Internationalisering
av samverkan
Slutrapport
första versionen

2021-02-04
Diarienummer (Vinnova): 2017-03526
Diarienummer (JU): 2017-4936
Författare av slutrapport:
Roy Andersson, Ida Andersson-Norrie och Pia Bro-Nygårdhs

Projektdeltagare
Högskolan i Skövde

Tehseen Aslam, vicerektor med ansvar för näringslivssamverkan
Mats Jägstam, VD Science Park Skövde AB, f.d. vicerektor för näringslivssamverkan och internationalisering

Jönköping University (projektledare)
Roy Andersson, internationaliseringsansvarig, projektansvarig
Peter Swalander, samverkansledare

Kungliga Tekniska högskolan
Liz Adamsson, samverkansledare
Johan Blaus, ledningsstöd samverkan

Linköpings universitet
Helena Balogh, koordinator
Helena Iacobaeus, koordinator
Angela Sanseverino, koordinator

Malmö universitet
Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan
Niklas Nannskog, internationell handläggare
Sven Packmohr, universitetslektor

Mittuniversitetet
Christer Fröjdh, f.d. vicerektor
Anna Lindahl, gruppledare
Torbjörn Westlund, forskningsrådgivare

Örebro universitet
Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg
Pia Bro-Nygårdhs, institutionsledningssamordnare

Högskolan i Gävle
Malin Hillman, internationell koordinator

Författare av slutrapport
Roy Andersson, Ida Andersson-Norrie och Pia Bro-Nygårdhs

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 3

2021-01-26 13:49

iii

Executive summary
INSA (Internationalisering av samverkan – "internationalization of collaboration")
is a project funded by Vinnova. Its purpose is to investigate strategies, priorities, and
methods for collaboration with parties outside Sweden. This work was organized as
pilot projects at each of the participating universities: University of Skövde, Jönköping University, KTH Royal Institute of Technology, Linköping University, Malmö
University, Mid Sweden University, and Örebro University.
The project's goal was to develop strategies, processes, and practices for international collaboration in the areas of:
•

student exchange (studies, internships, projects, and degree projects) connected to industry

•

research connected to industry

•

industry and public sector partners and universities

•

contract education ("life-long learning")

The pilot projects were each connected to one or more of these areas. The pre-conditions for, and backgrounds in, international collaboration diﬀer among the participating universities. Therefore, so does the nature of the pilot projects. In sum, the
results of the pilots have provided several key success factors within each of the areas of international collaboration, shared by the participating universities as best
practices in order to support universities’ development of international collaboration.
Examples of best practices include: strategic partnerships within both business and
academy, participation in local networks in regions where international collaboration is centered, and university management commitment. Finally, the report suggests future work based upon the areas of improvement within each area of international collaboration identiﬁed by the pilot projects.
The remainder of this report is written in Swedish.
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Sammanfattning
Internationalisering av samverkan (INSA) är ett Vinnovaﬁnansierat projekt med
syfte att kartlägga strategier, prioriteringar och metoder för samverkan med parter
utanför Sverige. Detta har gjorts genom pilotprojekt hos de deltagande lärosätena:
Högskolan i Skövde, Jönköping University, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.
Målet för projektet beskrevs samtidigt som att utveckla strategier, processer och rutiner för internationell samverkan för:
•

studentutbyte (studier, praktik, projekt och examensarbete) med koppling
till näringslivet

•

forskning med koppling till näringslivet

•

näringslivspartners och partners inom oﬀentlig sektor och universitet

•

uppdragsutbildning (livslångt lärande)

Pilotprojekten har på olika sätt berört något esller några av områdena strategi, utbildning, forskning och livslångt lärande. Då de deltagande lärosätena har olika förutsättningar för, och bakgrund inom, internationell samverkan är också piloterna av
skiftande karaktär. Sammantaget har piloternas resultat utmynnat i ett antal framgångsfaktorer inom varje område av internationell samverkan. På så sätt delar de
deltagande lärosätena med sig av sina ”best practices” för att hjälpa andra lärosäten
att utveckla sitt samverkansarbete på den internationella arenan.
Exempel på best practices är rekommendationer gällande: strategiska partners
inom såväl näringsliv som akademi, deltagande i lokala nätverk i de regioner där
internationell samverkan sker och engagemang från lärosätets ledning. Rapporten
utmynnar i förslag på framtida arbete, baserat på de utvecklingsområden som identiﬁerats inom de olika områdena för internationell samverkan.
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1. Inledning
Svenskt näringsliv har starkt globaliserats de senaste decennierna vilket gjort att nya
och högre krav ställs på internationalisering inom högre utbildning. I EU-kommissionens rapport ”LAB – FAB – APP — Investing in the European future we want” från 2017
framförs att samverkan mellan forskningsutförare och innovationssystem måste öppnas upp gällande landsgränser. Den ökande globaliseringen har medfört att företag
och organisationer har behov av anställda personer som, utöver djup ämneskunskap,
behärskar främmande språk i tal och skrift, kan hantera kulturella skillnader och har
kunskap om hur det är att arbeta utanför Sveriges gränser. Samtidigt sker internationellt samarbete vid svenska högskolor och universitet oftast inom utbildning och forskning men dessa områden är sällan sammankopplade med samverkan med näringsliv
och oﬀentlig sektor. Allt ﬂer lärosäten har funderat på hur man både strategiskt och
operativt kan koppla ihop internationalisering med en ambition att samverka för att
på så sätt höja kvaliteten inom både utbildning och forskning.
Lärosätenas målsättning med samverkan beskrivs i Malmö universitets rapport Samverkan inom forskning 1 som att:
• Informera allmänheten om den forskning som bedrivs.
• Samverka med andra delar av samhället för att utveckla lärosätets forskning
och utbildning genom mottagandet av erfarenheter från företag och andra
organisationer.
• Samverka med andra delar av samhället så att forskningsresultat för lärosätet kommer till nytta i samhället.
Inom forskningen kan därmed internationell samverkan bidra till kunskapsutveckling
genom att komplettera de olika partnernas expertis och resurser – organisationer får
tillgång till det senaste inom forskningen medan forskarna får tillgång till värdefull insyn i utmaningar inom företag och andra organisationer. Internationell samverkan
inom utbildningen kan samtidigt leda till ökade möjligheter för organisationer att rekrytera rätt kompetens och är samtidigt ett sätt för studenterna att få en god insyn i

Samverkan inom forskning: Malmö universitets arbete för att understödja, följa upp och utveckla forskningssamverkan. Pål Brunnström och Daniel Gustafsson (2017).
1
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praktiskt arbete i olika organisationer som verkar i olika kulturer. Då många företag är i
ständigt behov av kvaliﬁcerad arbetskraft kan detta användas som argument för att engagera företag i samarbeten med lärosäten gällande utbildning och internationellt
samarbete. Via internationalisering av samverkan hos studenter, lärare, forskare och
partners ökar möjligheterna för såväl svenska som utländska företag och organisationer att använda svenska universitet och högskolor än mer i sin forskning, utveckling
och kompetensförsörjning – och därmed stärka sin konkurrenskraft. Då Sverige har ett
gott renommé som kunskapsnation 2 med stark innovationskraft 3 bör det ﬁnnas goda
förutsättningar för att skapa intresse för uppdragsutbildning och -forskning hos internationella organisationer.
Mot ovanstående bakgrund formulerade lärosätena i INSA projektets syfte:
Projektet syftar till att genom ett antal piloter hos berörda projektpartners
kartlägga strategier, prioriteringar och metoder för samverkan med parter
utanför Sverige. Vidare kommer en identiﬁering av svårigheter, hinder och
möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan. Förväntat
projektresultat är att utveckla de deltagande lärosätenas förmåga till hållbar internationalisering av samverkan med näringslivet.
Målet för projektet beskrevs samtidigt som att utveckla strategier, processer och rutiner för internationell samverkan för:
• studentutbyte (studier, praktik, projekt och examensarbete) med koppling
till näringslivet
• forskning med koppling till näringslivet
• näringslivspartners och partners inom oﬀentlig sektor och universitet
• uppdragsutbildning (livslångt lärande)
Vinnova beviljade åtta miljoner kronor i ﬁnansiering för att uppfylla ovanstående
syfte, något som ses som en förutsättning för att INSA-projektet kunnat genomföras i
en så omfattande utsträckning. INSA är en del av Vinnovas K3-projekt, vilket är ett
samlingsnamn för 18 projekt som ﬁnansieras av Vinnova inom ramen för utlysningen

Sverige är rankat som nummer 5 i världen år 2020 av ”U21 Ranking of National Higher Education Systems
2020”, https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems2020
2

Sverige är rankat som nummer två i världen 2020 av ”Global Innovation Index 2020”,
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
3
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”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Projekten har utvecklats, leds och
genomförs av 31 svenska lärosäten från slutat av 2017 till början av 2021.
Genom projektet har åtta svenska lärosäten fått möjlighet att på olika sätt arbeta med
att kartlägga strategier, processer, rutiner och metoder för internationell samverkan.
Detta har skett på olika sätt beroende på varje lärosätes behov och styrkor, dels genom
ett antal pilotprojekt, dels genom ﬂera Work Packages (WP). Ett av dessa WP:s är
denna Vitbok där vi tematiskt presenterar resultaten från projektet och där lärosätena,
förutom sina respektive piloter och WP:s, lyfter fram sina resultat, men även beskriver
de erfarenheter, svårigheter, hinder och möjligheter de stött på inom internationalisering av samverkan. Vitboken avslutas med de rekommendationer och erfarenheter
som deltagarna delar med sig av till andra aktörer som vill utveckla sin internationalisering av samverkan, men även förslag på hur man kan gå vidare med idéer i nya projekt. För att föra vidare dessa resultat ingår det att i WP6 sprida lärdomarna från projektet till externa intressenter.
De lärosäten som deltagit i INSA-projektet är Högskolan i Skövde, Jönköping University, Linköpings universitet, Kungliga tekniska Högskolan (KTH), Malmö universitet,
Mittuniversitetet samt Örebro universitet. Dessutom har Högskolan i Gävle deltagit
som observatör. Under projektet har det inom ramen för WP5 skett kunskapsutbyte
mellan lärosätena genom regelbundna möten, workshops samt ett internationellt studiebesök. Detta har gett en löpande kunskapsöverföring som också bidragit till kontinuerlig utveckling under projekttiden.
På grund av Coronakrisen har olika delar av projektet strukturerats om och arbetet omfördelats mellan lärosätena i förhållande till den ursprungliga planen i ansökan, detta
för att målen med projektet ändå skulle kunna uppnås på bästa sätt. Projektet har även
förlängt varpå en slutgiltig version av denna slutrapport kommer presenteras i april
2021. Denna kommer innehålla tillägg utifrån de pilotprojekt som ännu inte är avslutade.

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 10

2021-01-26 13:49

4 (25)

2. Projektöversyn
För att ge en överblick över den bredd som ﬁnns mellan de deltagande lärosätenas pilotprojekt presenteras här korta sammanfattningar.

Högskolan i Skövde (HiS) – Bilaga 1
Fokus för Högskolan i Skövde har varit att vidareutveckla sin satsning på det livslånga
lärandet internationellt genom att samverka med sin strategiska näringslivspartner.
Inom INSA:s ramar har man kunnat testa kompetensutveckling via uppdragsutbildning med multinationella bolag utomlands för att på så sätt även sprida och exponera
sin forskning och även attrahera nya internationella samarbetspartners.

Jönköping University (JU) – Bilaga 2
Jönköping University har vidareutvecklat sitt koncept med internationella campus
(IC) kopplat till internationella näringslivspartners. Man har som projektledare delat
med sig av sina erfarenheter till de andra lärosätena i projektet genom att anordna en
studieresa till sitt IC i Bangkok. Deltagarna har fått ta del av goda exempel på internationalisering av samverkan med såväl näringsliv som handelskammare och lärosäten
knutna till varandra.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) – Bilaga 3
KTH har gjort en kartläggning av vilka internationella akademiska partners deras strategiska företagspartners har. Tanken har dels varit att stärka samverkan med beﬁntliga
strategiska partners dels att skapa ökade möjligheter till samverkan med nya aktörer
kopplade till de fördjupade relationerna med internationella akademiska parter.

Linköpings universitet (LiU) – Bilaga 4
Linköpings universitet har genomfört ett pilotprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar internationalisering som drivs av samarbete. Detta har gjorts via
en kartläggning av internationella samarbetsprojekt med icke-akademiska partners
och ett avhandlingsprojekt där ett framgångsrikt fall av internationalisering av samverkan mellan LiU och en industriell strategisk partner analyserats.
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Malmö universitet (MaU) – Bilaga 5
Vid Malmö universitet har arbetet fokuserats på att skapa förutsättningar för ett systematiskt alumnarbete med syfte att tillvarata de internationella alumnernas intresse
för att ta emot praktikanter, ge gästföreläsningar och på andra sätt ge tillbaka till lärosätet. En vidareutveckling av lärplattformen Canvas har gjorts i syfte att underlätta
kontakterna mellan studenter och företag, både nationellt och internationellt.

Mittuniversitetet (MiUn) – Bilaga 6
Här har man undersökt hur samarbetspartners (företag och organisationer) till de i
INSA ingående lärosätena ser på olika former av samarbete både nationellt och internationellt. Mittuniversitetet har tittat på var de ingående lärosätena har sina best
practices i samarbetet med externa aktörer, och har också identiﬁerat svaga punkter,
alltså områden där det ﬁnns utrymme för förbättring.

Örebro universitet (ORU) – Bilaga 7
Vid Örebro universitet har man i sin pilot pekat på betydelsen av en komplett kunskapsmiljö med en internationell strategisk partner, som i ORU:s fall är ett brittisk lärosäte. Hinder, lösningar och möjligheter gällande internationalisering av samverkan
har lyfts fram. Vidare har en kartläggning och enkätundersökning om samverkansmöjligheter gjorts bland alumner på internationella masterprogram. En digital samverkansplattform som underlättar internationell samverkan har utvecklats och implementerats.

