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Dnr STYR 2020/1706 
 

 
 
 
Kartläggning och analys av Konstnärliga fakultetens internationalisering 2020 
 
Uppdrag 
På uppdrag av dekan och kanslichef vid konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, har under 
2020 en kartläggning av fakultetens internationaliseringsarbete genomförts.  
 
Kartläggningen har omfattat: 

• studentmobilitet 
• lärar-/medarbetarmobilitet 
• forskningssamarbeten  
• deltagande i internationella nätverk 
• internationell profilering 

 
Speciellt fokus har legat på att kartlägga: 

• hur arbetet med internationalisering genomförs idag 
• hur kopplingen till det LU-centrala internationaliseringsarbetet ser ut 
• hur kommunikationen kring internationaliseringen ser ut 
• hur finansieringen av det internationella arbetet ser ut 

 
I uppdraget har även ingått att analysera: 

• i vilken mån koordinationen med och nyttjandet av det LU-centrala 
internationaliseringsarbetet kan förbättras 

• vilken roll fakultetskansliet bör ha i samordningen av internationaliseringen 
• hur verksamheternas internationaliseringsarbete kan förenklas och stärkas 
• hur den externa finansieringen av internationaliseringen kan öka 

 
 

Genomförande 
Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner på Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna, IAC samt 
kommunikatören på fakultetskansliet.  
 
Websidor har gåtts igenom och jämförts med struktur och innehåll på motsvarande sidor vid 
Göteborgs respektive Stockholms universitet. På grund av den pågående pandemin har alla 
intervjuer (utom den första i början av februari) genomförts online. Inte heller har besök i 
Göteborg och Stockholm kunnat genomföras, som den ursprungliga planen var.  
 
 
KARTLÄGGNING 
Skillnaderna mellan de tre institutionerna är stora. De är olika till storlek, verksamhet, struktur 
och inte minst när det gäller graden av internationalisering. Musikhögskolan, som är i särklass 
störst, har byggt upp sin internationella verksamhet på ett medvetet sätt sedan mitten av 1990-
talet. Det är också den enda institutionen som har en administratör som enbart arbetar med 
internationalisering, en International Relations Officer (IRO).  
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Konst- och Teaterhögskolorna är så mycket mindre. På Konsthögskolan ligger ansvaret för 
det administrativa arbetet kring internationalisering på ekonomen. Det är framför allt rektor 
själv som har byggt upp existerande samarbeten. På Teaterhögskolan är det 
utbildningsadministratören som administrerar internationaliseringsarbetet. Avsaknaden av 
samordning inom fakulteten innebär att viktigt erfarenhetsutbyte inte sker naturligt. Den 
interna kommunikationen avseende internationella möjligheter och kopplingen till övriga LU 
brister.  
 
Fakulteten 
Idag finns det inte, till skillnad från övriga fakulteter inom LU, någon administrativ 
internationell samordnare på fakultetsnivå. Fakulteten bemannar de organ, med bäring på 
internationalisering, som finns vid LU. I Internationella rådet (som bemannas av akademiker 
som företräder fakulteten i internationella frågor) sitter dekanen och i Interhand (som 
bemannas av en internationell handläggare från varje fakultetskansli) representeras fakulteten 
av en tjänsteman från Konsthögskolan. Det finns inte några naturliga kommunikationsvägar 
inom fakulteten för att nå ut till institutionerna med det som avhandlas i respektive organ.  
 
Sektion Externa Relationer skickar varannan vecka ut ett nyhetsbrev som bl a innehåller 
aktuella utlysningar av olika slag. Detta är relativt okänt inom fakulteten och inte spritt. Ofta 
får man genom nyhetsbrevet kännedom om olika finansieringsmöjligheter till internationella 
projekt. 
 
KONSTHÖGSKOLAN 
Studentmobilitet 
Konsthögskolan grundades 1995 som en del LU och hade från början krav på sig att 
vara internationell och tvärdisciplinär. Idag har Konsthögskolan en starkt 
internationell profil. Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och lärarna 
kommer från olika länder. De är ofta utövande konstnärer och anställda som lärare på 
deltid. Gästföreläsningar av internationellt verksamma konstnärer är ett återkommande 
inslag i undervisningen.  
 
De samarbeten man har bygger alla på personliga kontakter. Rektor, som varit med 
sedan starten 1995, har hela tiden mycket medvetet arbetat för att Konsthögskolan ska 
ha en internationell profil och kunna attrahera konstnärer från hela världen. 
 
