukturella 
investeringar för lärosätena där allianserna blir nya kravställare. 

På europanivå har problematiken kring bristande samordning vad gäller alliansernas 
systemlösningar uppmärksammats och behovet av att arbeta mot ökad interoperabilitet har 
lyfts fram av såväl en arbetsgrupp kopplad till EUNIS som en arbetsgrupp kopplad till European 
Digital Education Hub. Liknande resonemang finns i ett positionsdokument från FOREU2, 
nätverket för de europeiska universitetsallianserna1. 

Som noterats i dessa diskussioner är det i förlängningen inte en fråga om teknik utan om att 
den infrastruktur som skapas i hög grad påverkar förutsättningarna för högre utbildning och 
därmed ytterst blir en fråga som kommer relatera till lärosätenas autonomi. 

 

Enligt uppdrag 

 
Marita Hilliges 
generalsekreterare 

 

1 I dagsläget finns det 44 europeiska universitetsallianser och det är 13 svenska lärosäten som ingår i någon allians.  