Högskolan i Gävle (HiG)
Högskolan i Gävle kom in i INSA-projektet i ett senare skede och har varit en associerad partner som deltagit för att ta del i det erfarenhetsutbyte som ägt rum. Kunskaperna har varit värdefulla i utvecklingen av en högskoleövergripande utbildnings- och
forskningsstrategi för att få input gällande integrering och implementering av internationell samverkan.
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3. Strategier
WP2 fokuserar på strategier och infrastruktur för internationell samverkan. I detta arbetspaket har de deltagande lärosätena fått möjlighet att genomlysa, redovisa och utveckla de lärosätesinterna strategierna för internationell samverkan avseende forskning, utbildning och det livslånga lärandet. Syftet med WP 2 är att deltagarna ska få en
generell kunskap om strategier för internationell samverkan samt redskap för fortsatt
utveckling av samverkansstrategierna hos respektive lärosäte. Den uppföljningsenkät
som genomfördes 2020 visar på ﬂera intressanta tendenser inom området:
Separata strategier för internationalisering – samverkan inkorporeras i andra
styrdokument
Sju av åtta lärosäten har under INSA-projektets gång jobbat med att ta fram en
internationaliseringsstrategi. Av dessa anger sex av dem att olika aspekter av
samverkan kommer att, eller har redan, inkluderats i internationaliseringsstrategin.
Två lärosäten har angett att de under INSA-projektet arbetat med att ta fram en
samverkansstrategi och att detta på olika sätt inkluderar internationalisering.
Stor varians gällande resurser
För såväl personella som monetära resurser för internationalisering ﬁnns det en
mycket stor varians mellan de deltagande lärosätena.
Praktik och exjobb utomlands har störst utvecklingspotential
Även forskningsprojekt med utländska företag och livslångt lärande på det globala
planet lyfts fram som områden med utvecklingspotential.
Systematiskt internationellt alumnarbete är en utmaning
Detta är även ett område som bedöms har stor utvecklingspotential.
Ett av de lärosäten som ägnat sig åt strategiarbete i närtid är MiUn som utvecklat en
handlingsplan för internationalisering med utgångspunkt i universitetets strategi. I
planen ingår bland annat att bygga upp strategiska samarbeten, både för uppdragsutbildningar och för att locka internationella studenter och forskare. Tanken med uppdragsutbildningarna är att hela/delar av andra utbildningar ska kunna bedrivas digitalt i större utsträckning än idag. Det regionala ska kopplas till det internationella, via
kunskaps- och erfarenhetsutbyte på lärosätets olika program, och i forskningsprojekt,
där man fokuserar på sådana saker som utgör beröringspunkter mellan de regioner där
Mittuniversitetet beﬁnner sig (Jämtland och Västernorrland), de utmaningar som
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ﬁnns där och det som sker på andra ställen. Detta är ett gott exempel på hur strategiarbetet gällande internationalisering kan användas för att driva den internationella
samverkan som bedrivs inom såväl utbildning och forskning som inom det livslånga
lärandet.
För Jönköping University (JU) var det lärosätets strategiska plan som var grunden till
att deras INSA-pilot utformades på det sätt den gjorde. Centrala teman i planen är internationalisering och samverkan med strategiska samarbetspartners och det tydliggörs att samtliga utbildningsprogram har utvecklat en näringsförlagd kurs (NFK) samt
att samtliga utbildningsprogram har minst en "internationaliseringstermin" där det är
lämpligt att studera utomlands. Utifrån detta utvecklade JU en idé om att starta International Campus (IC) för att uppfylla båda dessa mål och uppnå synergieﬀekter, samt
för att ge studenterna en ytterligare dimension genom att vara ute i samhället och inte
bara studera på universitetet. I detta arbete visar JU hur strategier kan användas även
på andra sätt, i deras fall för att fastställa grundläggande krav för att etablera IC, vilka
inkluderar att det ska ligga i en tillväxtregion med ett svenskt företagsnätverk samt
ﬁnnas möjligheter till samarbete inom utbildning och forskning med ett eller ﬂera
partneruniversitet på plats. Totalt har det utarbetats sju kriterier vilka återﬁnns i JU:s
pilot.
En annan dimension på strategiskt arbete visar Örebro universitet (ORU) med hur
strategiska samarbeten mellan lärosäten kan bidra till ett fördjupat samarbete som genomsyrar hela organisationen. ORU har i sin pilot identiﬁerat det strategiska partnerskapet med Aston University som en viktig bas för internationell samverkan. Vidare
har ORU inom INSA jobbat fram en modell för att identiﬁera strategiska lärosätespartners, detta baserat på ett detaljerat analysarbete samt egna erfarenheter, modellen
återﬁnns i ORU:s pilot. Avgörande faktorer för att samarbetet ska lyckas är att det ﬁnns
vissa likheter men ändå skillnader där man kan lära av varandra, att samarbetet initieras av universitetsledningarna och att medel för utveckling skjuts till av ledningen. Exempel på hur lärosäten funnit partners framkommer i WP2, t.ex. via vänortssamarbeten som ﬁnns i region och kommuner eller genom regionala företags utlandskontor
där det ﬁnns samarbeten med deras lokala lärosäten. Denna typ av erfarenhetsutbyte
är givande och visar på en stor potential att hitta nya vägar för internationalisering av
samverkan via nätverk.
Linköpings universitet har istället valt att strategiskt fokusera sina lärosätesövergripande satsningar till prioriterade geograﬁska regioner. Urvalet av prioriterade regioner
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ska bland annat baseras på en sammanvägning av existerande samarbeten, såväl inom
utbildning och forskning som inom samverkan, samt samarbeten med såväl akademiska som icke-akademiska samarbetspartner. Även nationella initiativ och bilaterala
avtal på nationell nivå ska vägas in. Viktiga samverkanspartner ska involveras för att
öka närvaro, tillgänglighet och synlighet i de prioriterade regionerna. Inom de samlade
prioriterade geograﬁska regionerna ska återﬁnnas forsknings- och utbildningssamarbeten, personal- och studentmobilitet, samverkan med externa icke-akademiska organisationer, kapacitetsbyggnadsprojekt och studentrekrytering.

Framgångsfaktorer
• Ha tydliga strategier för internationalisering och samverkan –
dessa kommer hjälpa till att driva arbetet framåt.
• Fokusera arbetet – exempelvis på vissa regioner, organisationer
eller partneruniversitet – för att få ett större genomslag på det
egna lärosätet.
• Se till områden med utvecklingspotential, t.ex. praktik, exjobb
och alumner.

Utvecklingspotential
• Se över hur strategier för internationalisering och samverkan
kan knytas samman mer.
• Systematiskt internationellt alumnarbete ses som en utmaning
men har också stor utvecklingspotential.
• Praktik och exjobb utomlands har stor utvecklingspotential,
inom detta område presenteras ﬂera goda exempel i denna rapport, dessa kan sedan användas vid utveckling av strategier för
lärosätens arbete med praktik och exjobb utomlands.
• Internationell forskningssamverkan och livslångtlärande på den
internationella arenan ses som utvecklingsområden av de deltagande lärosätena.
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4. Utbildning
Mittuniversitetet har i sin pilot genomfört en enkät för att ta reda på vilka områden
samverkanspartners till lärosätena i INSA har störst utbyte av samt intresse för utveckling. Var och en av de fem lärosätena som medverkade i enkäten ställde frågor till
mellan tre och fem av sina samverkanspartners vilket resulterade i totalt 17 besvarade
enkäter. I enkäten ﬁck respondenterna skatta mellan 1-5 hur viktigt de tycker att olika
aspekter är idag samt hur viktigt de ser att det är att utveckla samma områden. Delar
av frågorna berörde rekrytering av studenter:
Angående det nuvarande samarbetet
• Rekrytering bland studenter till organisationen nationellt – Medelbetyg 4,52
• Rekrytering bland studenter till organisationen internationellt – Medelbetyg
2,78
Angående det framtida samarbetet
• Rekrytering bland studenter till organisationen nationellt – Medelbetyg 4,37
• Rekrytering bland studenter till organisationen internationellt – Medelbetyg
2,87
Resultaten visar att det största intresset är gällande rekrytering till de delar av verksamheten som är förlagd i Sverige. Den stora skillnaden mellan nationell och internationellt kan bero på att vissa av de som intervjuats enbart har verksamhet i Sverige eller
att rekryteringen till utländska kontor inte är kopplad till den delen av verksamheten
som är förlagd i Sverige. En annan förklaring kan vara att lärosätena hittills inte jobbat
så mycket med internationell kompetensförsörjning med dessa företag. Samtidigt syns
att kompetensförsörjning är en stor drivkraft bakom de samarbeten som ﬁnns med lärosäten.
Något som styrker detta är LiU:s kartläggning av samverkansprojekt som visat att det
ﬁnns en stark korrelation mellan utbildningsutbyten och närvaro inom samverkansprojekt. Där det ﬁnns samverkansprojekt utannonseras också t.ex. praktikplatser hos
bl.a. internationella företag, myndigheter och idéburna organisationer, något som ger
positiva eﬀekter för alla inblandade parter. Kartläggningen visar även behov och utmaningar såsom en önskan om att sponsra studenter som reser ut utanför ramen för
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existerande utlandsstipendieprogram och behov av en bra förberedelse innan resa för
att utlandserfarenheten ska ge så stort mervärde som möjligt.
Ett exempel på LiU:s internationella samverkan inom utbildningsområdet är att de ingår i European Consortium of Innovative Universities (ECIU) som 2019 ﬁck starta ett
första europeiskt och virtuellt universitet. Studenter kan lösa problem och utmaningar
tillsammans med företag, kommuner, regioner eller organisationer. Flera företag är engagerade i arbetet med ECIU University, bland dem Airbus, Cisco och LiU:s strategiska
partner Ericsson. I samverkan med den internationella utvecklingsplattformen InGenious och ECIU arrangerar LiU en unik tvärdisciplinär projektkurs som kopplar ihop
studenter vid LiU med företag för att bearbeta näringslivets innovationsprojekt och
samhällets utmaningar. I framtiden skulle ECIU kunna utökas med studentpraktik vid
partnerorganisationerna.
Ett annat lärosäte som valt att arbeta vidare med praktikplatser är MaU som identiﬁerat att det ﬁnns en stor utnyttjad potential kopplad till internationell praktik. Trots att
det ﬁnns goda möjligheter till internationell praktik inom många utbildningar är det
ett tämligen outnyttjat alternativ. Gällande licensutbildningar som läkare och sjuksköterska kräver dessa verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men denna är ofta svårt att
genomföra utomlands pga. att den genomförs i en svensk kontext och inom oﬀentliga
institutioner. För andra program har projektet identiﬁerat att bristen på anordnade
praktikplatser varit ett hinder. Då mer än 2/3 av MaU:s studenter kommer från studieovana miljöer har de sällan stora kontaktnät inom kvaliﬁcerade yrken vilket gör att de
har svårt att hitta en internationell praktikplats. Samtidigt vittnar de studenter som
åker på internationell praktik om hur viktig de tycker denna erfarenhet är, dessutom
har trenden gått från utbyten mot praktik inom Erasmus –en ökning med närmare
30% sedan 2017. Därför har MaU inom sitt pilotprojekt strukturerat upp arbetet med
internationella praktikplatser genom att kontakta alumner från den berörda fakulteten, Teknik och Samhälle, som tidigare gjort erasmusutbyte där. Detta i sin tur ledde
fram till ett dokument med ﬂera arbetsplatser där alumner, som i många fall läst
samma program som nuvarande studenter läser, nu arbetar och var intresserade av att
handleda studenterna.
Även ORU har identiﬁerat sina internationella alumner som en ingång till ökad samverkan. De har inom INSA genomfört en alumnkartläggning av studenter på internationella masterprogram under de senaste tio åren. Bland de alumner som besvarat den
utskickade enkäten ﬁnns ett stort intresse (95 %) att engagera sig i Örebro universitet,
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gällande exempelvis mentorskap, praktikplatser, expertis och kompetensutveckling.
Alumnerna ser värdet av att ta emot studenter för praktik och mentorskap – här ﬁnns
stort utrymme för utveckling i framtiden, bl.a. gällande att upprätta kontakten med
alumnerna, ta tillvara på deras intresse och ﬁnna former för att hålla relationen aktiv
och ömsesidigt givande. Som ett första steg i detta håller ORU på att utveckla en internationell digital samverkansplattform som ska öka förutsättningarna för samverkan
mellan intressenter.
Studien har också visat att många av de internationella alumnerna stannar i Sverige
och Örebroregionen, något som visar på en ”brain gain” gällande högutbildad arbetskraft, dessutom ofta inom bristyrken. Detta leder till en ökad internationalisering på
den svenska arbetsmarknaden, vilket ger en form av ”internationalisering på hemmaplan” inom många organisationer. Detta visar även att internationell samverkan kan
bedrivas inom Sverige. Inte minst bidrar alumnerna till en ökad internationell kompetens på lärosätena då ca. 10 % av alumnerna ned utländsk bakgrund idag är verksamma doktorander och forskare. Den alumnkartläggning som genomförts inom INSA
har visat sig ge en bra grund för internationell samverkan. Den har även banat väg för
att fortsatta uppföljningar ska kunna bli en naturlig del av ORU:s internationella samverkan eftersom man sett att intresset för att engagera sig från alumnernas sida är
stort.
Vissa program på MaU har en längre tradition av att arbeta med NGO:s och icke vinstdrivande organisationer gällande både nationell och internationell praktik. Arbetet
som pågått med praktik på olika internationella NGO:s har mestadels varit studentdrivet och fungerat relativt väl. Inte sällan har det varit studenter från fakulteten Kultur
och Samhälle (KS) som gjort sin praktik utomlands på exempelvis en människorättsorganisation. Dessa studenter är ofta pålästa och drivna och vet var de vill göra sin praktik redan i inledningen av sina studier. Däremot så gäller detta inte alla studenter. Därför planerar MaU att NGO:s runt om i världen ska kunna registrera sig i den databas
som utvecklas inom INSA. Fördelen med detta skulle kunna vara att andra utbildningar skulle kunna se potentialen i att deras studenter gör praktik på samma NGO:s.
En byggnadsingenjörsstudent skulle exempelvis kunna bidra med fackkunskap för en
NGO som bygger skolor i fattiga delar av världen.
Även ORU ser stor potential i att samarbeta med internationella NGO:s. Här ﬁnns dock
inte samma långa tradition av att samverka med NGO:s men Region Örebro län (RÖL)
har via sina internationella projekt kring sociala företag och sociala innovationer ett
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omfattande nätverk av NGO:s, främst i Europa, som kan nyttjas. Här ﬁnns en potential
att utveckla ett samarbete för praktik och exjobb för studenter på sociala företag och
organisationer som RÖL samarbetar med internationellt.
JU har valt en mer omfattande väg för internationell samverkan via sina nyligen startade internationella campus (IC). Dessa ska fungera som en nod i en internationell
miljö med koppling till näringsliv, partneruniversitet och andra organisationer för att
genomföra utbildning och forskning samt att rekrytera betalande studenter och anordna uppdragsutbildning. Verksamheten startade i Thailand och nu har antalet IC utvidgats med ytterligare fyra (Brasilien, Mexiko, USA och Vietnam), varav två är tack
vare ﬁnansieringen inom INSA-projektet. Sammantaget har över 200 JU studenter utbildats på IC och varit ute på företag såsom Volvo, Autoliv, Scania, IKEA, Husqvarna,
Ericsson, ABB, m.ﬂ.
Förutom undervisning och praktik anordnas också nätverksträﬀar av de svenska handelskamrarna då studenterna får träﬀa företagsledare, forskare, universitetsledning
och ledande personer på lokala företag. Dessa träﬀar har givit studenterna kunskaper
och insikter om aﬀärskulturen i regionen och goda råd i allt ifrån hur man gör aﬀärer
till mer personliga karriärsråd. Många av företagsledarna engagerar sig även som mentorer för studenterna under studietiden. JU har också arrangerat studiebesök på företag, ambassadörsmiddagar, jubileumstillställningar, kulturella introduktionsdagar, föreläsningar om t.ex. arbetsförhållanden i landet och sportaktiviteter.
För att uppnå ömsesidighet och balans av studentutbyten så har strävan varit att genomföra Linnaeus-Palme projekt och Erasmus+ tillsammans med IC:s partneruniversitet. Detta har resulterat i elva beviljade projekt med en total ﬁnansiering på 5,5 miljoner SEK vilket resulterat i att 35 inresande och 41 utresande studenter har fått ekonomiskt bidrag, samt 16 inresande och 16 utresande lärare. Verksamheten med IC har
väckt viss uppmärksamhet bland potentiella studenter, vissa har också valt att studera
vid JU tack vare möjligheten till i studier på IC. De utresande studenterna från JU bidrar också med kunskap om CSR, hållbarhet, demokratiska värderingar och svensk kultur.
För att lyckas skapa ett IC krävs universitetsledningens engagemang – från VD/Prefekt
till programansvariga. Avdelningschefer måste också få skäl att arbeta med internationalisering, inte minst måste det framgå av verksamhetsplanerna. Det måste ﬁnnas
incitament att arbeta med internationell samverkan – från ledningsnivå ned till den
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enskilde medarbetaren – annars är det svårt att driva ett hållbart och långsiktigt arbete. Erfarenheten visar att det är väsentligt med lokal närvaro av egen personal bl.a.
för relationsskapande åtgärder mot lärosäten, företag, agenter, studenter och myndigheter. Detta kan lösas med en lokalt bosatt person, som har en relation till Sverige och
det svenska lärosätet. Vidare har JU i sitt arbete med IC identiﬁerat att regelbunden
information till studenter är avgörande för att skapa intresse för internationell utbildning. Erfarenheten har visat att det är väsentligt att ge information programvis och tidigt – redan under det första året. Utöver detta presenterar JU i sin pilot ett antal framgångsfaktorer för IC.
WP3 behandlar internationella samverkansplattformar inom forskning, utbildning
och/eller det livslånga lärandet. I samband med det arbetet genomfördes en enkät
bland samtliga projektmedlemmar, gällande vilka samverkansplattformar lärosätena
hade innan INSA-projektet, vilka de utvecklat under projektets gång och vilka plattformar de planerar att utveckla. Enkätresultaten visar att det ﬁnns en stor bredd av plattformar, såväl digitala som icke-digitala. Till utbildning används eller utvecklas generellt främst digitala plattformar, medan icke-digitala plattformar oftare tillämpas i
forskningssammanhang. Bland de typer av digitala samverkansplattformar som används inom utbildning ﬁnns allt från sociala media till rena lärplattformar som Blackboard och Canvas, men där ﬁnns också rekryteringsportaler såsom CareerGate (marknadsförs också som FutureFinder och andra namn), och egenutvecklade system för att
till exempel förmedla exjobb och praktikplatser eller för att tillhandahålla information
till studenter om att ta kontakt med företag. Bland de problem som lärosätena identiﬁerat med digitala samverkansplattformar ﬁnns att de blir personberoende. Det krävs
en eldsjäl som ansvarar för plattformen och om den personen slutar används inte
plattformen längre. Plattformarna riskerar också att vara svåra att anpassa till parternas verkliga behov, oavsett om det är ett egenutvecklat system där ändringar är svåra
att göra eller ett upphandlat system där ändringar är dyra eller långsamma att få genomförda. Ofta är också plattformar anpassade enbart för svenska studenter, vilket gör
dem svåra att använda för internationell samverkan.
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Framgångsfaktorer
• Arbeta med strategiska samarbetspartners såväl utanför
som inom akademin.
• Var engagerad i lokala nätverk av företag på de platser där
samverkan äger rum internationellt.
• Använd kompetensförsörjning som argument för att engagera samverkanspartners i utbildningsprojekt.
• Skapa kontakt med internationella alumner via enkäter,
detta blir en ingång för ökad samverkan.
• Ansök om extern ﬁnansiering via ex. Linnaeus-Palme eller
Erasmus+. Även stipendier till studenter så som Erasmus
praktikstipendium eller MFS-stipendium kan nyttjas.