För studenterna är det möjligt att göra utbyte i BFA2 eller MFA1. Vanligast är att man 
åker ut under en termin, men även helårsutbyten är möjliga. Studenterna söker enbart 
till en skola och de blir antagna. Det finns ansökningstillfällen två gånger per år, sista 
ansökningsdag är 1 april respektive 1 november. Annonsering sker genom att en lista 
på partneruniversitet mailas till studenterna, som fyller i en blankett som enbart gäller 
för Konsthögskolan. Konsthögskolan använder inte LU:s stödsystem SoleMove. 
Studentutbytena administreras av en tjänsteman vars huvudsakliga arbetsuppgift är 
ekonomiadministration. Det är denna tjänsteman som för tillfället är fakultetens 
representant i Interhand1. 
 
Under tiden en student är på utbyte används ateljén till inkommande utbytesstudenter. 
Intresset för inkommande att vara utbytesstudent vid Konsthögskolan är stort och varje år 

 
1 Interhand har funnits sedan mitten av 1990-talet. Det är en grupp bestående av en internationell handläggare 
från varje fakultet, LU:s internationelle chef, LADOK och företrädare för Mottagning, Mobilitet och Service. 
Gruppen leds av en tjänsteman från Externa Relationer och träffas en gång i månaden under terminstid. 
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söker 30 – 40 studenter, endast ca 10 % blir antagna. Ofta prioriterar man utomeuropeiska 
studenter.  

 
Sedan avgifter för masterprogram introducerades 2011 har man betydligt färre 
utomeuropeiska studenter. Konstnärliga fakulteten tilldelas ett av LUGS-stipendierna och det 
tillfaller antingen Konsthögskolan eller Musikhögskolan. Det finns inte någon utsikt i närtid 
att fakulteten skulle få fler LUGSstipendier. Det är mycket svårt att hitta donatorer. 
 
 

 
Figur 1.  In- respektive utresande utbytesstudenter vid Konsthögskolan 2011 – 2020 
Källa KUBEN 2010272 

 
Under läsåret 2019-2020 skickade Konsthögskolan ut 4 studenter på Erasmuspraktik. Det är 
de enda som varit ute under de senaste fem åren. 
 
Det finns sex doktorander på Konsthögskolan. Samtliga har internationell bakgrund.  
 
Konsthögskolan är med nätverket KUNO, ett Nordplusnätverk bestående av 18 partners i 
Norden och Baltikum som bland annat erbjuder expressmobilitet för studenterna, vilket är ett 
populärt alternativ till terminsvisa utbyten. Samarbetet i nätverket är livligt och fungerar bra.  
 
EARN (European Artistic Research Network) är ett annat nätverk av stor betydelse för det 
internationella samarbetet. Även detta nätverk är välfungerande och utgör basen för 
samarbetet med Europa. 
 
Utöver nordisk och europeiskt samarbete har Konsthögskolan studentutbytesavtal med några 
utomeuropeiska universitet: 

• Cooper Union School of Art, New York, USA 
• Korea National University of Arts, Seoul, Korea 
• ENPE (La Esmeralda”, Mexico city, Mexico 

 
2 Siffrorna i KUBEN bygger på LADOK och endast terminsvisa utbyten. Kortare internationella inslag i 
utbildningen redovisas inte i LADOK och finns således inte med i statistiken. 
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Lärar-/medarbetarmobilitet 
Ingen lärarmobilitet inom Erasmusprogrammet har ägt rum under de senaste fem åren. En 
person har utnyttjat möjligheten till personalmobilitet under samma period. Det var under 
läsåret 2018/2019. Det är inte uttalat meriterande att delta i mobilitetsprogram. 
 
Behovet av lärarutbyte på Konsthögskolan är litet, då lärarna, som tidigare påpekats, är 
internationella, undervisningen bedrivs huvudsakligen på engelska och hela miljön är 
internationell. 
 
När det gäller medarbetarmobilitet är det svårt att finna tid för det i en liten administration, 
även om man bara är borta några dagar. 
 
Forskningssamarbeten och internationell profilering 
För att få en uppfattning om vilka internationella forskningssamarbeten som finns, har 
Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation på UB bistått med statistik.  
 
Ur det underlaget kan vi utläsa antal sampublikationer, olika projekt, organisation och 
deltagande i konferenser, festivaler och workshops samt när man varit inbjuden talare eller 
forskat/undervisat vid någon annan organisation. En sammanfattning i diagramform följer 
nedan. 
 
 
Antal sampublikationer (inklusive svenska lärosäten): 

Tabell 1. Antal sampublicerade publikationer per extern organisation  
2014 - 2019, Konsthögskolan i Malmö 
Extern organisation Antal publikationer 
National Art Museum Kiev (Ukraine) 1 
Artipelag (Sweden) 1 
Tensta Konsthall (Sweden) 1 
Gemäldegallerie Berlin (Germany) 1 
Museum of Contemporary Art Antwerp 
(Belgium) 

1 

Henie-Onstad Art Centre (Norway) 1 
Onomatopee (Netherlands) 1 
Kohta (Finland) 1 
University of the Arts Helsinki (Finland) 1 
Lunds konsthall (Sweden) 1 
Malmö Konstmuseum (Sweden) 1 
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Olika aktiviteter – enbart med utländska partners: 
 

