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Internationaliseringspolicy för Stockholms 
konstnärliga högskola 2017-2022
Inledning 

I denna internationaliseringspolicy formuleras Stockholms konstnärliga högskolas (SKH:s) 

gemensamma vision, mål och handlingsplan för högskolans internationella verksamhet. Den tar sin 

utgångspunkt i SKH:s strategiska plan för 2016-2019 och de mål som högskolan har satt upp där. 

Utifrån målen i den strategiska planen förtydligas högskolans mål för internationalisering. Policyn 

utgör också en handlingsplan för åren 2017-2021 i form av aktiviteter och åtgärder som krävs för att nå 
högskolans mål. Policyn har fastställts av rektor den 2017-03-01 och har reviderats 2020-03-04 och 
2022-02-02.

Nuläge 

Internationaliseringsarbetet inom SKH återspeglar idag i stor utsträckning de prioriteringar och 

inriktningar för internationalisering som de ingående skolorna valde före samgåendet. Därtill har 

forskningscentrum utvecklat en verksamhet som i stor utsträckning är internationellt präglad. Det 

innebär att det finns en stor spridning av aktiviteter, nätverk och erfarenheter som högskolan som helhet 

kan dra nytta av. Högskolan tar redan idag del av de flesta relevanta finansieringsprogram för 

internationalisering som finns i Sverige och inom högskolans löpande arbete märks utbyten inom olika 

program, medverkan i strategiska partnerskap, internationell rekrytering av studenter, doktorander och 

lärare, undervisning av utländska gästlärare och deltagande i festivaler, konferenser och seminarier. 

Som nyligen samgånget lärosäte har SKH stora möjligheter att utväxla kunskap om och erfarenheter av 

de olika internationaliseringsinsatser som de ingående skolorna har med sig. 

Vision 

Vision i strategiska planen  
”Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar 
och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling.” 

Internationaliseringsarbetet utgör en hörnsten i insatserna för att stärka utbildningen och forskningen 

vid högskolan. För att kunna vara drivande inom högskolans områden krävs en öppenhet och 

samverkan med omvärlden som inspirerar, sporrar och granskar oss. Det innebär att internationalisering 

inte är ett mål i sig utan en förutsättning för att kunna bedriva utbildning och forskning på den nivå som 

SKH avser. Internationalisering är också en del av högskolans arbete för aktiv medveten inkludering, 

genom att säkerställa att högskolans verksamhet är öppen och inkluderande för personer som inte har 

SKH som sin bas. Internationalisering stärker också, genom de kontakter som skapas, förståelsen för 

andra länder och förhållanden. 



Mål och handlingsplan 

Mål A i strategiska planen 
”SKH ska utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och forskare som driver utvecklingen 
inom sina områden.” 

Internationaliseringsmål 

Studenter vid SKH ska under sin utbildning få internationell erfarenhet genom antingen internationella 

kontakter och projekt på hemmaplan eller genom att själva göra utbyten. SKH ska stå väl rustat att 

kunna ta emot internationella studenter inom samtliga institutioner och samtliga programutbildningar 

ska innehålla ett internationellt perspektiv. För att åstadkomma en god kvalitet på internationaliseringen 

inom utbildningen och bidra till lärares kompetensutveckling ska lärare uppmuntras att genomföra 

utbyten till lärosäten med ett för SKH intressant utbud av utbildningar och forskning. 

Aktiviteter och åtgärder: 

- Genomföra en genomlysning av utbildningsplanerna för att kunna tydliggöra när utbyten bäst sker och

analysera i vilka delar internationella perspektiv är relevanta.

- Där möjligheterna att ta emot utländska studenter är små på grund av utbudet; utveckla kurser på

engelska som kan erbjudas utbytesstudenter.

- Skapa incitament för ökad internationell verksamhet bland lärare.

- Säkerställa återkommande information till studenter och lärare om utbytesmöjligheter.

- Utveckla stödstrukturerna för utbyten, genom bland annat förberedande möten, mentorssystem och

samarbeten med andra högskolor och organisationer i Stockholm.

- Arbeta för fler tredjelandsstipendier liksom för fler studentbostäder till inkommande studenter.

Mål B i strategiska planen 
”SKH ska vidareutveckla den dynamiska och kritiskt reflekterande miljön för forskning och 
utvecklingsarbete.” 