Utvecklingspotential
• Att hitta ﬁnansiering för studenters internationella vistelser som ligger utanför ramen för de redan existerande stipendieprogrammen (t.ex. Erasmus+), detta gäller bl.a. vid
kortare utbyten, viss praktik och studiebesök.
• Det saknas internationella digitala samverkansplattformar som lärosätena bedömer som lämpliga för de behov
som ﬁnns. Dessa plattformar bör vara lättanvända, för såväl partners som studenter och de som administrerar, för
att de ska vara hållbara.
• Engagemang och stöd från ledningen samt incitament
från ledningsnivå ned till den enskilde medarbetaren är
förutsättningar för ett hållbart arbete.
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5. Forskning
I den enkät som genomförts hos lärosätenas samverkanspartners har respondenterna
fått skatta mellan 1–5 hur viktigt de tycker gemensam forskning är:
Angående det nuvarande samarbetet
• Gemensam forskning nationellt – Medelbetyg 3,75
• Gemensam forskning internationellt – Medelbetyg 3,07
Angående det framtida samarbetet
• Utveckla forskningen nationellt – Medelbetyg 3,67
• Utveckla gemensam forskning internationellt – Medelbetyg 3,03
Generellt anser respondenterna att det är ganska viktigt med gemensam forskning och
att nationell forskning ses som något viktigare. De ﬂesta verkar vara nöjda med den
nivå samarbetet är på idag då resultaten är mycket liknande gällande dagsläget kontra
framtiden.
Det lärosäte som fått högst betyg gällande forskningssamarbeten är LiU som ställt frågorna i enkäten till sina strategiska partners. Dessa har påpekat att ett långsiktigt givande partnerskap är mer uppskattat än enstaka projekt. De ser det som en särskilt bra
källa till ett ärligt förhållande där kan man diskutera nya idéer samt utmaningar. Ett
exempel på hur LiU jobbar med sina strategiska partners kan illustreras av deras samarbete med Saab där de har samverkat i Brasilien inom gemensamma forskningsprojekt, kunskapsöverföring, internationellt matchningsevent, uppdragsutbildning, delegationsbesök och internationell mobilitet. LiU:s kompetenscenter Swedish Aeronautics Research Center (SARC) invigdes 2018 och är ett exempel på ett framgångsrikt
samverkansarbete med Saab. LiU jobbar med att ge stöd i olika aktiviteter kopplat till
Saab-LiU nätverk i Brasilien.
LiU har intervjuat ett antal projektägare från olika delar av LiU:s verksamheter samt
från förvaltningen och från LiU:s strategiska partners. Resultatet gav en överblick av
svårigheter och möjligheter inom internationell samverkan inom ﬂera områden samt
vad respondenterna skulle vilja föreslå inför LiU:s framtida arbetssätt. Gällande hinder
och möjligheter i forskningssamverkan framkom det att några respondenter ser stödet
som erbjuds från juristfunktionen som positivt men önskar att det kunde ﬁnnas mer
juridisk support exempelvis vid samverkan med kommersiella parter i andra länder.
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Vidare lyftes projektadministration ofta som ett hinder för internationell samverkan
och visar att det är viktigt att erbjuda hjälp med koordinering. Flera forskare betonar
att det ﬁnns ett behov av övergripande experter med ”insikt i allt” som projektägare
kan kontakta för att få hjälp och råd om exempelvis: konsortiesamarbeten; projektledning och administration; ﬁnansiering; kommunikation och spridning av resultat,
samt; interkulturella dimensioner. En av de lärdomar som LiU dragit från INSA är att
det är viktigt att välja ”Impact Cases” som bidragit till konkret, framgångsrik internationalisering genom samverkan. LiU tog fram två olika exempel på internationella samverkan som bidragit till konkret förändring för att utvecklas och arbetas vidare med.
Ett case är LiU:s 30 år långa partnerskap med Moi University i Kenya som har lett till
en etablering av utbyte inom läkarutbildningarna, sjuksköterske- och fysioterapeututbildningarna och lärarutbildningarna. Det andra caset är det framgångsrika samarbetet mellan LiU och den strategiska partnern Saab som tillsammans med Chalmers,
KTH, Luleå tekniska universitet och andra aerospace-aktörer skapat ett centrum med
fokus på internationellt konkurrenskraftig samverkan. Planen är att jobba med dessa
två case och deras olika aktörer, processer och rutiner för att utveckla kvalitetssystemmodeller för en hållbar internationalisering.
KTH har sedan 2011 etablerat strategiska partnerskap med icke-akademiska organisationer och har i dagsläget 13 olika strategiska partnerskap, varav nio är globala företag
med omfattande verksamhet internationellt. KTH har också etablerat så kallade ”Key
Partner Universities” (strategiska allianser) med sex universitet internationellt, med
tyngdpunkt på Asien, för att stödja internationaliseringen. Detta har varit utgångspunkt för deras pilotprojekt där de har formulerat en strategi för stärkt internationalisering genom strategiska partnerskap. Grundidén är att stärka samverkan med beﬁntliga strategiska partners via deras internationella akademiska samarbetsparter. Detta
ger möjligheter till fördjupade samarbeten med universitet i andra länder och potential till fördjupade långsiktiga samarbeten med dessa akademiska institutioner.
Dessutom skapar det ökade möjligheter till samverkan med nya aktörer kopplade till
dessa internationella akademiska parter. För att identiﬁera strategiska partners har
bl.a. inventeringar av samarbeten och bibliometriska analyser genomförts.
KTH har i sin pilot identiﬁerat såväl förutsättningar som hinder och möjligheter för internationell samverkan:
• Det är av vikt att strategiska internationella initiativ har god förankring i såväl
universitetets som företagets ledningar. Att etablera relationer och bygga upp
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samarbeten tar tid, det är därför av vikt att vara långsiktig och uthållig i strategiska satsningar. Att tidigt säkerställa kontakt mellan nyckelpersoner på båda
sidor borgar för framgång.
• Forskningsﬁnansiering är till största del nationell varpå inga pengar får ﬂyttas
mellan länder. Därför kan det uppstå utmaningar att matcha ﬁnansieringsinstrument för att initiera och utveckla forskningssamarbete mellan forskare vid
svenska lärosäten och utländska verksamheter. Det är även ofta så att ﬁnansieringen är styrd till speciﬁka områden vilket kan leda till att möjligheter till att
”fritt” initiera samarbeten begränsas.
• Genom att få igång forskningssamarbete via och med globala företag på den internationella arenan ﬁnns potential till gemensam synlighet, nyttjande av
varandras resurser (t.ex. infrastrukturer), gemensamma forskningsprojekt, personutbyten och studentprojekt såsom exjobb.
• De ﬂesta av KTH:s företagspartners har en decentraliserad struktur där de respektive regionerna och länderna är relativt autonoma, dvs. de styrs och koordineras inte av huvudkontor och central forskningsverksamhet. De ingår även ofta
i komplexa matrisstrukturer i sina organisationer, t.ex. aﬀärsområden. Detta
medför att det blir relativt svårnavigerat att realisera initiativ som formulerats i
partnerskapet på högre nivå.
ORU har via sitt strategiska lärosätesavtal fått till stånd mycket bredare samt mer frekventa forskarutbyten mellan forskarna på ORU och Aston University än vad som
ﬁnns på något annat lärosäte. Detta skulle kunna utökas ytterligare och en idé är att
knyta an till det Vinnovaﬁnansierade projektet PAUS, som har varit en stor framgång
på ORU. Inom projektet får lärare/forskare möjlighet att förlägga en del av sin arbetstid
på ett företag eller i en organisation inom ramen för sin tjänst. Detta har visat sig vara
ett gynnsamt kunskapsutbyte för både företaget och forskaren; företaget får ta del av
ny och uppdaterad kunskap samtidigt som forskaren tar med sig nya idéer för både
undervisning och forskning. Flera av de forskare som intervjuats i den rapport som ligger till grund för ORU:s pilot lyfte detta som ett koncept att ta vidare för att skapa internationella kontakter och genomföra mobiliteten utomlands. Detta är något som kan
utvecklas i framtiden.
Ett annat exempel på hur djupare samarbeten är mycket eﬀektiva är JU:s verksamhet
vid IC som har resulterat i att JU har haft fyra gästprofessorer hos IC:s partneruniversitet. Även fyra forskare och professorer från IC:s partneruniversitet har forskat och
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undervisat vid JU. Detta har skapat ömsesidighet och gemensamt intresse för att få IC
varaktigt över tiden. I och med gästprofessurer från IC-samarbeten blir verksamheten
mer resurseﬀektiv – skilda kompetenser från olika partneruniversitet kan nyttjas på
den gemensamma plattformen IC. Även näringslivet har varit delaktiga, t.ex. då Autoliv i Bangkok hade problem med en komponent och kontaktade en professor på JU för
uppdragsforskning. Resultatet blev ett fördjupat samarbete vilket ledde till att ytterligare studenter placerades hos Autoliv, som i sin tur kommer ha sin personal deltagande i uppdragsutbildning som JU erbjuder.

Framgångsfaktorer
• Strategiska samarbeten med utvalda näringslivspartners ger
mer långsiktiga och givande utbyten och bidrar även till synergier inom bl.a. resursutnyttjande, synlighet och utveckling.
• Strategiska samarbeten med partneruniversitet öppnar upp
dörrar till djupare samarbeten inte bara inom forskning och
utbildning utan även inom samverkan.
• Internationella campus ger ett fördjupat samarbete med såväl
universitet som näringsliv på de platser sådana upprättas, något som ger ytterligare spin-oﬀ-eﬀekter.
• Engagemang från ledningen på såväl lärosätet som hos partnern är en förutsättning för att långsiktiga strategiska partnerskap ska fungera, dock kan decentraliserade organisationer
leda till att samarbete på lokal nivå kan vara utmanande trots
att ledningen är engagerad.

Utvecklingspotential
• Genom att nyttja andra lyckade samverkansinitiativ så som
PAUS skulle nya former för internationell samverkan kunna
utvecklas och testas.
• Svårigheter att nyttja svenska forskningsmedel med utländska
partners utgör idag ett hinder för internationella samverkansprojekt.
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6. Livslångt lärande
I enkäten som genomfördes bland lärosätenas samarbetspartners undersöktes även
inställningen till kompetensutveckling och det livslånga lärandet:
När det gäller det nuvarande samarbetet
• Kompetensutveckla sin personal nationellt – Medelvärde 3,92
• Kompetensutveckla sin personal internationellt – Medelvärde 2,22
Angående det framtida samarbetet
• Kompetensutveckla sin personal nationellt – Medelvärde 4,08
• Kompetensutveckla sin personal internationellt – Medelvärde 2,42
Den nationella kompetensutvecklingen av personal är något som skattas högt medan
den internationella kompetensutvecklingen inte har samma genomslag. Detta kan
bero på att vissa respondenter inte har personal utanför Sverige eller för att man i
dagsläget inte kan se nyttan. Några som utforskat internationell kompetensutveckling
är HiS som inom INSA testat detta.
HiS har under dom senaste åren utökat sitt utbud inom ramen för det livslånga lärandet bl.a. via projektet Virtuella Fabriken vars kurser har kompetensutvecklat medarbetare från över 40 företag både regionalt och nationellt. INSA har bidragit till att ta
detta koncept till det internationella planet och på så sätt möjliggjort spridning av
svensk forskning och utbildning internationellt via multinationella bolag som lärosätet samarbetar med. Exempelvis samverkar HiS med Volvo Group genom det globala
samarbetsavtalet ”Academic Preferred Partner”. INSA-projektet har stärkt lärosätets
samverkan med dessa multinationella bolag utanför Sveriges gränser, t.ex. genom att
bedriva kompetensutveckling på dessa bolags internationella siter för att på så sätt ytterligare stärka svenska bolags konkurrenskraft. Genom detta arbete exponeras även
svenska lärosätens forskning, utbildning och innovationsförmåga, något som skapar
möjligheter för uppdragsutbildning på såväl dessa siter som hos andra intressenter
såsom universitet och näringsliv.
Alla kurser inom HiS satsning på det livslånga lärandet har sin pedagogiska grund i det
ﬂexibla lärandet där undervisningen försöker ta hänsyn till individernas individuella
förutsättningar. De yrkesverksamma som går dessa kurser ska kunna kombinera
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arbete, privatliv och studier. Alla kurser är på avancerad nivå men kan delas in i tre typer av kurser; Essential, Specialist och State-of-the-art (SOTA). Tanken med denna
uppdelning är att personer inom industrin har olika erfarenheter och kunskap om
olika domänområden och därmed behöver olika avancerade utbildningar. Kurser inom
SOTA är baserade på den forskning som bedrivs på HiS och de forskningsresultat som
generats ur pågående eller nyss avslutade forskningsprojekt.
Genom samverkan med svenska multinationella bolag kan lärosätenas forskning spridas till dessa bolags internationella siter och på detta sätt attrahera dessa siters lokala
samverkanspartners, universitet och andra bolag till att samverka med svenska lärosäten. Eftersom HiS och Volvo Group samverkar inom ramen för ”Academic Preferred
Partner” inkluderas inte enbart Volvos internationella siter utan även internationella
universitet som Volvo samverkar med i t.ex. USA, Japan, Indien och Kina. Projektet har
bidragit till att identiﬁera en hållbar utbildningsmodell för ﬁnansiering av de kursmoduler som utvecklats för den internationella marknaden.
JU samarbetar med HiS samt företaget Virtual Manufacturing Sweden och två partneruniversitet i Bangkok för att erbjuda uppdragsutbildning för företag i Thailand med
start i februari 2021. Utbildningen omfattar fyra kurser, vardera med en längd på 3-4
dagar, där kursinnehållet är hämtat från JU:s och HiS:s kurser för yrkesverksamma.
Det thailändska partneruniversitetet PIM står för lokaler och organisation samt medverkar i kurserna tillsammans med företaget Virtual Manufacturing Sweden och Rangsit University. Uppdragsutbildning, som ges av utländska universitetet, uppmuntras
av Thailands regering som ett led i kompetenshöjningen av den thailändska industrin.
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Framgångsfaktorer
• Skapa omfattande samarbeten med utvalda partners som
kan vara grunden för den internationella kompetensutvecklingen.
• Skapa kurser för olika kunskapsnivåer – inte alla praktiker
har samma ingångsläge.
• Samverka med lokala lärosäten för att få ett ökat genomslag samt breddad kompetens.