 
Figur 2: Deltagande i olika aktiviteter utanför Sverige 
Källa: Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation, UB, 200526 
 
 
De länder som Konsthögskolan haft olika aktiviteter tillsammans med under åren 2014 – 
2019: 
 
 

 
Figur 3: Länder som Konsthögskolan haft aktiviteter tillsammans med 2014 – 2019  
(procentuell fördelning, totalt 9 aktiviteter) 
Källa: Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation, UB, 200526 
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MUSIKHÖGSKOLAN 
Studentmobilitet 
Internationella samarbeten är viktiga för Musikhögskolan och redan på 1990-talet började 
man bygga upp samarbetet, framför allt inom Nordplusprogrammet. Idag finns det knappt 140 
utbytesavtal med partners spridda över hela världen.  
 
En internationell koordinator (IRC, International Relations Coordinator) arbetar på 60 % med 
administrationen utan att ha någon direkt, naturlig koppling till institutionsledningen och 
utbildningskanslierna.  
 
IRC sköter all administrationen kring in- respektive utresande utbytesstudenter, anordnar 
informationsträffar, tar emot inkommande utbytesstudenter, sköter hemsidor, nyhetsbrev, 
marknadsföring och rekrytering. En stor arbetsuppgift är att hjälpa lärare, anställda och 
studenter med olika ansökningar. Andra uppgifter är att samordna olika projekt 
Musikhögskolan deltar i, aktivt delta i nätverksmöten och konferenser, sköta 
avtalshanteringen och samarbeta med de andra delarna av fakulteten i internationella frågor. 
IRC deltar också i olika möten och projekt i Lund tillsammans med övriga fakulteter inom 
LU. 
 
Inresande utbytesstudenter är mycket viktiga för verksamheten, inte minst inom 
musikerutbildningen där symfoniorkestern ska bemannas med udda instrument. 
Musikhögskolan har fler inresande utbytesstudenter än utresande.  
 
Musikhögskolans egna studenter tycker ofta att det är besvärligt att söka utbytesstudier. Det är 
svårt att få information och överblick över alla avtal. Då avstår man hellre från att söka.  
 
Musiklärarutbildningen har ett mobilitetsfönster under åk 3. Under musikerutbildningen kan 
man i princip åka ut när som helst under utbildningen.                     

 
Figur 4.  In- respektive utresande utbytesstudenter vid Musikhögskolan 2011 – 2020 
Källa KUBEN 2010273 
 
Under läsåren 2015/16 - 2019/20 har inga studenter utnyttjat möjligheten till Erasmuspraktik.  

 
3 Siffrorna i KUBEN bygger på LADOK och endast terminsvisa utbyten. Kortare internationella inslag i 
utbildningen redovisas inte i LADOK och finns således inte med i statistiken. 
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Deltagande i internationella nätverk 
Musikhögskolan är med i AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de 
Musique et Musikhochschulen. Bland medlemmarna återfinns de flesta partneruniversitet. 
Den årliga konferensen är en viktig träffpunkt för rektorerna där mycket nätverkande sker. 
AEC har nyligen ansökt om och blivit beviljade medel för ett forskningsprojekt där man ska 
undersöka maktrelationer i musikutbildningen. 10 av medlemmarna i nätverket deltar i 
forskningsprojektet. 
 
Dessutom finns ett antal Nordplusnätverk som är viktiga för det internationella samarbetet: 

• NordClassic – för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom 
klassisk musik 

• NordOpera - för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom opera 
• NordPuls - för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling inom jazz-, 

pop-, rock-, latin- och världsmusik 
• NordTrad - för student- och lärarmobilitet, projekt samt ämnesutveckling för 

folkmusiker 
• NNME (Nordic Network for Music Education) för musikpedagogik och forskning 
• Act-in-Art – för alla konstarter. Syftar till att utveckla ett ”entrepreneurial mindset” 

inom högre konstnärlig utbildning 

På musiklärarutbildningen finns fyra doktorander i varje ämne, en är Agenda 2030-doktorand 
i musikpedagogik. Två av dem antogs i höstas. Samtliga fyra är svenskar. 

Musikerutbildningen har tre nyantagna doktorander. De kommer från Italien, Österrike och 
Tyskland. Ingen av dem kommer till Malmö under rådande pandemi, vilket upplevs som 
bekymmersamt.  

En ny professor som är amerikansk medborgare har nyligen rekryterats. Han har många års 
erfarenhet från arbete i Asien och blir ett tillskott till internationalisering på hemmaplan. 

Lärar-/medarbetarmobilitet 
Musikhögskolan är den institution inom LU som över åren har varit mest framgångsrik när 
det gäller lärar- och personalutbyten inom Erasmusprogrammet. Tabell 2 visar 
lärarmobiliteten under läsåren 2015/16 - 2019/20. 
 
