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Långsiktig plan för internationalisering 2021–
2026 
Utöver de strategiska målen som högskolestyrelsen fastställt för KMH i Vision och 
strategi 2021–2026 finns en rad externa förväntningar och krav inom 
högskolegemensamma områden som KMH förväntas leva upp till. För att säkerställa 
att KMH uppfyller dessa förväntningar finns särskilda planer för dessa 
högskolegemensamma områden. Ett av dessa områden är internationalisering. 

Bakgrund 
Internationalisering av universitet och högskolor är en prioriterad fråga för Sverige 
och den internationella dimensionen ska därför vara en naturlig del i all KMH:s 
verksamhet  

I enlighet med vad som stipulerats i högskolelagen att högskolorna i sin verksamhet 
bör främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden ska 
internationalisering genomsyra KMH:s verksamhet inom såväl forskning, utbildning 
som samverkan med det omgivande samhället. 

Syftet är att den samlade internationella verksamheten vid varje högskola dels ska 
stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt och 
globalt till hållbar utveckling (1 kap 5§ högskolelagen). 

Ett aktivt och starkt internationaliseringsarbete bidrar till KMH:s konkurrenskraft. 
Utbyte av kunskap stärker kvaliteten i utbildning och forskning samt gynnar såväl 
individer som samhället i stort. Såväl KMH:s internationella samarbeten som 
nationella verksamhet ska präglas av jämlikhet enligt de fastställda dokument som 
redan finns inom högskolan. 

Att universitet och högskolor är en del av en global utbildnings- och forskningsarena 
med interaktion med individer, organisationer och företrädare för andra stater, kan 
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också innebära vissa risker.1 Det är angeläget att säkerställa skydd av 
forskningsresultat eftersom det utgör en strategisk resurs för KMH som lärosäte och 
utgör en del av Sveriges ekonomiska välstånd och tillväxt.  

Prioriterade områden 2021–2026 

Studentmobilitet 
För att på ett effektivt sätt uppnå internationalisering inom KMH:s verksamhet ska 
student- och lärarmobilitet uppmuntras. Fokus ska ligga på de utbytesprogram och 
nätverk som KMH redan deltar i, då dessa har stor utvecklingspotential. 

Internationalisering på hemmaplan 
KMH ska tydliggöra internationella perspektiv i utbildningen och i samverkan 
mellan olika utbildningar/program. Student- och lärarmobilitet ska vara en del av 
internationaliseringen på hemmaplan. För att ytterligare stärka internationalisering 
på hemmaplan ska engelskspråkiga mastersprogram utvecklas. 

Institutionella samarbeten 
KMH ska vara en attraktiv samarbetspartner. Det är viktigt att möjliggöra 
samarbeten för hela högskolan men även ämnesspecifika samarbeten. KMH ska 
samarbeta med partners som tillför värden till högskolans utbildning och forskning. 

Handlingsplan 

Studentmobilitet 
• För att på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå att internationalisering ska 

genomsyra KMH:s verksamhet, ska KMH fokuserar på de utbytesprogram 
och nätverk KMH redan deltar i.  
Ansvarig: Akademierna 

• Främja studentmobilitet genom att använda sig av tydliga s.k. 
mobilitetsfönster i flertalet av KMH:s utbildningsprogram. Vid skapande av 
nya program ska ett mobilitetsfönster fortsättningsvis eftersträvas.  
Ansvarig: Utbildnings- och forskningsnämnden 

• Lyfta balansen mellan in- och utresande till en övergripande KMH-nivå 
istället för institutionsnivå för att säkerställa att mobilitet kan ske inom alla 
områden samt för att öka möjligheten till samarbeten mellan olika 
musikområden/fält/institutioner.  
Löpande arbete: Rektor och Akademier 

• Genomförande av en årlig ”Internationaliseringsdag” på KMH. Detta för att 
belysa de möjligheter för mobilitet som redan finns för studenter, lärare och 

 
1 Säkerhetsskyddslagen. 
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personal. Studenter och lärares internationella erfarenheter ska tas tillvara, 
vilket bidrar till internationalisering på hemmaplan. 
Ansvarig: Akademierna, SAD 

• KMH ska öka mobilitetsiffrorna inom utbytesprogrammen för in- och 
utresande studenter, lärare och personal. Främst genom att nyttja de resurser 
som det nya Erasmus + programmet innebär, med nya programdelar som 
“utomeuropeisk mobilitet”, “digital mobilitet” samt samarbeten inom 
Nordplus. 
Löpande arbete: Samtliga chefer 

Internationalisering på hemmaplan 
• Uppmuntra digital/virtuell mobilitet. Den digitala utvecklingen leder till 

utökade möjligheter till exempelvis digitala master-classes (bjuda in 
gästföreläsare, KMH:s lärare kan vara gästföreläsare, studenter delta). 
Utnyttja de medel som Nordplus och Erasmus+ erbjuder inom detta. 
Ansvarig: Samtliga chefer 

• Fortsätta arbetet med att införa engelskspråkiga masterprogram och se över 
högskolans kurslitteratur samt uppmuntra till fortbildningsmöjligheter i 
engelska.  
Ansvarig: Akademier och samtliga chefer 

• Fortsätta att implementera en inspirerande och tydlig kommunikation i 
digitala kanaler och utskick till studenter för att möjliggöra för 
internationella studenter att studera vid KMH.   
Ansvarig: Samverkansavdelningen 

• Samla information om KMH:s internationaliseringsarbete för att synliggöra 
det både internt och externt.  
Ansvarig: Samverkansavdelningen 

Institutionella samarbeten 
• KMH ska göra strategiska val av internationella samarbetspartner genom att 

tydliggöra vilka kriterier som valen lutar sig emot.  
Löpande arbete: Akademier 

• KMH ska delta aktivt i de europeiska nätverken AEC, ELIA och ANMA. 
Även andra internationella nätverk är relevanta inom vissa ämnen och 
forskningsområden.  
Löpande arbete: Rektor och Akademier 
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Beslut i detta ärende har fattats av rektor Helena Wessman efter föredragning av 
planeringschefen Nina Cajhamre. Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig 
i ärendet.  

Helena Wessman Nina Cajhamre 
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