Utvecklingspotential
• Internationell kompetensutveckling har ännu inte fått särskilt stort genomslag bland lärosätenas partners. Här behövs antagligen en ökad dialog gällande vad detta kan bidra till.
• Genom att ﬂera svenska lärosäten samarbetar ökar möjligheterna att fylla ﬂer behov hos den internationella organisationen. JU och HiS samarbete i Thailand är ett exempel
på detta samt något som har stor utvecklingspotential
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7. Best practices
INSA-projektet har genom de deltagande lärosätenas piloter samt de arbetspaket, work
packages, som genomförts utvecklat ny kunskap kring lärosätenas vinster med internationell samverkan samt vilka framgångsfaktorer och utvecklingspotential som ﬁnns.
I ovanstående avsnitt gällande strategier, utbildning, forskning och livslångt lärande
återﬁnns beskrivningar av pilotprojekten och arbetspaketen samt identiﬁerade framgångsfaktorer och områden med utvecklingspotential. Utöver dessa vill vi nedan lyfta
några av de viktigaste resultaten för att ge stöd till lärosäten som ännu inte påbörjat,
eller håller på att utveckla, sin internationella samverkan.

Strategier
Sju av åtta lärosäten har, eller håller på att utforma, en strategi för internationalisering
medan separata strategier för samverkan är ovanliga. INSA-projektet har lett till att
ﬂera av de deltagande lärosätena har inkorporerat samverkan i sina internationaliseringsstrategier. Då strategier kopplat till internationell samverkan ses som en framgångsfaktor är detta en mycket positiv utveckling. Dock ﬁnns det ett behov av ytterligare studier kring hur organisationerna, och styrdokumenten, för internationalisering
respektive samverkan kan närma sig varandra. För lärosäten som vill utveckla sitt arbete inom internationell samverkan rekommenderas att det utvecklas tydliga strategier för såväl internationalisering som samverkan som ledningen står bakom.
Något som ﬂera av de deltagande lärosätena jobbar med strategiskt och långsiktigt är
strategiska partners, såväl inom akademin som bland partnerorganisationer. Detta ses
som ett sätt att bygga djupare samarbeten och kunna testa och utveckla nya arbetsformer på ett sätt som är betydligt svårare om en upparbetad relation saknas. Detta är ett
bra första steg för de som vill utveckla sin internationella samverkan då det kan göras
på ett avgränsat och resurseﬀektivt vis.

Utbildning
Då många företag är i ständigt behov av kvaliﬁcerad arbetskraft kan detta användas
som argument för att engagera företag i samarbeten med lärosäten gällande utbildning. Nätverk ock lokala kontaktpersoner är sätt att etablera kontakter för de som är
intresserade av en speciﬁk geograﬁsk region, så som JU:s International Campus. En
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grundförutsättning är dock att studenterna inom ramen för sin utbildning kan genomföra en internationell vistelse, detta kan t.ex. ske genom näringsförlagda kurser eller
mobilitetsfönster i utbildningsplaner. Lärosäten som vill öka sin internationella samverkan inom utbildning behöver därför först göra ett grundarbete genom att se över
sina utbildningar och deras mobilitetsfönster.
I de fall ett lärosäte inte har speciﬁka geograﬁska områden att fokusera på kan internationella digitala samverkansplattformar vara ett sätt för studenter att komma i kontakt med internationella organisationer som kan ta emot praktikanter. Såväl MaU som
ORU har under INSA utvecklat egna sådana då existerande tekniska lösningar vid lärosätet inte fyllde de behov som fanns. Vid utvecklande och inköp av sådana plattformar
bör fokus vara på att de är enkla för alla parter – annars kommer andra alternativ att
växa fram. De bör inte heller bygga på en enskild persons arbete då detta kan leda till
att upparbetade kanaler lätt försvinner om en enskild individ inte jobbar kvar. För de
som idag saknar systemstöd bör därför fokus vara på att göra en behovsanalys med fokus på hur ett hållbart systemstöd kan upprättas, därefter kan inköp eller utveckling
ske.

Forskning
Forskning är för de ﬂesta en genuint internationell verksamhet. Många forskare har
sina egna internationella relationer, i huvudsak med forskare vid lärosäten i andra länder. Dock kan det upplevas svårare att som forskare hitta internationella organisationer att samarbeta med. Krav kring forskningsﬁnansieringens nyttjande inom Sverige
försvårar ytterligare. Dock ﬁnns potential att vidga de enskilda forskarnas personliga
nätverk utanför de akademiska relationerna. Därför kan strategiska partnerskap med
globala företag utöka möjligheterna för universitet att bedriva internationell samverkan. Företagen som har verksamhet i många länder har ofta starka nätverk och relationer i sina respektive regioner och länder som kan vara värdefulla för universitetet
och de enskilda forskarna. Dessa företag kan därför ses som en inkörsport för de lärosäten och forskare som vill utveckla internationell samverkan inom forskning. Detta är
också en bra utgångspunkt för att utveckla samverkan inom utbildningsområdet, exempelvis genom praktikplatser och uppdragsutbildning. En förutsättning för lyckade
strategiska samarbeten är dock att ledningen på såväl lärosätet som hos partners är
engagerade, detta för att långsiktiga relationer ska kunna utvecklas, med alla fördelar
det bär med sig.
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Livslångt lärande
Det livslånga lärandet är idag en viktig politisk fråga och de svenska lärosätena spelar
en nyckelroll inom detta arbete. Ett område som dock inte diskuteras lika frekvent är
livslångt lärande på en internationell arena. Därför är det extra spännande att INSAprojektet kunnat bidra med resultat kopplat till detta område. Högskolan i Skövde har
i sin pilot kunnat utgå från sin nationella verksamhet och sedan bygga ut den internationellt, delvis i samarbete med Jönköping University. I detta arbete identiﬁeras nyckelaspekter för de lärosäten som vill utveckla denna verksamhet: Dessa innefattar: omfattande arbete med utvalda partners; samarbete med lokala universitet, och; att erbjuda
kurser för olika kunskapsnivåer för att många praktiker ska kunna gå kurserna.

Interorganisatoriskt lärande
Utöver ovanstående områden ﬁnns andra sätt på vilka internationell samverkan kan
främjas, inte minst inom det egna lärosätet. Genom deltagandet i INSA har projektmedlemmarna lärt mycket av varandra under projekttiden. Möten, gemensamma arbeten och studiebesök är exempel på aktiviteter inom INSA som bidragit till detta. Under
projektet har även Högskolan i Gävle (HiG) deltagit som associerad partner och därmed kunnat följa projektet utan att driva ett eget pilotprojekt. Under INSA:s projekttid
har HiG utarbetat en högskoleövergripande utbildnings- och forskningsstrategi, och i
samband med detta även strategier för såväl samverkan som internationalisering. Erfarenheterna från INSA har fungerat som vägledning för HiG när de utformat de nya
strategierna och de nya strategierna för samverkan och internationalisering lyfter för
första gången internationell samverkan som en möjlighet för att nå uppsatta verksamhetsmål. Nätverk och samverkan mellan lärosäten ses därför som en nyckel till att accelerera det interna arbetet med internationell samverkan. Genom extern ﬁnansiering
så som den ﬁnansiering Vinnova bidragit med till INSA-projektet ses också som en
framgångsfaktor för att initiera nya projekt.
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8. Framtid
Många att de projekt som påbörjats inom respektive lärosätes pilot kommer att fortsätta även efter INSA-projektet som helhet tar slut. Under projektet har samarbeten,
strukturer och strategier arbetats fram och dessa är i högsta grad aktiva. Samtidigt har
projektdeltagarna lärt mycket av varandra genom projektet och ser nya områden som
kan utvecklas utifrån denna samlade kunskap. Vidare har projektdeltagarna, under
projektets gång, identiﬁerat områden för vidare studie. Dessa inkluderar men är inte
begränsade till:
• Strategier, organisation, resurser och incitamentsstrukturer för internationell
samverkan
• Utveckling av strategiska partnerskap såväl utanför som inom akademin
• Utveckling av internationell alumnverksamhet
• Samverkan mellan svenska lärosäten för internationell samverkan
• Internationell samverkan för forskarstuderande, t.ex. via forskarskolor och samverkan mellan lärosäten
INSA-projektet har visat på de många olika typer av vinster som ﬁnns med internationell samverkan, samtidigt är det ett område med stor utvecklingspotential. Därför
har INSA tagit fram best practices baserat på den kunskap som producerats under projektets gång. För att mer kunskap och ﬂer goda idéer ska kunna utvecklas inom området internationell samverkan behövs dock mer ﬁnansiering för att utföra explorativt
och undersökande arbete. Denna typ av ﬁnansiering är ofta svår att ﬁnna inom ett enskilt lärosäte då det ﬁnns för lite tidigare erfarenheter inom området. Dessutom ﬁnns
det stora synergieﬀekter med större projekt som innefattar ﬂera olika lärosäten, alla
med sina förutsättningar och styrkor. Dock är det en förutsättning att respektive lärosätes ledning är engagerade i arbetet med internationell samverkan för att resultaten
ska få genomslag.
Mot denna bakgrund önskar INSA-projektets medlemmar se fortsatt extern ﬁnansiering för projekt inom området internationell samverkan från ﬁnansiärer som Vinnova,
STINT, med ﬂera.
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Bilagor

Bilaga 1: Högskolan i Skövde, samverkanspilot
Bilaga 2: Jönköping University, samverkanspilot
Bilaga 3: Kungliga Tekniska Högskolan, samverkanspilot
Bilaga 4: Linköpings universitet, samverkanspilot
Bilaga 5: Malmö universitet, samverkanspilot
Bilaga 6: Mittuniversitetet, samverkanspilot
Bilaga 7: Örebro universitet, samverkanspilot
Bilaga 8: Work Package 1
Bilaga 9: Work Package 2
Bilaga 10: Work Package 3
Bilaga 11: Work Package 4
Bilaga 12: Work Package 5
Bilaga 13: Work Package 6
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Internationalisering av samverkan (INSA) – delrapport
Pilotprojekt Högskolan i Skövde:
Strategisk internationell samverkan.
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Internationalisering av samverkan (INSA) – delrapport
Pilotprojekt Högskolan i Skövde:
Strategisk internationell samverkan.
Bakgrund
Vid Högskolan i Skövde (HiS) ses internationalisering som något som bidrar till excellens.
Internationaliseringen stärker den egna verksamheten och den förbereder också studenterna på
en omvärld som blir alltmer internationell. Då Högskolan agerar i nära samverkan med externa
aktörer stärks även omgivande näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle av
internationaliseringsarbetet. Ett internationellt synsätt, dvs. att ha förståelse för andra länder
och för internationella förhållanden, skapar värde och nytta både lokalt, regionalt och globalt.
Det aktuella projektet är därför av hög prioritet för HiS och potentialen att projektet kan
generera betydelsefulla och bestående resultat för lärosätet är stor. I projektet kommer HiS att
fokusera både på att utveckla lärosätesövergripande strategier för internationalisering av
samverkan, och på ett specifikt case. Genom att vidareutveckla de lärosätesövergripande
strategierna finns möjlighet till stort genomslag på lärosätet och långvariga effekter

Syfte och Mål
ASSAR utgör en plattform för akademi och företag att diskutera utbildningarnas innehåll och
utformning utifrån företagens behov och önskemål. Företagen utgör studenternas framtida
arbetsgivare och det av stor vikt att ingenjörsutbildningarna vid Högskolan gör studenterna redo
för det kommande arbetslivet. Genom arenan är tanken att stärka företagens involvering i
utbildningarnas upplägg genom exempelvis stärkt inflytande från programråd med
företagsrepresentanter. Ett väsentligt ökat antal gästföreläsningar från industrin förväntas också
genom arenans verksamhet, inte minst från de företag som är partners i arenan.
Vidare förväntas ASSAR bidra till en ökad grad av samverkan inom utbildningarna genom
exempelvis fler företagsförlagda kurser och kursmoment samt genom examensarbeten som
genomförs hos företag. Inom arenan kommer även kurser för industrianställda att vara viktiga,
både i uppdragsform och i traditionell kursform med högskolepoäng. Utöver redan nämnda
samverkansformer inom utbildningen vore ett formaliserat mentorsprogram inom vilket
samtliga ingenjörsstudenter erbjuds en industriell mentor också önskvärt. Detta skulle stärka
samverkan ytterligare, inte minst på studentnivå. En förhoppning med ASSAR relaterat till
Högskolans utbildningar är att attraktionskraften hos Högskolan som arbetsgivare höjs och att
det blir lättare att rekrytera excellent lärare, såväl nationellt som internationellt, till
utbildningarna.
I relation till INSA-projektet så är syftet att förflytta de upparbetade samverkansytorna som
existerar i ASSAR till det internationella planet. För att dra full nytta av de satsningar som HiS
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har inom internationalisering och samverkan så ses INSA – projektet bidra med ovärderlig input
för att utveckla en plan och en strategisk agenda på HiS med avseende på livslångt lärande på
det internationella planet.
Utbildningens insatsernas målgrupp är svensk tillverkningsindustri och den vänder sig både till
stora, internationella företag med siter globalt och till mindre SME-företag.
Tillverkningsindustrin har ett stort utvecklingsbehov inom området som en följd av
produktionen blir alltmer komplex och kraven på digitalisering, hållbarhet och kompetens ökar
i snabb takt. Länder såsom SA, Indien och Kina gör nu kraftiga investeringar i nyindustrialisering, industriell digitalisering och massiv kompetensutveckling. Svensk
tillverkningsindustri måste därför göra detsamma för att kunna konkurrera. I HiS samverkan
med olika tillverkande partnerföretag visar det sig att en ökad kompetens inom området är
nödvändigt för att industrin ska kunna ta emot och på bredden exploatera de forskningsresultat
som genereras i gemensamma forskningsprojekt.

Genomförande
För att dra full nytta av de satsningar som HiS har inom internationalisering och samverkan så
har INSA varit med och bidragit med ovärderlig input för att utveckla en plan och en strategisk
agenda på HS med avseende på livslångt lärande på det internationella planet. Via projektet har
man identifiera förbättringsmöjligheter i interna processer och strukturer samt identifierat
behovet av att konstruera en plan för utveckling av strukturer, kunskap och färdigheter rörande
olika aspekter som ligger inom ramen for att bedriva livslångt lärande bortom Sveriges gränser
där svenska internationella siter kan stärkas och således huvudkontoren i Sverige. Aktiviteter
som inkluderas är bla identifiering av en hållbar utbildningsmodell för finansiering av de
kursmoduler som utvecklats inom det livslånga lärandet. Några exempel som kan undersökas
är uppdrags utbildning för internationell industri som erbjuds via HiS: s till internationella
akademiska partner, till exempel inom Volvos Groups ”Academic Preffered Partner” program.
Inom ramen för detta strategiska samverkansprogram kommer utbildningsinsatser att erbjudas
till Volvo, och andras svenska företags, produktionssiter och kontor i Thailand. HiS kommer
att erbjuda kursen ”Simulation for Decision Support” i ett paket av kurser tillsammans med
andra lärosäten och organisationer.
Utöver genomförandet av pilot-caset i Thailand så kommer ett ytterligare case att genomföras
tillsammans med en annan strategisk industri partner till HiS, nämningen ABB. Precis som i
pilot-caset i Thailamd så kommer HiS och ABB titta på olika möjligheter rörande en
utbildningsinsats för ABB’s internationella kontor och organisationer. Specifikt handlar det om
utbildningar inom Robot Studio som är ABB’s egenutvecklade simuleringsmjukvara för
robotar. HiS har sedan länge bedrivit spetsforskning och utbildning inom
robotsimuleringsområdet och har inom ramen för detta även utvecklat utbildningsinsatser i
form av programkurser, friståendekurser och uppdragsutbildningar. HiS erfarenhet inom
området och kvalitet på utbildningsinsatser har medfört till att ABB Sverige nyttjat HiS
utbildningsmaterial för internutbildningar samt rekommenderat kunder att går HiS kurser. Detta
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lyckade samverkan har spridits till bal ABB Polen som nu kontakta HiS för titta på
möjligheterna till att föra detta samverkans koncept till det internationell planet.