Den höga utnyttjandegraden av denna finansieringsmöjlighet beror till stor del på att IRC 
kontinuerligt informerat och varit behjälplig vid administrationen, som av många kan 
uppfattas som besvärlig. 
 
Tabell 2. Lärarmobilitet 
Läsår Antal utresande 

lärare 
Antal utresande 

personal 
Lå 15/16 5 5 
Lå 16/17 7 7 
Lå 17/18 11 6 
Lå 18/19 10 1 
Lå 19/20 13 4 
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Forskningssamarbeten och internationell profilering 
För att få en uppfattning om vilka internationella forskningssamarbeten som finns, har 
Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation på UB bistått med statistik.  
 
Ur det underlaget kan vi utläsa antal sampublikationer, olika projekt, organisation och 
deltagande i konferenser, festivaler och workshops samt när man varit inbjuden talare eller 
forskat/undervisat vid någon annan organisation. En sammanfattning i diagramform följer 
nedan. 
 

Tabell 3. Antal sampublicerade publikationer per extern organisation 2014 - 2019       
Musikhögskolan i Malmö 
Extern organisation Antal publikationer 
Malmö University (Sweden) 6 
University of Cambridge (United Kingdom) 5 
University of the Arts Helsinki (Finland) 3 
Inland Norway University of Applied Sciences 
(Norway) 

2 

Teatr Weimar (Sweden) 2 
University of Gothenburg (Sweden) 2 
Örebro University (Sweden) 2 
Norwegian Academy of Music (Norway) 2 
Aarhus University (Denmark) 2 
University of Nottingham (United Kingdom) 1 
Norsk kulturskoleråd (Norway) 1 
Åbo Akademi University (Finland) 1 
Orpheus Institute (Belgium) 1 
Linnaeus University (Sweden) 1 
Oslo and Akershus University College  (Norway) 1 
Norwegian University of Science and Technology 
(Norway) 

1 

Pokhara University (Nepal) 1 
University of Alaska Fairbanks (United States) 1 
Pontifical Catholic University of Chile (Chile) 1 
University of Cologne (Germany) 1 
Luleå University of Technology (Sweden) 1 
University of Newcastle upon Tyne (United 
Kingdom) 

1 

Royal College of Music (Sweden) 1 
University of South-Eastern Norway (Norway) 1 
Stockholm University (Sweden) 1 
University of Western Ontario (Canada) 1 
Stockholm University of the Arts (Sweden) 1 
Off Highway (Sweden) 1 
Ghent University (Belgium) 1 
Royal Academy of Music (United Kingdom) 1 

 
 
 



Kartläggning och analys av Konstnärliga fakultetens internationalisering 2020 
 

Christina Grossmann, Projektledare, Avd för Internationalisering, Sektion Externa Relationer 

 

9 

Olika aktiviteter med utländska aktörer: 
 

 
Figur 5: Deltagande i olika internationella aktiviteter utanför Sverige 
Källa: Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation, UB, 200526 
 
 
Länder som Musikhögskolan samarbetat med: 
 

 
Figur 6: Länder som Musikhögskolan haft aktiviteter tillsammans med 2014 – 2019  
(procentuell fördelning, totalt 17 aktiviteter) 
Källa: Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation, UB, 200526 
 
Musikhögskolan har deltagit i många Linneaus Palme projekt genom åren. Bland annat har 
man utvecklat ett fantastiskt samarbete med Vietnam National Academy of Music i Hanoi, 
Vietnam. Arbetsbördan för engagerade lärare för att driva dessa program blir dock orimligt 
tung och i längden finns det inte tid.  
 
När man bjuder in utländska gästlärare uppstår problem med den ekonomiska ersättningen på 
grund av den så kallade SINK-skatten. Det är en särskild inkomstskatt som ska betalas i 
Sverige om man är utomlands bosatt och arbetar här. Detta är ett hinder då man gärna bjuder 
in gästlärare och seminarieledare för ”clinics” och workshops under en vecka. 
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TEATERHÖGSKOLAN 
Studentmobilitet 
Teaterhögskolan är inte naturligt internationell och har mycket få studenter som deltar i 
studentutbyte, det gäller såväl in- som utresande. Fakultetens visioner och internationella 
strategier når inte hela vägen fram till kursplanerna. 
 
Administrationen kring studentutbytet sköts av utbildningskoordinatorn på kansliet. 
 
Skådespelarutbildningen är en utbildning där utbildningsspråket huvudsakligen är svenska. 
Språket är ett inbyggt hinder. Den bygger på progression och grupparbeten. Utbildningen är 
3-årig och en termin är en praktiktermin. Denna praktiktermin blir den enda tiden man kan 
utnyttja till internationell erfarenhet. Samtidigt väljer de allra flesta av studenterna att 
praktisera inom Sverige. 
 