Internationaliseringsmål 

Utlysningar inom forskarutbildningen och forskningen vid SKH ska attrahera kvalificerade sökande 

internationellt. Internationella perspektiv ska ingå i forskarutbildningen och i den mån det finns 

finansiering ska doktorander och forskare beredas möjlighet att delta i internationella kurser och 

konferenser. SKH ska även sträva efter att arrangera fler internationella konferenser. SKH ska på ett 

välkomnande och professionellt sätt ta emot utländska forskare, lärare och doktorander. 

Aktiviteter och åtgärder: 

- Lysa ut anställningar inom forskning och forskarutbildning internationellt.

- Säkerställa att det inom utbildningen för samtliga doktorander finns ett internationellt perspektiv, med

beaktande av den inriktning som doktoranden har valt.

- Underlätta för doktorander och forskare att finansiera deltagande i internationella konferenser eller

kurser.

- Stärka interna strukturer för att underlätta anordnandet av internationella konferenser vid SKH.

- Skapa incitament för lärare och forskare att medverka i internationella samarbeten eller projekt som är

av strategisk vikt för högskolan.
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Mål C i strategiska planen 
”SKH ska utveckla mötesplatser och föra dialog med de professionella fälten och det 
omgivande samhället.” 

Internationaliseringsmål 

För att kunna vara en intressant och drivande samarbetspartner gentemot det omgivande samhället ska 

SKH ha internationella kontaktytor som bidrar till högskolans utveckling. SKH ska utveckla strategiska 

samarbeten med internationella parter som kopplar samman utbildning och forskning inom SKH:s olika 

ämnesområden. Långsiktiga samarbeten med potential att bidra till såväl student- och lärarutbyten som 

gemensamma projekt ska prioriteras. 

Aktiviteter och åtgärder: 

- Skapa interna forum för att identifiera, förankra och utveckla strategiska samarbeten.

- Regelbundet se över högskolans avtal och samarbeten för att säkerställa att de avtal vi har bidrar till

högskolans verksamhet på ett brett sätt.

- Delta som aktiv partner i prioriterade nätverk och partnerskap vars verksamhet ligger i linje med den

riktning som SKH eftersträvar.

- Delta i internationella konferenser, festivaler och andra mötesplatser som är av vital betydelse för

respektive konstfält för att skapa kontakter och utveckla samarbeten.

- Involvera väletablerade internationella gästlärare och gästforskare i SKH:s verksamhet.

Mål D i strategiska planen 
”SKH ska vara en administrativt sammanhållen organisation med en transparent, attraktiv och 
dynamisk studie- och arbetsmiljö där vi arbetar för en bred rekrytering av studenter och 
medarbetare” 

Internationaliseringsmål 

SKH:s administration ska vara väl förberedd för att hantera prioriterade processer som gäller mobilitet 

och internationella samarbeten. Administrativa system och rutiner ska finnas tillgängliga även på 

engelska så att internationella studenter och lärare ska kunna genomföra nödvändiga administrativa 

uppgifter. 

Aktiviteter och åtgärder: 

- Göra en genomlysning av de olika administrativa avdelningarnas roller och uppgifter i förhållande till

mobilitet och internationella samarbeten, och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa bra processer.

- Säkerställa att administrativa stödsystem går att använda på såväl svenska som engelska.

- Översätta väsentliga policys och blanketter till engelska för att underlätta för internationella studenter

och lärare att ta del av verksamheten.

- Anpassa språket vid gemensamma möten till en internationell målgrupp, genom att i ökad grad

använda engelska.

Ansvar och uppföljning 
Alla på Stockholms konstnärliga högskola som påverkas av denna policy har ett ansvar att planera 
sina resor i enlighet både med målen och med interna instruktioner i form av avtal och 
resebestämmelser med avseende på säkra, miljövänliga och kostnadseffektiva resor. 

Affärsreseplaner måste planeras och genomföras för att minimera miljöpåverkan. Miljöaspekten 
måste vägas in i alla beslut, till exempel i valet av transport och boende.
Resans behov måste alltid utvärderas och så långt som möjligt bör resor ersättas med resefria 
alternativ som online-, video- eller telefonkonferenser för både enklare och mer komplicerade möten.

Ansvarig för genomförande av ovan beskrivna aktiviteter och åtgärder är för området 

verksamhetsansvarig chef i enlighet med SKH:s arbetsordning. SKH:s internationaliseringspolicy 

följs upp och revideras årligen i samband med verksamhetsplaneringen med stöd av chefen för 

utbildningsadministrativa avdelningen. 
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