Case 1 – Internationalisering av Samverkan med Volvo AB
Sammanfattning
HiS är sedan 2013 ett av fem lärosäten, världen över, som är Volvo AB’s Academic Preferred
Research Partner (APP). Inom ramen för denna strategiska samverkan så har Volvo AB
identifierat HiS att bedriva världsledande forskning inom virtual manufacturing, process point
analysis och humans in production. INSA-projektet har medfört en uppväxling i den strategiska
samverkan mellan HiS och Volvo AB. HiS där projektet bland annat möjliggör att HiS kan
undersöka hur man öka den internationella samverkan, inte bara Volvo AB utan även andra
svenska företag med siter internationellt, inom både forskning och utbildning genom detta
strategiska partnerskap samt vidare utveckla övergripande strategier för internationell
samverkan och finansieringsstrategier för att bedriva internationell forskning och
utbildningsinsatser. Specifikt i detta case så testas detta via utbildingsinsater hos Volvo’s
verksamhet i Thailand där även andra svenska bolag med verksamhet i Thailand planeras att ta
del av denna insats.

Bakgrund
Detta case fokuserar på den profilerade forskningsmiljön Virtual Engineering och den
samverkansarena som finns kopplad till denna miljö, kallad ASSAR Innovation Arena
(ASSAR). Inom ASSAR finns flertalet multinationella bolag och specifikt fokus kommer i
projektet att vara på samverkan med Volvo då Högskolan är så kallad global ”Preferred
Academic Research Partner”till detta bolag. HiS är sedan 2013 ett av fem lärosäten, världen
över, som är Volvo AB’s Academic Preferred Research Partner (APP). Inom ramen för denna
strategiska samverkan så har Volvo AB identifierat HiS att bedriva världsledande forskning
inom virtual manufacturing, process point analysis och humans in production. Specifikt i detta
case så testas internationalisering av HiS utbildningsinsatser för yrkesverksamma som ligger
inom ramen för det livslånga lärandet. Inom ramen för detta strategiska samverkansprogram
kommer utbildningsinsatser att erbjudas till Volvo, och andras svenska företags,
produktionssiter och kontor i Thailand. HiS kommer att erbjuda kursen ”Simulation for
Decision Support” i ett paket av kurser tillsammans med andra lärosäten och organisationer.

Samverkan med Volvo AB
HiS har bedrivit samverkan med Volvo AB sedan 1977 då högskolan grundades. Initialt så
fungerade denna samverkan inom ramen för programutbildningar där HiS stod för
kompetensförsörjning, i form av ingenjörs studenter, till den lokala Volvo siten i Skövde. Under
åren har detta samarbete vuxit och täcker nu även forskning och särskilt inom områdena virtual
manufacturing, process point analysis och humans in production. Den starka profileringen och
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spetsforskningen inom virtuell tillverkning vid HiS är en effekt av HiS tidiga val av
forskningsområden. Under 90-talet fokuserade HiS forskning inom datavetenskap och särskilt
artificiell intelligens och även traditionell industriell automatisering. I slutet av förra seklet
började HiS kombinera de två disciplinerna och började bygga virtuella fabriker för att studera
dynamiska effekter av tillverkningssystem. I slutet av det senaste decenniet började de
kombinera simulering med optimering för att inte bara studera den dynamiska effekten utan
också för att optimera och hitta förbättringar av de föreslagna lösningarna. I början av det
nuvarande decenniet bevisade de att deras tillvägagångssätt och algoritmer tillsammans med
den datorkraft som nu var tillgänglig kunde användas för att ta itu med många av de mer
komplexa simuleringsuppgifterna.
Volvo har i mer än 20 år samarbetat med universitetet i olika forskningsprojekt och aktiviteter
inom virtuell tillverkning och rekryterat också många ingenjörer som har en examen från
universitetet. På senare tid har HiS också börjat samarbeta om gemensamma färdplaner för att
täcka de kunskapsluckor som Volvo har identifierat inom detta område och där forskningen
från HiS skulle vara till nytta.

Planerad INSA-insats och dess mål
Den planerade INSA-insatsen genomförs under Q1 2021. Utbildningsinsatsen var planerad att
genomföras redan under hösten 2020 men på grund av covid-19 och den rådande situationen så
har datumet flyttats fram flera gånger. Kursen som ges inom ramen för INSA-projektet är
”Simulation for Decision Support”. Snabba marknadsförändringar, mass-anpassning, kortare
produktlivscykler, globalisering och tekniska framsteg, som Industry 4.0 kräver i allt större grad
effektiva sätt att hantera förändringar. Simulering är ett kraftfullt verktyg för att förutsäga
förändringar genom att möjliggöra virtuell testning av potentiella förbättringsscenarier och på
detta sätt stödja effektivt implementering.
Kursens fokuserar på hur man stödjer operativt och strategiskt beslutsfattande i komplexa
system med hjälp av simulering via två populära modelleringstekniker, nämligen diskret
händelsestyrdsimulering och system dynamics. Kursen kommer även att introducera
möjligheterna med att använda simuleringsbaserad optimering. Optimeringstekniker kopplade
till simulering, förbättrar ytterligare kunskapen om modellera beteende och optimala
systemkonfigurationer och policyn för att stödja beslutsfattande. Målen med denna insats berör
flera områden med syftet att utveckla och forma en hållbar internationell samverkan inom flera
områden:
-

En ökad internationell samverkan med strategiska partners
En ökad exponering av HiS och svensk spetsforskning och utbildning intrenationellt
En ökning i internationella partnerskap både i form av industri och akademi
Möjlighet att utveckla och forma strategier för internationell samverkan
Möjlighet att utveckla och forma strategier för finansieringsmodell rörande
internationell forskning och utbildning.
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Case 2 – Internationalisering av Samverkan med ABB Polen
Sammanfattning
Genom INSA-projektet har vi fått möjligheten att utvidga samverkan med ABB som pågått
under drygt tio år på nationell basis. Syftet är att utvidga den samverkan inom främst utbildning
som tidigare skett på nationell basis till att nu också, i ett första steg, genomföras på Europeisk
nivå. Målet är att fördjupa samverkan med ABB i Europa, initiera kontakter med akademi i
Polen samt att öppna onlinekurser mot Europa.

Bakgrund
Samarbetet med ABB inleddes 2009 med en kurs inom industriell robotik där studenterna erhöll
fria licenser till programvaran Robotstudio® som användes i kursen. Under 2018 tillkom
ytterligare en kurs och de två kurserna har till dags datum haft drygt 1000 deltagare. Sedan 2015
har också forskningssamverkan inletts och fördjupats med ABB. De deltar i forskningsprofilen
VF-KDO och under 2021 kommer tre projekt att startas där ABB är ”större” partner. Under
VT20 tillgängliggjorde HiS fritt visst utbildningsmaterial (PLC, Robotik, Fysik mm) samtidigt
som vårt erbjudande inom Livslångt lärande utökades markant. Detta uppmärksammades av
ABB som internt på global basis framhöll vårt samarbete (flera personer från ABB har genom
åren deltagit i våra kurser) och det utbildningsmaterial inom robotik där programvaran
Robotstudio används som nu fanns tillgängligt.

Samverkan med ABB Polen
I slutet av oktober 2020 blev vi kontaktade av ABB i Polen som önskade använda det
tillgängliggjorda undervisningsmaterialet i sina kontakter med gymnasieskolor och högskolor.
De framförde att streamingkapaciteten på filmerna verkade vara låg (liknande signaler har
också kommit från annat håll) och att det fanns behov av textning av filmerna på polska, vilket
de var beredda att själva genomföra om de bara fick tillgång till filmerna. Efter att konstaterat
att vi båda gärna ville se ett fördjupat samarbete pågår ny tester gällande streamingkapacitet
och textning som ser ut att möta tidigare nämnda problem och frågor.

Planerad INSA-insats och dess mål
Den planerade INSA-insatsen kommer att genomföras under Q1 2021. Insatsen kommer att ta
fram och anpassa undervisningsmaterial inom industriell robotik tillsammans med ABB Polen
som möter en internationell efterfrågan från både akademi och industri. Det framtagna
utbildningsmaterialet omfattar både ”fritt” material och sådant som är knutet till kurser. Målen
med denna insats berör flera områden med syftet att utveckla och forma en hållbar internationell
samverkan inom flera områden:
1. Utbildning - HiS utbildningsmaterial och namn sprids bland studenter och företag i
Polen
2. Forskning – Samverkan med ABB Polen och polska akademier inom kommande EUansökningar och andra projekt över nationsgränser. Ökade kontakter bidrar också till
möjligheter vad gäller annan akademisk samverkan och sampublikation
3. Samverkan – Samverkan med polsk industri.
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INSA-insatsens direkta fokus är mål #1 där mål #2 & #3 är konsekvenser på längre sikt (som
naturligtvis behöver kompletteras av ytterligare insatser). Ett ytterligare mål är:
4. Att efter INSA-insatsen genomföra de två kurserna inom industriell robotik (PR002G
& PR329G) med inriktning på hela EU med marknadsföringsstöd av ABB
Kontakter är redan tagna med antagningsenheten för att säkerställa processer gällande
internationella sökande och det har hittills inte framkommit några större problem vad gäller
detta. Därefter finns mål om
5. att på global nivå erbjuda ”betalkurser” gällande industriell robotik och Robotstudio®
Detta arbete kan förhoppningsvis tillsammans med pågående samverkan inom både forskning
och utbildning ligga till grund för att upprätta ett partnerskapsavtal mellan HiS och ABB.
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“As members of the Bologna process, Sweden
shares the target that at least 20 percent of
those graduating in 2020 should have been
on a study or training period abroad”.

”Företag måste sträva mot att ständigt förbättra
sig, detsamma gäller för oss. Konkurrensen blir
mer och mer påtaglig och Universitet får andra
krav på sig i framtiden. Vi måste tänka utanför
boxen och ha ett innovativt ’mind-set’ samt vara
’snabbfotade’.”
Roy Andersson,
Associate Professor
Associate Dean of Internationalisation
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SYFTE
Svenska universitet erbjuder normalt sina studenter att delta
i kurser vid universitet utomlands. Så gör även Jönköping
University (JU). Lärosätet har därutöver genom Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) byggt upp en särskild internationell
organisation för samverkan mellan universitet och internationellt näringsliv benämnt ”International Campus” (IC).
Arbetet med dessa campus skall här beskrivas närmare.

BAKGRUND
Den ökande globaliseringen har medfört att företag och
organisationer har behov av personal, som utöver ämneskunskap, behärskar främmande språk i tal och skrift, kan hantera
kulturella skillnader och har kunskap om hur det är att arbeta
utanför Sveriges gränser. Därför är ett övergripande mål för
samtliga program vid JU att studenten direkt efter avslutade
studier ska vara en kvalificerad medarbetare oavsett vilken
examen som har avlagts.
JTH har antagit en strategisk plan för 2016-2019.
Centrala teman i denna plan är internationalisering och
samverkan med strategiska samarbetspartners.
I planen var en av huvudmålen ”Increase international
education across the university”, detta stöds också I Bolognaprocessen ”As members of the Bologna process, Sweden shares the
target that at least 20 percent of those graduating in 2020 should
have been on a study or training period abroad”. Detta nationella
mål är även JU:s.
Internationaliseringsarbetet vid universitet skall inspirera,
underlätta och göra det enklare för studenter att studera
utomlands, samt göra detta med kvalitet i genomförandet
(avseende utbildning, forskning, samverkan, interkulturell
kunskap). Om detta möjliggörs så kommer fler studenter,
lärare, forskare och administrativ personal att deltaga i internationellt utbyte.
Av den strategiska planen framgår att samtliga utbildningsprogram skall utveckla en näringsförlagd kurs (NFK).
Kursen skall vara förlagd på ett företag/organisation och ha
inslag av praktik.

Anna har gjort sitt NFK kurs på Ericsson’s huvudkontor i Asien.

Studenter från partneruniversitet i Jönköping tar hand om utbytesstudent
från Bangkok. Senare möts de i Thailand och då är rollerna är ombytta.

I den strategiska planen fastställdes vidare att samtliga
utbildningsprogram skall omfatta minst en ”internationaliseringstermin” då det är lämpligt att studera utomlands. Tanken
är trefaldig, att underlätta för studenten att genomföra studier
utomlands, underlätta det administrativa arbetet och att säkerställa kvaliteten på den utländska utbildningen.
Terminen kan t.ex. bestå av helt valfria kurser, valfria
kurser inom ett givet område eller ett utvalt kurspaket där
motsvarigheten finns vid något partneruniversitet.

ETT NYTT SÄTT ATT ARBETA
För att kunna nå målen i den strategiska planen fann man
vid JTH att helt nya sätt arbeta borde prövas och en idé om
särskilda campus utomlands. Internationella Campus (IC)
växte fram. Genom dessa skall JTH ges möjlighet att inte blott
samarbeta med företag i Sverige utan även följa med dessa ut
i världen och därvid skapa värde tillsammans.
Ett IC utgör en nod för att i internationell miljö och med
koppling till näringsliv, partneruniversitet och andra organisationer genomföra utbildning och forskning, Vidare kan IC
ge möjlighet för JU att rekrytera betalande studenter och att
anordna uppdragsutbildning.
Ett IC möjliggör för studenter att genomföra minst en
termin av sitt studieprogram. Detta kan ske i årskurs 2 eller
3 på Högskoleingenjörsprogrammen och i årskurs 2 på
mastersprogrammen.
Studierna vid IC innebär en kombination av akademiska
studier vid ett kvalificerat lärosäte och samverkan genom
näringsförlagd kurs (NFK) och/eller examensarbete på ett
företag/organisation.
Genom IC finns en möjlighet att genomföra projekt
under en längre period då både praktik och examensarbete
kan ingå en sammanhållen enhet.
Det första IC startade i Bangkok 2015 och då försöksvis
med blott några få studenter. Inte minst var syftet att personal
vid JTH skall kunna lära sig mer om det nya landet innan fler
studenter kunde få delta samt att säkra vår interna process,
en så kallad ”Pilot-projekt”.

3.
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Bild 1: Visar i vilken region IC är beläget.

Verksamheten i Bangkok har nu utvecklats till ett väl fungerande IC med 30–40 studenter per år. Antalet IC har därefter
utvidgats med ytterligare fyra (se bild 1) nämligen Brasilien,
Mexiko, USA och Vietnam. Denna utvidgning blev möjlig bl.
a genom delfinansiering via INSA projektet (Vinnova).
Sammanlagt har under perioden 2016-2019 totalt 141
studenter studerat på partneruniversiteten och parallellt gjort
examensarbetet eller praktiserat på ett företag. Vårterminen
2020 - när Covid-19 bröt ut - hade JTH 45 studenter på IC,

vilket är det högsta antalet under en termin. Tillsammans
med Pilotprojekten har sammantaget över 200 JTH studenter
utbildats på IC.

KRAV FÖR ETABLERING AV ETT IC
Det grundläggande kravet för att etablera ett JTH-IC är att det
ska ligga i en tillväxtregion med ett svenskt företagsnätverk.
Vidare krävs möjligheter till samarbete inom utbildning och
forskning med ett eller flera partneruniversitet på plats.