Under det fyra år långa kandidatprogrammet, Dramatikerprogrammet, är det lättare att få in 
internationella inslag. Det finns bl a ett aktivt utbyte med Berlin. 
 
Sommarkurser, med engelskspråkiga gästlärare där scenframställning är huvudämnet 
anordnas. De är till för de egna studenterna, men öppnas upp för omvärlden. Det är få 
sökande utanför Skandinavien. 
 
Masterprogrammet är för tillfället pausat, då det är under översyn. Tanken är att det nya 
programmet ska vara internationellt med inriktning mot kritiskt, praktiskt samarbete med 
andra institutioner i samhället.  
 
 

 
Figur 7.  In- respektive utresande utbytesstudenter vid Teaterhögskolan 2009 – 2019 
Källa KUBEN 2010274 
 
Trots att det finns en praktiktermin inom skådespelarprogrammet har inte Teaterhögskolan 
utnyttjat att skicka några studenter på Erasmuspraktik under perioden läsåren 2015/16 – 
2019/20. 

 
4 Siffrorna i KUBEN bygger på LADOK och endast terminsvisa utbyten. Kortare internationella inslag i 
utbildningen redovisas inte i LADOK och finns således inte med i statistiken. 
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Lärar-/medarbetarmobilitet 
Teaterhögskolan har inte skickat några lärare eller medarbetare på Erasmusmobilitet under 
perioden läsåren 2015/16 – 2019/20. 
 
Majoriteten av lärarna idag är inte direkt intresserade av att delta i lärarmobilitet. Inom 
nätverket NORTEA (se nedan) finns möjlighet att delta i lärarutbyten, en möjlighet enskilda 
lärare utnyttjar. 
 
Teaterhögskolan har en finländsk professor som rekryterats under året. Prefekten är dansk. 
Båda uppmuntrar till mobilitet. Enklast är samarbetet inom Norden. Dock återstår det hinder 
som tidigare nämnt för Musikhögskolan, problem att betala ut lön på grund av den så kallade 
SINK-skatten. Båda betonar att det är ett stort problem och hinder för internationalisering. 
 
Deltagande i internationella nätverk 
Teaterhögskolan är medlemmar i några internationella nätverk.  

• E:UTSA – Union of Theatre Schools and Academies 
Ett europeiskt nätverk med 16 medlemsinstitutioner. Årsmötet skulle ha hållits i 
Malmö i april 2020, men ställdes in pga covid-19. Det upplevs som dyrt och 
svårhanterligt. Tanken var att utvärdera deltagande efter årsmötet. Nätverket används 
enbart för lobbying, men tiden räcker inte till för ytterligare engagemang i dagsläget. 

• NORTEAS – Nordplusnätverk för nordiska och baltiska teater- och danslärosäten 
Ett nätverk som Teaterhögskolan historiskt varit dåliga på att utnyttja, men idag sitter 
den administrative chefen med i nätverkets arbetsutskott. Under 2019 stod 
Teaterhögskolan som värd för en stor lärarkonferens inom nätverket. Årligen deltar 
60-70 studenter (totalt) i en utbildningsvecka, där medlemmarna både skickar och tar 
emot. Under de senaste åren har 10 – 12 studenter från Teaterhögskolan deltagit i 
denna vecka. Detta nätverk har utvecklingspotential. Årsmötet är viktigt för 
erfarenhetsutbyte. 

Forskningssamarbeten och internationell profilering 
För att få en uppfattning om vilka internationella forskningssamarbeten som finns, har 
Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation på UB bistått med statistik.  
 
Ur det underlaget kan vi utläsa antal sampublikationer, olika projekt, organisation och 
deltagande i konferenser, festivaler och workshops samt när man varit inbjuden talare eller 
forskat/undervisat vid någon annan organisation. En sammanfattning i diagramform följer 
nedan. Tabell 4 visar sampublikationer. 
 
Teaterhögskolan är liten och ännu mindre när det gäller forskning. Det saknas resurser och 
infrastruktur.  
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Tabell 4. Antal sampublicerade publikationer per extern organisation  
2014 - 2019, Teaterhögskolan i Malmö 
Extern organisation Antal publikationer 
University of Copenhagen (Denmark) 2 
Helsingborgs stadsteater (Sweden) 2 
Teatr Weimar (Sweden) 2 
Dramaten (Sweden) 2 
Theatre Får 302 (Denmark) 2 
Skuggteatern (Sweden) 1 
Academy of Sciences of the Czech Republic (Czech Republic) 1 
Teater Momentum (Denmark) 1 
Banditsagor (Sweden) 1 
Oslo and Akershus University College  (Norway) 1 
Hotel Pro Forma (Denmark) 1 
Sveriges Radio (Sweden) 1 
Theatre Academy Helsinki (Finland) 1 
Teatergrad (Denmark) 1 
Dansehallerne (Denmark) 1 
friendly fire! Germany (Germany) 1 
Academy of Performing Arts in Prauge Ttheatre faculty (DAMU) 
(Czech Republic) 

1 

Inkonst (Sweden) 1 
Örebro University (Sweden) 1 
Medicinsk Museion - University of Copenhagen (Denmark) 1 
Off Highway (Sweden) 1 

 
 
 
Olika aktiviteter med utländska partners: 
 

 
Figur 8: Deltagande i olika internationella aktiviteter utanför Sverige 
Källa: Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation, UB, 200526 
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Länder som Teaterhögskolan samarbetat med: 
 
 

 
Figur 9: Länder som Teaterhögskolan haft aktiviteter tillsammans med 2014 – 2019  
(procentuell fördelning, totalt 28 aktiviteter) 
Källa: Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation, UB, 200526 
 
 
 
INTER ARTS CENTER (IAC) 
IAC, som etablerades 2010, är en plattform för tvärdisciplinär, konstnärlig forskning som 
bygger på samverkan inom fakulteten. IAC är en, i högsta grad, internationell mötes- och 
arbetsplats för forskare och konstnärer som kommer till Malmö för kort- eller långsiktiga 
projekt. Samarbete sker även med andra aktörer inom LU och externa partners, som t ex ESS 
och Max IV.  
 
IAC är en stödfunktion till institutionerna vid fakulteten, där man kan hitta länkar mellan 
forskarutbildning och projekt. Som centrumbildning kan IAC vara lite mer flexibel avseende 
ekonomin. T ex betalas inte någon ekonomisk ersättning till internationella gästlärare, utan de 
ersätts på annat sätt via residensprogrammen, vilket gör att man slipper problemen med 
SINK-skatten. Ska strategiska satsningar göras, behöver institutionerna och IAC göra det 
gemensamt och dessa satsningar bör drivas från kansliet. När det däremot gäller 
forskningsfinansieringen är det de tre institutionerna som söker pengar, inte IAC. 
 
IAC driver flera framgångsrika ”Residence programmes” tillsammans med andra aktörer. Ett 
nytt residens är under utveckling tillsammans med ESS, där Musikhögskolan är involverad 
och utvecklar ett verk inför invigningen 2023. 
 
På senare år har samarbete med olika aktörer inom LU ökat och IAC har t ex varit en aktiv 
part i det tvärvetenskapliga forskningsnätverket ”Narrating Climate Futures”. 
 
IAC har två ”Open Calls” varje år där beviljade projekt får tillgång till de faciliteter som 
erbjuds. Detta är en unik tvärdisciplinär miljö där olika nätverk frodas i en internationell 
miljö. Det är många sökande vid varje tillfälle och antalet ansökningar ökar ständigt. 
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Såväl residensprogrammen som ”Open Call” attraherar deltagare från hela världen. 
 
IAC är en internationell miljö i sann bemärkelse och interagerar med många parter, både 
individer och institutioner vilket kan illustreras med figuren nedan. Genom åren har IAC 
initierat samarbete med många olika aktörer, både inom och utanför LU, något som har lett 
till konkreta samarbetsprojekt. Nätverket utökas hela tiden allt eftersom IAC blir mer och mer 
känt.  
 
 
 

 
 
Figur 10. Samförekomstanalys ht 2020. Samtliga aktörer för IAC under 2018-2019. 
 
 
Det nordiska nätverket för ljudbaserade residens är en viktig plattform för IAC. 
 
Varje år anordnas också ett antal internationella festivaler, symposier och konferenser. 
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Reflektioner, slutsatser och rekommendationer 
Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna vid LU ser helt olika ut när det gäller 
internationalisering och de har olika förutsättning.  
 
Rekommendationerna i denna rapport ligger i linje med rapporten ”Genomgång av hantering 
av studentmobilitet, utbytesavtal och mobilitetsfrämjande åtgärder vid Lunds universitet – 
uppföljning av ”Benchmarking Internationalisering inom SLUG-projektet 2016” (Dnr SAMV 
2017/367) samt det arbete som nu pågår inom ramen för ”Handlingsplan för 
internationalisering” (Dnr SAMV 2018/444). 
 
Organisation 
Det mest uppenbara är att det, från fakultetskansliet, saknas en koordination mellan de tre 
självständiga institutionerna. Utan en administrativ koordinator förlorar man kopplingen 
mellan institutionerna och kopplingarna till övriga LU. Det är administrationen som står för 
kontinuiteten när de akademiska ledningarna regelbundet byts ut. För att kunna satsa på 
internationalisering bör en tjänsteman, som har internationellt arbete som inriktning, anställas.  
Däremot kan inte en administratör nå hela vägen på egen hand, utan dessutom bör en 
akademiker, utsedd av dekan och medlem i fakultetens ledningsgrupp, utses att representera 
fakulteten i internationella frågor. Dessa två ska ha ett nära samarbete. Akademikern ska vara 
fakultetens representant i Internationella Rådet. Tjänstemannen ska representera fakulteten i 
Interhand. 
 