INOM JTH HAR FÖLJANDE KRAV FASTSTÄLLTS FÖR INRÄTTANDE AV ETT IC.
IC skall finnas i en region:

IC bör finnas i en region;

1. där svenskanknutna/internationella företag finns och

5. med goda möjligheter till forskningssamarbeten med

där dessa har identifierat en viktig framtida marknad,
2. som är attraktiv för studenter och personal,
3. med goda förutsättningar för JTH att ordna ett säkert

boende.
4. med minst ett universitet, som passar som samarbets

universitet och andra organisationer och med möjligheter
till uppdragsutbildning.
6. där det existerar någon typ av svenskt företagsnätverk.
7. med potential att rekrytera betalande studenter till JTH

och övriga fackhögskolor vid JU.

partner för JTH, det vill säga att lärosätet erbjuder
relevant utbildning på engelska och att det finns goda
möjligheter för utbyte mellan forskare och lärare.

4.
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START AV ETT IC
PLANERING OCH ORGANISATION VID JTH

Inför uppbyggnaden av NFK tillsattes en projektgrupp. En
person från varje avdelning ingick i en nybildad näringslivsgrupp och en ny roll skapades nämligen näringslivsansvarig.
Inför uppbyggnaden av en internationaliseringstermin
tillsattes en projektgrupp, där samtliga programansvariga var
inblandade.
Uppgiften var bl a att:

• genomföra nödvändiga förändringar av
utbildningsplanerna
• finna lämpliga universitet att samverka med
• finna sätt att erbjuda den näringsförlagda kursen
utomlands.

Internationaliseringsterminens placering och koppling till
utbildningsprogrammens innehåll planerades i samråd med
internationella kontoret. Arbetet följdes löpande av utbildningschefen och internationaliseringsansvarig.
Kursplanerna och processen kring genomförandet resulterade i ett standardiserat arbetssätt som är lika för alla program.
Ett annat resultat blev att samarbetsuniversitet pekades ut
för samtliga program. Vidare konstaterades vilka schemaperioder som är lämpliga för utlandsstudier/näringsförlagd kurs.
Vissa programansvariga pekade även ut två terminer där det
var möjligt att studera utomlands.
Strukturen och organisationen kring IC har successivt
förändrats. Internationaliseringsansvarig har bildat en mindre
grupp med en person som svarar för respektive campus och
en administratör som främst arbetar med kontakten mot
universiteten och studenterna.
Den campusansvarige arbetar främst tillsammans med företagen (näringsförlagd kurs) och till del med partneruniversitetet
(utbytesstudenter, gästföreläsningar) samt ger möjligheten att
rekrytera tillsammans med agenter betalande studenter.

Erfarenheten visar att det är väsentligt med lokal närvaro av
egen personal bl. a. för relationsskapande åtgärder mot lärosäten, företag, agenter, studenter och myndigheter. Detta kan
lösas med en lokalt bosatt person, som har en relation till JU
och Sverige. I Vietnam hjälper till exempel frun till IKEA:s chef
i regionen till med företagsplatser och att representera JU på
nätverksträffar. Lokala kontaktpersoner finns på samtliga IC.

IC gruppen ansvarar för att:
• det lokalt finns en person tillgänglig som kan vara JTH:s
representant när det inte finns möjlighet att ha egen
personal på plats; personen skall bl. a. arbeta med
relationsskapande gentemot lärosäten, företag och
myndigheter
• ombesörja boende och nödvändiga arrangemang
på campus
• säkerställa, med hjälp av Internationella kontoret,
att studenterna får nödvändigt stöd innan de anländer
till IC (information, ansökningar, kurser, CV etc)
• säkerställa plats för studenterna på företag
• möjliggöra för utländska studenter att finansiera
studier vid JTH (genom egen och externfinansierade
stipendier)
• samarbetet mellan IC och partneruniversiteten
fördjupas, exempelvis genom lärarutbyte, doktorand
utbyte, forskningssamverkan, information till partner
universitetets studenter och övrigt erfarenhetsutbyte
• ha regelbunden kontakt med företag och närings
livskursansvarig angående studentsamverkan och
kunskapsutbyte
• IC är aktivt i något företagsnätverk (Svenska
Handelskammaren eller motsvarande).

NÄRINGSFÖRLAGD KURS

Samarbetet med Electrolux är inom NFK, Examensarbete och
forskning i Sverige och på IC i Thailand, USA och Brasilien.

Studenter, som gör sin näringsförlagda kurs i Sverige, har
ansvar att själva ordna placering och alla praktikaliteter.
En student vid ett IC får dock hjälp med detta. Något annat
skulle sannolikt innebära oöverkomliga hinder.
Campusansvarig svarar för att tillräckligt med företagsplatser finns tillgängliga samt att en matchning sker mellan
företag och student. Ofta väljer företaget två studenter.
Det är inte helt lätt att hitta företag till alla studenter.
För att underlätta detta arbete har JTH valt att bli medlem
eller på annat sätt delta i regionala nätverk. Svenska handelskamrarna är betydelsefulla samarbetspartners. JTH har valt att
ha handelskamrar i Brasilien, Thailand och USA som partners.
JTH samarbetar även med andra nätverksbyggande organisationer, där företag och studenter kan dra nytta av och se möjligheter till erfarenhetsutbyten och samproduktion av kunskap.

5.
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INFORMATION TILL STUDENTERNA

UTRESANDE STUDENTER

141

För att skapa intresse för internationell utbildning ges information till studenterna regelbundet. Erfarenheten har visat att
det är väsentligt att ge information programvis och tidigt; redan
under det första året.
Vid traditionellt utbyte söker studenterna viss utbildning
vid ett specifikt universitet. De studenter som väljer IC antas i
ett första skede till visst campus. När studenten har bekräftat
sin plats blir hen - i de fall JTH samarbetar med flera partneruniversitet på plats - tilldelade ett visst universitet.
När studenten accepterat sin plats så har hen tre veckor
på sig att skriva ett CV. Studenten blir även kallad till minst
två förberedande möten om respektive IC. På dessa möten
behandlas boende, visum, studierna, företaget, resa, stipendium, aktiviteter på campus, näringsförlagda kursen samt
ansvarsfördelning mm. Företagen genomför ofta digitala
intervjuer med berörda studenter.

*inkluderar både IC
termin med praktik och
enbart studier

Antalet UTRESANDE studenter vid IC*

Antalet UTRESANDE studenter vid IC per år och land
● BRASILIEN ● MEXICO ● SYDAFRIKA ● THAILAND ● USA ● VIETNAM



Totalt antal utresande Studenter till IC*
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STUDENTERNA

Mellan år 2016-2019 tillbringade 141 studenter från JTH
minst en termin på IC, se tabell 1. Härtill kommer den grupp
studenter som deltog 2015 och den betydligt större grupp som
drabbades av coronautbrottet vårterminen 2020. Totalt har fler
än 200 studenter från JTH deltagit i verksamheten vid ett IC.
Andelen kvinnor som studerar på JTH utgör 31 procent, varav
kvinnor till IC är 35 procent.
År 2019 valde fler studenter att studera vid ett IC än alternativet att enbart studera kurser utomlands. Av JTH:s 101 studenter,
som studerade en termin utomlands, valde sålunda 59 studenter IC och 42 studenter övriga partneruniversitet. Av JTH’s 80
partneruniversitet hade under perioden 2016–2019 fyra av IC
universiteten störst antal inresande studenter till JTH, se tabell 2.

Tabell 1: Antalet utresande studenter vid IC per år och land (Sydafrika
togs bort 2017 eftersom läget i landet bedömdes vara för osäkert).

Den näringsförlagda kursen alt. examensarbetet betygsätts/
examineras av JTH-personal. Ofta på distans och med en slutredovisning på campus där även företagen bjuds in.
Studentutbyte förutsätter ömsesidighet. De svenska studenterna studerar på halvtid vid respektive partneruniversitet. Studenter från partneruniversitet däremot studerar på heltid i Jönköping.
Detta innebär att JTH kan sända två studenter och ta emot en.
Förutom företagsplacering av studenter så ger dessa organisationer möjligheter till erfarenhetsutbyten och samproduktion
av kunskap.

Totalt antal partneruniversitet

PARTNERUNIVERSITET

● Utbytesstudier ● IC



Totalt
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Tabell 2:
Antalet inkommande
studenter från JTH:s 80
partneruniversitet mellan
2016-2019. Tabellen visar
att fyra av IC universiteten
sänder flest studenter till JTH.
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INKOMMANDE STUDENTER

568
INKOMMANDE studenter

PARTNER

INKOMMANDE studenter

CAMPUS PARTNER

126

VANLIGA PARTNER

442

Total

568

Totalt antal INKOMMANDE STUDENTER per år och partner
PARTNER ● CAMPUS PARTNER ● VANLIGA PARTNER





Studiebesök på IC är ett viktigt inslag för att uppleva kulturella
företags skillnaden.

Inkommande studenter under denna period var 568 varav
126 kom från IC partner, se tabell 3.
Genom IC kan företag, som verkar i respektive region,
få hjälp av studenter att genomföra projekt under en längre
period, då både praktik och examensarbete kan ingå. I några
fall har studenter blivit resurser inom forskningsprojekt.
Vissa mastersstudenter har först genomfört en näringsförlagd kurs under en termin och har terminen därefter utfört
sitt examensarbete. Sammantaget betyder det nästan ett års
verksamhet på ett och samma företag. IKEA, Volvo, Autoliv
och Electrolux har bland andra uttryckt uppskattning över
denna möjlighet att lära känna en student inför en ev. anställning. Ett bra exempel på detta är från Electrolux som anställt
tre av studenterna i Sverige efter avslutat NFK och masteruppsatts i Thailand.
En mastersstudent fick i sålunda uppdrag av Volvo
Lastbilar och Buss i Thailand att under hans NFK genomföra
en kartläggning av totala CO2. vid tillverkning och transport
av delar till fordonen. Efter genomförd NFK fick studenten
möjlighet att fortsätta inom området genom att skriva sin
masteruppsats om framtida arbetssätt och strategier globalt
i företagen.
Arbetsuppgifterna och examensarbetena för studenterna
omfattar allt från att göra en marknadsundersökning till att
lösa optimeringsproblem i produktionen och allt där emellan.
Genom att flera program vid JTH finns representerade bland
studenterna kan företagens behov av olika projekt kompetenser tillgodoses. Flera studenter har även erbjudits arbete på
företaget.
När det gäller NFK platser får studenterna, som ofta ses
som en extra resurs, arbeta med löpande projekt i den vardagliga verksamheten. Projekten kan vara mycket varierande.
Några studenter har arbetat med att optimera luftmotståndet
för JU:s solbil, som tävlar i Bridgestone World Solar Challenge
i Australien. Projektet genomfördes vid Rangsit University
i samarbete med Royal Thai Air Force (RTA) som kunde
erbjuda validerande experiment för simuleringsmodeller i
fullskalig vindtunnel.





























Tabell 3: Antalet inkommande studenter från
JTH’s partneruniversiteten.

Ett exempel på examensarbete kan nämnas två studenter som
arbetade med att krocksäkerheten hos solcellsdrivna Tuk Tuk
(en typ av enkla transportmedel i Asien). Arbetet utfördes
vid ett nybildat företag Urban Mobility Technology (UMT).
Företaget startades av tre thailändare, som vänt tillbaka till
Thailand efter doktorsexamina från Stanford University.
Studenterna fick därvid tillfälle att arbeta tillsammans med
personal från ett av Thailands prestigefyllda nationella Science
Centers, nämligen MTEC.
Vid genomförande av sina uppgifter har studenterna
genomgående visat sig stå på en stabil värdegrund vad gäller
hållbar utveckling, människors lika värde och mänskliga
rättigheter, vilket har bidraget till regionen och företagen och
ger ett positivt bidrag till Agenda 21 målen.

Den årliga rundvandringen i Bangkok där studenterna bekantar sig med
storstaden, där kulturella inslag ingår och besök på Svenska kyrkan.
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Ett av målen är att kunna lära sig kulturen, möten med företagsledare och storstadsliv är viktiga inslag i IC.

NÄRINGSLIVET OCH HANDELSKAMRARNA

Globala och regionala företag:

JTH är medlem i Thai-Swedish Chamber of Commerce,
Norwegian-Thai Chamber of Commerce, European Chamber
of Commerce i Bangkok, Nordic association i Vietnam och
Swedcham i Brasilien. Totalt har IC samverkat med över 50
regionala och globala företag (examensarbete eller/och NFK),
många av dessa är även medlemmar i handelskamrarna.
Några av företagen där JTH har haft studenter är:

BMW, Heineken (TP-Group), Rittal, Team Precision, CP-group
(7-eleven etc), Urban Mobility Tech, Somboon Group, Thailand
Science Park, Thai Army Airforce, Interbras, Siemens.
De företag som tagit emot flest studenter under 2016-2019
är Volvo Cars i Bangkok med sju studenter, Virtual Manufacturing i Bangkok 13 studenter, Volvo Buss/Trucks i
Bangkok, Mexico, North Carolina och Curitiba 15 studenter,
Husqvarna i South Carolina och Bangkok 12 studenter,
Electrolux i Thailand och Brasilien 12 studenter, Ikea i Bangkok
fem studenter, Interbras i Brasilien nio studenter.
Ett antal nätverksträffar arrangeras årligen där varje IC
kopplar ihop företag och studenter, som därvid kan utveckla
nya idéer, produkter och tjänster i samverkan.

Svenska internationella företag:

Electrolux, AkzoNobel, Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo Cars,
Scania, Ikea, Husqvarna, Ericsson AB, ABB, Virtual Manufacturing Thailand och Sweden, Höganäs, Mölnlycke Health
Care, Autoliv, Sapa, AtlasCopco, AXIS Communication,
Securitas.

PARTNERUNIVERSITETEN

Eftersom IC skall erbjudas samtliga studenter oavsett inriktning och nivå samverkar JTH i vissa fall med flera universitet
inom ett och samma IC.
I Bangkok har JTH fem partneruniversitet nämligen
Kasetsart University, Rangsit University, Panyapiwat Institute
of Management (PIM) och King Mongkut University samt för
masterstudenter Asia Institute of Technology (AIT).
Samarbetspartner i Mexico är Tecnológico de Monterrey.
I Vietnam valdes International University (IU) – del av Vietnam
National University (HCMC).
I Brasilien krävs samverkan med tre universitet för att få
tillräckligt kursutbud på engelska, nämligen Santa Catarina
State University (UDESC), University of São Paulo (USP),
och Federal University of ABC (UFABC).
Nätverksträff.

8.
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I USA är det mesta samarbetet med University of South
Carolina (USC), Darla Moore School of Business, där även
Husqvarna tillverkar sina åkgräsklippare, samt North Carolina
A&T State University i Greensboro där också Volvo har stor
verksamhet.
ÖVRIGA STUDENTAKTIVITETER

Ett IC skall inte blott organisera utbildning och företagsplacering. En icke obetydlig uppgift därutöver är att ordna andra
samverkansmöjligheter för studenterna.
Sammanlagt har under perioden 2016–2019, trettio
nätverksträffar ordnats av de svenska handelskamrarna tillsammans med studenter, se ett exempel i bilaga 2.
Under dessa möten har studenterna träffat företagsledare,
partner universitetsledare, professorer och andra ledande
personer i företagen. Särskilt har dessa träffar givit studenterna kunskaper och insikter om affärskulturen i regionen.
Företagsledarna delar med sig av sin erfarenhet och ger goda
råd i allt ifrån hur man gör affärer till mer personliga karriärsråd. Många av dessa företagsledare agerar som mentorer för
studenterna under studietiden.
Förutom företagsaktiviteter och nätverksmöten har
man vid IC även anordnat andra slags aktiviteter för JTH:s
studenter. Det har sålunda varit studiebesök på företag,
ambassadörsmiddagar, jubileumstillställningar, kulturella
introduktionsdagar, föreläsningar om exempelvis arbetsförhållanden i landet, man har deltagit på mässor samt spelat
fotboll (mot värduniversitet).
REKRYTERING AV BETALANDE STUDENTER

Vid s.k. kulturpartyn, ibland i samband med den årliga
fotbollsmatchen, har ett syfte varit att förmedla och inspirera
partneruniversitets studenter att bli utbytesstudenter till JU.
De svenska studenterna har därvid mött utländska studenter,
som senare kommer att studera i Jönköping.
Härtill kommer att den lokalt ansvarige vid IC även
informerar och inspirerar studenter direkt vid respektive universitet. Sammantaget har balansen mellan in- och utresande
studenter blivit relativt jämn. Detta trots att det är svårt att
rekrytera studenter till Jönköping (högt kostnadsläge).