Utöver denna centrala support på fakulteten kommer Musikhögskolan att behöva ett uttalat 
stöd för sin internationalisering. Den administratören behöver knytas närmre lednings- och 
utbildningsorganisation på institutionen, såsom var fallet från 1990-talet och många år 
därefter. 
 
För studenterna 
Vissa studenter upplever att det är svårt att navigera rätt genom det stora utbudet av parters. 
Andra har ingen möjlighet till terminsutbyten på grund av utbildningens struktur eller är inte 
intresserade. För studenternas skull är det viktigt att definiera mobilitetsfönster inom 
programmen, om möjligt. Det gäller inte bara terminsutbyten, utan också kortare 
internationella aktiviteter som passar bra för verksamheten. 
 
Det är viktigt att ha samordnade utlysningar och tider, hemsidor etc. Studenterna bör få alla 
möjligheter till utbytesstudier presenterade för sig vid ett tillfälle – på hösten – därutöver kan 
man ha ytterligare en utlysning av resterande platser under tidig vårtermin.  
 
Erasmuspraktiken kan utnyttjas mycket mer för samtliga tre institutioner. Det krävs inga 
avtal, utan studenterna hittar själva sin praktikplats inom EU. Stipendierna är generösa. Man 
kan även söka som ”recent graduate”, det betyder att man kan söka precis innan man begär ut 
sin examen och ha en praktikplats som brygga till arbetslivet. Det borde vara attraktivt för 
fakultetens studenter. 
 
Uppmuntra till kortare mobiliteter! Inom det kommande Erasmusprogrammet, 2021-2027, 
kommer kortare mobiliteter att införas som komplement till terminsutbyten. Det kan också 
vara blandad (fysisk/virtuell) eller virtuell mobilitet. Det bör gynna utbildningarna inom 
konstnärliga fakulteten. Det är möjligt att lägga till denna typ av mobilitet när avtalen med 
partners i hela Europa (inklusive Norden) måste förnyas inför den nya programperioden. Det 
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finns redan expresskurser (framför allt Nordplus) inom vissa nätverk som kan finansieras på 
detta sätt.  
 
Konsthögskolan saknar studenter från övriga världen, utanför Europa, sedan avgifterna 
infördes 2011. En möjlighet att ändra på detta är att bli medlem i nätverket Cumulus som är 
ett världsomspännande nätverk. Nästa ansökan 15 januari 2021. Årsavgift € 1.200.  
 
Konst- och Teaterhögskolorna använder idag inte något speciellt stödsystem för att hantera 
mobilitet. SoleMove är det system som nyligen introducerats inom LU. Alla fakulteter är 
med, utom den konstnärliga. Inte minst av krisskäl är det viktigt att vara med. Vi lever t ex 
under en pandemi och många händelser, som inte kunnat förutses i världen på senare år, gör 
att vi behöver ha möjlighet att snabbt nå personal och studenter som befinner sig utomlands.  
Musikhögskolan, med sin större volym, behåller specialutvecklade Dreamapply, men länkar 
till krishanteringen måste hittas. 
 
För doktoranderna 
Doktoranderna är få och många av dem internationella, men även de kan dra nytta av 
Erasmus+ programmet, det gäller även för inresande. Som doktorand har man möjlighet att 
använda sig av finansieringen i samtliga kategorier i programmet, dvs studentmobilitet, 
praktik, lärar- och personalmobilitet.  
 
Ersättning till gästlärare 
Verksamheten vid de tre institutionerna bygger till stor del på lärare som arbetar deltid och är 
utövande konstnärer och gästlärare från andra länder. Alla vittnar om att det är mycket svårt 
att betala ut ersättning till dessa gästlärare. Ett gemensamt grepp bör tas för att försöka lösa 
detta problem. 
 
Kommunikation 
En ny kommunikatör anställdes under året på fakultetskansliet. Hon arbetar även delvis för 
Musikhögskolan. I samband med att hemsidorna nu ändrat utseende på grund av att en ny 
version av Drupal införts, finns det möjlighet att se över strukturen för de internationella 
sidorna. I möjligast mån bör man länka till all den information som finns på Externa 
Relationers sidor och presentera informationen på ett likartat sätt för de tre institutionerna.  
 
Externa Relationer ger ut ett Nyhetsbrev varannan vecka. Relevanta delar ur detta bör spridas 
vidare i fakultetens nyhetsbrev. 
 
Externa relationer 
LU har sedan internationalisering blev ett begrepp på 1990-talet byggt upp en mycket väl 
fungerande mottagnings- och introduktionsverksamhet för inkommande utbytesstudenter. 
Genom Interhand finns det också ett väl fungerande nätverk för fakulteternas internationella 
koordinatorer. Detta är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och utan det hade inte LU varit 
det svenska universitet som har flest internationella studenter, ut- och inresande 
utbytesstudenter och programstudenter.  
 
Med en internationell koordinator på fakulteten skulle koppling till Externa relationer stärkas 
och det skulle bli lättare att ta del av service och information, samt att sprida den vidare på 
fakulteten. Det gäller gästmottagning, bostäder (LU Service), information kring 
masterprogram, visum och försäkringsfrågor för studenter. Dessutom finns det olika delar i 
Erasmus+programmet, såsom Strategiska partnerskap och Kunskapsallianser, där man bygger 
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upp ett samarbete med ett fåtal antal partners. ER kan vara behjälpliga vid en ansökan och 
fakultetskoordinatorn blir en naturlig brygga mellan fakulteten och ER. Andra utlysningar 
som Linneaus Palme, STINT etc går också via ER, så en nära koppling skulle leda till en 
bättre kännedom om olika finansieringsmöjligheter.  
 
När det gäller forskning är det svårare att hitta finansiering. Det är Forskningsservice inom 
LU:s gemensamma förvaltning som ev skulle kunna hjälpa till här. Även de ger ut ett 
nyhetsbrev. 
 
Samlokalisering 
Konstnärliga fakulteten står inför en samlokalisering av de tre institutionerna. Ett förslag är att 
man utnyttjar möjligheten till personalmobilitet och skickar olika kategorier av personal 
tillsammans på studiebesök till någon europeisk partner. Detta skulle kunna göras för de flesta 
grupper och borde gå att genomföra om det planeras i tid. 
 
Fakultetskoordinatorn 
Det har vid alla intervjuer klart framstått att det behövs en samordning från fakulteten när det 
gäller de internationella frågorna. Framförallt är det ett administrativt stöd som behövs, men 
åsikter har även framförts att det bör vara en person som kan driva internationaliseringen. Att 
driva internationaliseringen görs bäst tillsammans med, den för syftet utsedda, akademikern i 
ledningen.  
 
En fakultetskoordinators arbetsuppgifter skulle vara: 

• Vara administrativ support och förlängda arm till fakultetens representant i 
Internationella Rådet 

• Löpande ha ett nära samarbete med fakultetens representant i Internationella Rådet 
• Tillsammans med akademiskt ansvarig för olika nätverk bevaka möjligheter och ta 

aktiv del i nätverksarbetet 
• Vara fakultetens representant i Interhand 
• Sammankalla de tre IRO på resp institution regelbundet (3-4 gånger per termin) 
• Stötta de tre IRO på institutionerna i internationella frågor samt vara delaktig i 

informationsmöten, gästmottagning mm 
• Sprida minnesanteckningar från Interhand 
• Bevaka möjligheter via olika nyhetsbrev och sprida dessa via fakultetens nyhetsbrev 

och andra fora inom fakulteten, i nära samarbete med fakultetens kommunikatör 
• Avtalshantering 

o Ansvara för att det finns avtal, hålla reda på deras giltighetstider och 
uppföljning med hjälp av SoleMove 

o Se till att samtliga avtal finns och registreras i SoleMove 
• Representera fakulteten vid möten i Lund avseende SoleMove, Ladok m fl stödsystem 
• Ansvara för att in- och utresande studenter och praktikanter registreras korrekt i 

LADOK 
• Bevaka fakultetens intressen vid platsfördelning av de universitetsgemensamma 

utbytesplatserna för utresande studenter 
• Sprida information om alla olika möjligheter till Erasmusmobilitet utöver 

studentmobilitet, såsom doktorandmobilitet, lärarmobilitet, personalmobilitet, praktik 
(inom ramen för utbildningsprogrammet), praktik (efter examen) 

• Bistå lärare, doktorander och övrig personal med hjälp vid ansökan om Erasmusstöd 
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• Sprida information om andra finansieringsmöjligheter inom ramen för Erasmus+ 
programmet såsom Kapacitetsuppbyggnad och Strategiska partnerskap 

• Sprida information om finansieringsmöjligheter inom NORDPLUS-programmet 
• Sprida information om andra aktuella utlysningar, t ex Linneaus Palme, STINT etc 
• Vara fakultetens länk i internationella frågor till gemensam förvaltning vid LU 
• Ansvara för marknadsföring och information tillsammans med kommunikatör 
• Sköta stipendiehanteringen vid fakulteten 
• Stötta IAC vid behov 

 
En fakultetskoordinator skulle avlasta Musikhögskolans IRO mycket och göra att Konst- och 
Teaterhögskolorna får bättre support i internationella frågor.  
 
Eftersom Musikhögskolan redan har en så stor internationell verksamhet, är det viktigt att det 
säkerställs att det fortsättningsvis även finns en administratör där som arbetar internationellt, 
nära institutions- och utbildningsledningarna.  