I IC möts studenterna ofta en andra gång där vi även involverar JU
studenter och utbytesstudenter för att rekrytera betalande studenter.

JTH:s studenter och utbytesstudenter medverkar i det praktiska
rekryteringsarbetet på mässor och informationsträffar.
UPPDRAGSUTBILDNING

I Bangkok så kommer JTH tillsammans med Högskolan i
Skövde, företaget Virtual Manufacturing samt två partneruniversitet att erbjuda uppdragsutbildning för företag i Thailand.
Denna utbildning var planerad till oktober 2020 men är framflyttad till februari 2021 på grund av Covid-19.
Utbildningen omfattar fyra kurser; vardera med en längd
av 1–4 dagar. Kursinnehållet är hämtat från JU:s och Högskolans i Skövde kurser för yrkesverksamma. Partneruniversitetet
PIM svarar för lokaler och organisation samt medverkar i
kurserna tillsammans med företaget Virtual Manufacturing
och Rangsit University, se bilaga 1.
Thailands regering uppmuntrar sådan uppdragsutbildning, som ges av utländska universitet. Man ser det som en
möjlighet för den inhemska industrin att tillföras kompetens
och nya forskningsrön. Det en del av det nationella initiativet
4.0, ett koncept som påminner om Produktion 2030 i Sverige.
En gästprofessor från Rangsit universitet är också planerad
att utbilda JTH:s industripartner i Jönköping om formsprutade
plastdetaljer och simulering.
FORSKNING

Verksamheten vid IC har resulterat i att JTH har haft fyra
gästprofessorer hos IC:s partneruniversitet. Även fyra forskare
och professorer från IC:s partneruniversitet campus har forskat och undervisat vid JTH. Detta har skapat ömsesidighet och
gemensamt intresse för att få IC varaktigt över tiden. I och
med gästprofessurer från IC-samarbeten blir verksamheten
mer resurseffektiv.
KK-stiftelsen kommer att medfinansiera en professor
från Brasilien. Denne kommer under ett års tid att delta i den
dagliga forskningsverksamheten på JTH.
Skilda kompetenser från olika partneruniversitet kan
nyttjas på den gemensamma plattformen IC. Sålunda har
gästforskare från Thailand undervisat och samarbetat i forskning om fluidmekanik för högviskösa fluider (ex formsprutade plastdetaljer).

Husqvarnas anläggning i USA där årligen 2-5 studenter
gör sina examensarbeten.

9.

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 50

2021-01-26 13:50

FRAMGÅNGSFAKTORER
För att skapa ett framgångsrikt IC visar vår erfarenhet att det
krävs ett ledningens engagemang; från VD (motsvarande
prefekt vid statliga högskolor) till programansvariga. Avdelningschefer måste få skäl att arbeta med internationalisering.
Inte minst måste det framgå av verksamhetsplanerna.
Några framgångsfaktorer:

• En näringsförlagd kurs måste finnas
Mötesplats för forskare i den inrättade Thai-Swedish Innovation lab.

JTH har samarbeten inom biomekanik med universitet i
Thailand och USA gällande utveckling av tryckavlastande
kuddar för komapatienter. samt analys av så kallad ‘Diabetic
foot syndrome’ även det inom området i tryckavlastning.
Autoliv hade i Bangkok problem med en komponent
och kontaktade en professor på JTH för uppdragsforskning.
Resultatet blev ett fördjupat samarbete som att skicka ytterligare studenter till Autoliv, som i sin tur kommer skicka
personal till uppdragsutbildning som beskrivs nedan.
ÖVRIG SAMVERKAN

Ovan har framgått att över 300 studenter (in- och utresande)
har deltagit under IC. Härutöver har fler än 30 professorer/
lärare/personal från JTH besökt/undervisat/gästföreläst på
respektive IC, partneruniversitet eller på handelskammarträffar. Ibland har detta skett i samband med att man av andra
skäl befunnit sig i regionen ex för att delta på ex en konferens.
Motsvande siffra från partneruniversiteten är 15 personer.
Två professorer har tillbringat flera månader på JTH för att ge
gästföreläsningar och samproducera vetenskapliga artiklar.
För att uppnå ömsesidighet och balans av studentutbyten
har strävan varit att genomföra Linnaeus-Palme-projekt och
Erasmus+ tillsammans med IC:s partneruniversitet. Detta har
resulterat i elva beviljade projekt med en totalsumma av 5.5
miljoner kr; 35 inresande och 41 utresande studenter har fått
ekonomiskt bidrag, samt 16 inresande och 16 utresande lärare.
KOSTNAD

• Ett fönster där en internationaliseringstermin med
NFK pekas ut
• Färdiga kurspaket till studenterna
• Lärosätets medlemskap i företagsnätverk
• En lokal representant på plats som har bra
lokalkännedom och företagskontakter
• Samarbete med lämpliga universitet och andra
organisationer på plats
• Sommarkurser för att attrahera studenter från
partners och då särskilt USA partners
• Styrdokument/handbok för att tydliggöra rollfördelning
och kommunikation, både för personal och studenter
• Gemensamma forskningsaktiviteter, vilket möjliggör
att punkterna ovan blir lättare att infria.

NÄSTA STEG
För att utveckla IC, som nu är ett projekt fram till 2021, bör dessa
integreras i JU:s och JTH:s ordinarie verksamhet och då inte
minst vara en central del av JU:s internationaliseringsarbetet.
Om en ny IC-lokalisering skall övervägas så bör det placeras
i en region inom Europa. Sannolikt finns det utrymme för
ytterligare ett campus i Sydostasien. Området är ett av de mest
expansiva i världen.
Avslutningsvis bör noteras att flera svenska lärosäten har
visat intresse av att delta i arbetet med IC. Hit hör högskolorna
i Borås, Halmstad och Skövde samt Högskolan Väst. Även
företrädare för ett australiensiskt universitet har uttryckt en
vilja att delta.

Totalt har kostnaden för IC under 2016 – 2019 uppgått till
ca 4 miljoner SEK. Vinnova har delfinansierat verksamheten
med 1.5 milj SEK. JU:s egenfinansiering uppgår därmed till
ca 2,5 miljoner kr.
Noteras kan att de utresande studenterna inbringat över
5 miljoner SEK i studentpeng till JTH. Ersättningen utgör
nästan över 25 000 SEK per termin och student. 200 studenter,
som studerar en termin ger sålunda 5 miljoner SEK.
Härtill bör nämnas att verksamheten med IC väckt uppmärksamhet bland potentiella studenter; vissa har också valt
att studera vid JTH tack vare möjligheten till i studier och
praktik på IC.
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Arbetsgruppen för International Campus (IC):
Roy Andersson (Projektledare och IC ansvarig)
Kent Salomonsson (IC ansvarig för USA)
Anders Adlemo (IC ansvarig för Mexico)
Patrik Cannmo (IC ansvarig för Brasilien)
Josefine Andersson (studentkontakt och samordnare)
Kontaktpersoner på plats:
Jovane Medina, Brasilien
Christina Velenius, Vietnam
Peter Björk, Thailand
Övriga delaktiga personer:
Mats Jägstam
Gunnar Gunnarsson
Joakim Brobäck
Heidi WoodhouseSchmit
Ingrid Wadskog
Jenny Bäckstrand
Dennis Thern, Bangkok
Niklas Moberg, Thailand
Peter Swalander
Sten Dellby
Programansvariga

BILAGOR
BILAGA 4

Changeable and Reconfigurable
Production Systems, 3 days

SE OCH LYSSNA – INTERNATIONAL CAMPUS (IC)

Speaker/teacher profile:
Dr. Carin Rösiö is working as a senior lecturer and researcher at School of Engineering, Jönköping University in
Sweden. She earned a Ph.D. degree in Innovation and Design from Mälardalen University. She is currently teaching
i.e. smart and reconfigurable manufacturing and production system development. Her current research interest
includes production system design with a focus on reconfigurability, sustainability and the ability to handle change
which are important areas in Industry 4.0.
Ph.D student Simon Boldt is currently pursuing a PhD degree at the School of Engineering, Jönköping University in
Sweden. The PhD degree is within the field of changeable and reconfigurable production systems with a focus on
production and manufacturing platforms. The research aims at creating robust and changeable production systems to
better handle the increasing volatile environment which industry operate within.

Contents:
The course covers development of changeable and
reconfigurable manufacturing, in order to enable
efficient production of high variety/customization of
products, rapid introduction of new products, as well as
variations in product volumes.
The course includes the following elements:
• Introduction to changeable, reconfigurable,
and flexible manufacturing concepts
• Fundamentals of changeability and
reconfigurability
• Changeable production system design and
development
• Economic evaluations of changeability
Artificial
concepts
Intelligence
• Assessment of readiness and current level of
Big Data
implementation ofAnalytics
changeability

Thai-Swedish and other business communities in Thailand will meet, socialize and
network at TSCC:s Off the Clock Business Networking event on Thursday January
16 at Rembrandt Hotel in Bangkok.
During the networking event, the Swedish Universities, Jönköping University (JU)
and University of Skövde (US) will offer courses within the scope of Industry 4.0
together with Panyapiwat Institute of Managment (PIM) and Virtual Manufacturing
(VR) in the Eastern Economic Corridor, which falls in line with Thailand 4.0.
Many Swedish companies are already working with Industry 4.0 implementations
and are working together with JU and US. JU and US cooperate with each other to
provide training to Swedish companies such as Scania, Husqvarna, Volvo and
others. Now we are also offering some parts of this training to Thailand as well. This
initiative will take place with Thai partners, and with the high-tech Thai/Swedish
company Virtual Manufacturing.
The training courses will be given during 2020 and each course will comprise of
about 40 hours of classroom-based training together with practical work. At the
TSCC Off The Clock Business Networking Virtual Manufacturing will introduce new
tools and methods for improvement as well as an introduction to the new PIM
campus in the Eastern Economic Corridor.

Virtual
The teaching is conducted in English.

Robotics

INTERNATIONAL
CAMPUSES
A unique opportunity for students,
companies and universities in a
global cooperation

https://www.youtube.com/watch?v=c3Wu80kRgYk

Wiktoria is studying and interning in Bangkok
Hur är det att studera på en av de största universiteten i
Thailand? Wiktoria Rydin på Tekniska Högskolan i Jönköping
tog steget till Kasetsart University i Bangkok. Här berättar
hon om varför det blev ett val som hon inte har ångrat.
https://www.youtube.com/watch?v=yN_oNuzQarQ

Virtual Commissioning

Samir started his own company in Bangkok
”Det tände entreprenörsgnistan i mig”. Den förre JIBSstudenten Samir Cherro driver idag ett eget företag i Bangkok.
Ett särskilt moment under studietiden i Jönköping lade grunden
till entreprenörskarriären.
https://www.youtube.com/watch?v=z8kdSPZYxLo

JÖNKÖPING

Virtual Machining

CAMPUS
USA
GREENSBORO

COLUMBIA

Reconfigurable

Virtual
Factory

https://www.youtube.com/
watch?v=Sm3mjJkkV9M

Sebastian is studying and interning in Bangkok
Sebastian Leo från Tekniska Högskolan i Jönköping är en av
många utbytesstudenter i Thailand. Han delar med sig av
sina tankar om både utbildningsmässiga och kulturella
erfarenheter – och om möjligheterna framöver.

Make sure to send a representative from your organization to attend the TSCC-meeting!

9 Core’s

System

Type of instruction: Integration
Lectures, seminars, and exercises.

Project for building international
knowledge environments
Samarbeten mellan universitet, företag
och organisationer är av stor vikt för
utvecklingen inom industrin. Jönköping
University deltar i ett Vinnova-projekt
i Thailand som ska bidra med nya
kunskaper och perspektiv. Se mer om
projektets syfte och om studenternas
roll i företagen.

Certification: Manufacturing Systems
Certificate of completion for workshop session

CAMPUS
SOUTH-EAST ASIA

MEXICO CITY

CAMPUS
MEXICO

Simulation
Based
to be issued
for individuals
with 80% or above
Optimization
tasks participation.

BANGKOK

HO CHI MINH CITY

Julia works as a Real estate sales executive in Bangkok
Julia Källström fick internationell erfarenhet på JIBS i
Jönköping. Nu arbetar hon som fastighetsmäklare i Bangkok
och här berättar hon om hur rätt utbildning kan öppna dörren
till en karriär i andra länder.
https://www.youtube.com/watch?v=YcesVTLg6Vg

CAMPUS
BRAZIL

Virtual Ergonomics
Examination and grades:
The course
is graded Fail
(U) or Passdemands
(G)
Questions
the course:
Meeting
future
in
the about
Virtual
Factory
simon.boldt@ju.se

SAO PAULO
CURITIBA
FLORIANAPOLIS

- Courses offered in line with Thailand 4.0 by Thai-Swedish collaboration

X

Bilaga 1: Informationsbroschyr om
uppdragsutbildning

Bilaga 2: En av många nätverksträffar
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MER INFORMATION:
WWW.JU.SE/JTH-IC
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BIFOGADE BILAGOR

Changeable and Reconfigurable
Production Systems, 3 days
Speaker/teacher profile:
Dr. Carin Rösiö is working as a senior lecturer and researcher at School of Engineering, Jönköping University in
Sweden. She earned a Ph.D. degree in Innovation and Design from Mälardalen University. She is currently teaching
i.e. smart and reconfigurable manufacturing and production system development. Her current research interest
includes production system design with a focus on reconfigurability, sustainability and the ability to handle change
which are important areas in Industry 4.0.
Ph.D student Simon Boldt is currently pursuing a PhD degree at the School of Engineering, Jönköping University in
Sweden. The PhD degree is within the field of changeable and reconfigurable production systems with a focus on
production and manufacturing platforms. The research aims at creating robust and changeable production systems to
better handle the increasing volatile environment which industry operate within.

Contents:
The course covers development of changeable and
reconfigurable manufacturing, in order to enable
efficient production of high variety/customization of
products, rapid introduction of new products, as well as
variations in product volumes.
The course includes the following elements:
• Introduction to changeable, reconfigurable,
and flexible manufacturing concepts
• Fundamentals of changeability and
reconfigurability
• Changeable production system design and
development
• Economic evaluations of changeability
Artificial
concepts
Intelligence
• Assessment of readiness and current level of
Big Data
implementation ofAnalytics
changeability

Thai-Swedish and other business communities in Thailand will meet, socialize and
network at TSCC:s Off the Clock Business Networking event on Thursday January
16 at Rembrandt Hotel in Bangkok.
During the networking event, the Swedish Universities, Jönköping University (JU)
and University of Skövde (US) will offer courses within the scope of Industry 4.0
together with Panyapiwat Institute of Managment (PIM) and Virtual Manufacturing
(VR) in the Eastern Economic Corridor, which falls in line with Thailand 4.0.
Many Swedish companies are already working with Industry 4.0 implementations
and are working together with JU and US. JU and US cooperate with each other to
provide training to Swedish companies such as Scania, Husqvarna, Volvo and
others. Now we are also offering some parts of this training to Thailand as well. This
initiative will take place with Thai partners, and with the high-tech Thai/Swedish
company Virtual Manufacturing.
The training courses will be given during 2020 and each course will comprise of
about 40 hours of classroom-based training together with practical work. At the
TSCC Off The Clock Business Networking Virtual Manufacturing will introduce new
tools and methods for improvement as well as an introduction to the new PIM
campus in the Eastern Economic Corridor.
Make sure to send a representative from your organization to attend the TSCC-meeting!

Virtual Commissioning
Virtual Machining

9 Core’s

System

Type of instruction: Integration
Lectures, seminars, and exercises.
Virtual
The teaching is conducted in English.

Robotics

Reconfigurable

Virtual
Factory

Certification: Manufacturing Systems
Certificate of completion for workshop session
Simulation
Based
to be issued
for individuals
with 80% or above
Optimization
tasks participation.

Virtual Ergonomics
Examination and grades:
The course
is graded Fail
(U) or Passdemands
(G)
Questions
the course:
Meeting
future
in
the about
Virtual
Factory
simon.boldt@ju.se

- Courses offered in line with Thailand 4.0 by Thai-Swedish collaboration

X

Bilaga 1: Informationsbroschyr om uppdragsutbildning

Bilaga 2: En av många nätverksträffar

BILAGA 4

SE OCH LYSSNA – INTERNATIONAL CAMPUS (IC)
Project for building international
knowledge environments
Samarbeten mellan universitet, företag
och organisationer är av stor vikt för
utvecklingen inom industrin. Jönköping
University deltar i ett Vinnova-projekt
i Thailand som ska bidra med nya
kunskaper och perspektiv. Se mer om
projektets syfte och om studenternas

INTERNATIONAL
CAMPUSES

roll i företagen.
https://www.youtube.com/
watch?v=Sm3mjJkkV9M

Sebastian is studying and interning in Bangkok
Sebastian Leo från Tekniska Högskolan i Jönköping är en av
många utbytesstudenter i Thailand. Han delar med sig av

A unique opportunity for students,
companies and universities in a
global cooperation

sina tankar om både utbildningsmässiga och kulturella
erfarenheter – och om möjligheterna framöver.
https://www.youtube.com/watch?v=c3Wu80kRgYk

Wiktoria is studying and interning in Bangkok
Hur är det att studera på en av de största universiteten i
Thailand? Wiktoria Rydin på Tekniska Högskolan i Jönköping
tog steget till Kasetsart University i Bangkok. Här berättar
hon om varför det blev ett val som hon inte har ångrat.
https://www.youtube.com/watch?v=yN_oNuzQarQ

Samir started his own company in Bangkok
”Det tände entreprenörsgnistan i mig”. Den förre JIBS-

JÖNKÖPING

studenten Samir Cherro driver idag ett eget företag i Bangkok.
Ett särskilt moment under studietiden i Jönköping lade grunden

CAMPUS
USA
GREENSBORO

till entreprenörskarriären.
https://www.youtube.com/watch?v=z8kdSPZYxLo

COLUMBIA

CAMPUS
SOUTH-EAST ASIA

MEXICO CITY

CAMPUS
MEXICO

BANGKOK

HO CHI MINH CITY

Julia works as a Real estate sales executive in Bangkok
Julia Källström fick internationell erfarenhet på JIBS i
Jönköping. Nu arbetar hon som fastighetsmäklare i Bangkok
och här berättar hon om hur rätt utbildning kan öppna dörren

CAMPUS
BRAZIL
SAO PAULO
CURITIBA
FLORIANAPOLIS

till en karriär i andra länder.
https://www.youtube.com/watch?v=YcesVTLg6Vg

Bilaga 3: Informationsfolder om IC
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BILAGA 1

Changeable and Reconfigurable
Production Systems, 3 days
Speaker/teacher profile:
Dr. Carin Rösiö is working as a senior lecturer and researcher at School of Engineering, Jönköping University in
Sweden. She earned a Ph.D. degree in Innovation and Design from Mälardalen University. She is currently teaching
i.e. smart and reconfigurable manufacturing and production system development. Her current research interest
includes production system design with a focus on reconfigurability, sustainability and the ability to handle change
which are important areas in Industry 4.0.
Ph.D student Simon Boldt is currently pursuing a PhD degree at the School of Engineering, Jönköping University in
Sweden. The PhD degree is within the field of changeable and reconfigurable production systems with a focus on
production and manufacturing platforms. The research aims at creating robust and changeable production systems to
better handle the increasing volatile environment which industry operate within.

Contents:
The course covers development of changeable and
reconfigurable manufacturing, in order to enable
efficient production of high variety/customization of
products, rapid introduction of new products, as well as
variations in product volumes.
The course includes the following elements:
• Introduction to changeable, reconfigurable,
and flexible manufacturing concepts
• Fundamentals of changeability and
reconfigurability
• Changeable production system design and
development
• Economic evaluations of changeability
Artificial
concepts
Intelligence
• Assessment of readiness and current level of
Big Data
implementation ofAnalytics
changeability

Virtual Commissioning
Virtual Machining

9 Core’s

System
Integration

Type of instruction:
Lectures, seminars, and exercises.
Virtual
The teaching is conducted in English.

Robotics

Virtual
Factory

Reconfigurable
Manufacturing Systems

Certification:
Certificate of completion for workshop session
Simulation
Based
to be issued
for individuals
with 80% or above
Optimization
tasks participation.

Virtual Ergonomics
Examination and grades:
The course
is graded Fail
(U) or Passdemands
(G)
Questions
the course:
Meeting
future
in
the about
Virtual
Factory
simon.boldt@ju.se

- Courses offered in line with Thailand 4.0 by Thai-Swedish collaboration

X
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BILAGA 1

Simulation for Decision Support, 3 days
Speaker/teacher profile:
Dr. Tehseen Aslam is a Senior Lecturer at the University of Skövde, Sweden. He holds a PhD in industrial
informatics. His research concerns Industry 4.0 and digitization of the manufacturing industry in order to support
holistic, optimal and sustainable decision-making. His background is within simulation-based optimization where he
specializes in applied industrial optimization of complex problems. He is also former manager of the Research &
Simulation group at Volvo Cars and currently member of the management board of the Research & Technology
department at Volvo Cars.
Contents
The focus of the course is on how to support operational and strategic decision-making in complex systems using
simulation with two popular modelling techniques, namely discrete-event simulation and system dynamics. The
course will even introduce the additional benefits of using simulation-based optimization.
Rapidly changing markets, mass customization, demographical pressures, globalization and technological advances
that Industry 4.0 is bringing, all require the need to effectively manage change. Simulation is a powerful tool to
predict changes, allowing virtual testing of potential improvement scenarios, and therefore, supporting their
effective implementation. Optimization techniques coupled to simulation, further enhance the knowledge of the
model behavior and provide nearly optimal system configurations and policies to support decision-making.
The course targets managers and professionals from SMEs or big organizations interested on understanding how
simulation can support their decision-making processes, as well as its limitations and drawbacks, including aspects
of how simulation can be integrated in the working standards of the organization (e.g. Lean) and support
sustainable development.
Lectures are based on recent advances on operational research and operations management, guest lectures from
industry and healthcare, laboratory exercises in which the students will experience how simulation and optimization
can inform decision-making in complex systems, as well as peer-discussions among attendees. During the course,
the students will work on their own real-world projects/problems/opportunities identifying in which cases
simulation is an appropriate technique to support them in their organizations.

Artificial
Intelligence
Big Data
Analytics

System
Integration

Type of instruction:
Virtual
Lectures, seminars, and exercises. Robotics
The teaching is conducted in English.

Virtual Commissioning
Virtual Machining

9 Core’s
Virtual
Factory

Reconfigurable
Manufacturing Systems

Certification:
Simulation Based
Certificate of Optimization
completion for workshop session to
be issued for individuals with 80% or above tasks
Virtual Ergonomics
participation.

Examination
and grades: future demands in the Virtual Factory
Meeting
The course-isCourses
graded Fail
(U) or Pass
(G) with ThailandQuestions
about the course:
simon.boldt@ju.se
offered
in line
4.0 by Thai-Swedish
collaboration

X
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BILAGA 1

Industry 4.0 Roadmap for Executive (1 Day)
and 3D Tools for Manufacturing (2 Days),
3 days
Speaker/teacher profile:
Nattika Dechkunakorn is Head of Robotics at Virtual
Manufacturing (Thailand). She graduated an MSc. in
Mechatronics from Hamburg University of Technology
(TUHH) and has 13 years of practical experiences in
Industrial Automation – from ERP, DCS, SCADA, to PLC and
Robot Programming. Her current focus as engineering
consultant is to work closely with Thai industry to identify
the underlying challenges in the context of each specific
production facility and to develop tailor-made technical
solutions to solve manufacturing problems in an efficient,
realistic and sustainable way. This often involves not only
latest manufacturing technology but also human-factored
change management.
Content for Day 1:
• Global trend of digital transformation in
manufacturing industry
• Understanding the challenges in Thai industry
context
• Lean management as driver of sustainable change
initiatives
• Technology selection strategy
• Experience sharing session from industrial experts
• Case study mini workshop
Artificial
Intelligence
Big Data
Analytics

Day 1
• Lectures
System
Integration
• Industrial expert sharing
session
• Mini workshops
Day 2-3
Virtual
Robotics
• Hands-on workshop
• Group work on use case scenarios

Content for Day 2-3:
• Intuitive approach for production design
and problem-solving process
• Hands-on workshop with actual hardware
and software
• Industrial-standard tools to be used in
workshop
• NavVis – Digital twin platform
• Visual Component – 3D software tools for
process design
• Arkite – interactive production guidance
system
Virtual Commissioning
• Virtual Reality for industrial applications
• Group
workMachining
project on use case scenarios
Virtual

9 Core’sCertification:
Virtual
Factory

Reconfigurable
Certificate of participation
for all individuals on the
Manufacturing Systems
first day.
Certificate of completion for workshop session to
Simulation
Based
be issued for
individuals
with 80% or above tasks
Optimization
participation.

Virtual Ergonomics

Questions about the course:
Meeting
future demands in
the Virtual Factory
Language:
English and Thai
Nattika.dechkunakorn@virtual.se Mobile: +66 81
Prerequisites:
No engineering
background
required
- Courses
offered in
line with
Thailand 4.0
Thai-Swedish collaboration
616 by
6651

X
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BILAGA 1

Company Profile:
Jönköping University

The School of Engineering at Jönköping University has five companies as strategic partners, including
Husqvarna, Scania and SAAB, which are deeply involved in the school’s research. Through collaborations
the School of Engineering reaches hundreds of small- and medium sized companies. Moreover, they meet
and dialogue with over 600 unique companies per year. www.ju.se

University of Skövde

University of Skövde is a specializes Swedish university excellent in the field of Industry 4.0 and Virtual
Engineering. As a proof of the excellences in this area, US is one out of five universities in the whole world
that are VOLVO Preferred Research Partner. www.his.se

Panyapiwat Institute of Management (PIM)

Panyapiwat Institute of Management (PIM) is Thailand’s first and largest Corporate University, founded in
2007 under CP All Plc., a member of the C.P. Group. Thus, to strengthen corporate values and
sustainability for society, Work-based Education was pioneered by PIM, leveraging the expertise of CP All
Plc. with the commitment to produce academically skilled and job-ready graduates, developing human
resources whose knowledge and skills are better aligned with market needs, including partners in various
businesses. PIM maintains well-established quality assurance mechanisms and has gained good standing
in the accreditation review by the Office of the Higher Education Commission (OHEC). In addition to
institutional strength and effective leadership, PIM’s outstanding work-based learning programs are also
highlighted in the OHEC review. PIM is one organization under more than 200 companies of CP Group.
PIM collaborates with 196 Educational Institutions, 43 Embassies, 592 companies of Start-up, Small Medium, and Conglomerate.

Virtual Manufacturing Thailand

Virtual Manufacturing AB is an engineering consultant company with 20+ years of expertise in Lean
Manufacturing and Industry 4.0. Headquartered in Gothenburg – Sweden, we work with leading
manufacturing companies worldwide to help them improve their production lines, both in terms of
industrial management, and also production technology. Proven by numerous success stories from our
industrial clients including large corporations such as Volvo Group, SAAB Aerospace Group, ABB Robotics,
Sulzer, and also small and mid-sized manufacturing companies around the world, we have a clear mission
to help our customers reach operational excellence faster. Our regional office in Thailand handles
engineering design services for key accounts such as Thai Summit (automotive industry) and Thai Union
(food industry). We also participate as guest lecturers in Thai universities such as Kasetsart University, PIM
Artificial
Virtual Commissioning
University and Asian Institute ofIntelligence
Technology. https://www.virtual.se
Virtual Machining

Big Data
Analytics

Board Committee of the training/courses:
Dr. Paritud Bhandhubanyong, Associate Professor,
Executive Director, The Office of President and
9 Core’s
Dean of Logistics and Transportation
Management, PIM, Thailand.
System
Integration

Virtual
Factory

Reconfigurable
Manufacturing Systems

Dr. Kent Salomonsson, Associate Professor in Computational Mechanics at the Department of
Materials and Manufacturing at the School of Engineering, Jönköping University, Sweden.
Virtual

Simulation Based

Dr. Roy Andersson, Associate Professor
Associate Dean of
Robotics in Quality and Logistics Management,
Optimization
International Affairs, School of Engineering, Jönköping University, Sweden.
Virtual Ergonomics

Mr. Peter Björk, Managing Director CCM Center for Change Management Ltd., Bangkok, Thailand. The
Meeting
future
demands
the
Virtual
Factory
Board of the
Thai Swedish
Chamber of
Commerce andin
former
Executive
Director
of the European
Association
for
Business
and
Commerce
and
Thai
Swedish
Chamber
of
Commerce.
- Courses offered in line with Thailand 4.0 by Thai-Swedish collaboration

X
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BILAGA 2

Thai-Swedish and other business communities in Thailand will meet, socialize and
network at TSCC:s Off the Clock Business Networking event on Thursday January
16 at Rembrandt Hotel in Bangkok.
During the networking event, the Swedish Universities, Jönköping University (JU)
and University of Skövde (US) will offer courses within the scope of Industry 4.0
together with Panyapiwat Institute of Managment (PIM) and Virtual Manufacturing
(VR) in the Eastern Economic Corridor, which falls in line with Thailand 4.0.
Many Swedish companies are already working with Industry 4.0 implementations
and are working together with JU and US. JU and US cooperate with each other to
provide training to Swedish companies such as Scania, Husqvarna, Volvo and
others. Now we are also offering some parts of this training to Thailand as well. This
initiative will take place with Thai partners, and with the high-tech Thai/Swedish
company Virtual Manufacturing.
The training courses will be given during 2020 and each course will comprise of
about 40 hours of classroom-based training together with practical work. At the
TSCC Off The Clock Business Networking Virtual Manufacturing will introduce new
tools and methods for improvement as well as an introduction to the new PIM
campus in the Eastern Economic Corridor.
Make sure to send a representative from your organization to attend the TSCC-meeting!

18.
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Special guest speaker:
Dr. Paritud Bhandhubanyong, Associate Professor, Executive Director, The
Office of President and Dean of Logistics and Transportation Management,
PIM, Thailand.
Mr. Pontus Rosengren, CEO of Virtual Manufacturing Thailand.
Dr. Kent Salomonsson, Associate Professor in Computational Mechanics at
the Department of Materials and Manufacturing at the School of Engineering,
Jönköping University, Sweden.
Dr. Roy Andersson, Associate Professor in Quality and Logistics Management,
Associate Dean of International Affairs, School of Engineering, Jönköping
University, Sweden.
Program
18:30-19:00 Registration
19:00-21:30 Networking and Business Briefing

Event detail
Date:

Thursday 16 January 2020

Time:

18:30 to 21:30

Venue:

Rembrandt Hotel Bangkok (Towers Floor 11)

Cost:
•
TSCC Members 300 THB
•
Non-members 600 THB (Not a member? Become a member)
* The price includes cocktail food and free-flow drinks!

Jönköping University
The School of Engineering at Jönköping University has five companies as strategic partners,
including Husqvarna, Scania and SAAB, which are deeply involved in the school’s research.
Through collaborations the School of Engineering reaches hundreds of small- and medium
sized companies. Moreover, they meet and dialogue with over 600 unique companies per
year.
University of Skövde
US is a specializes Swedish university excellent in the field of Industry 4.0 and Virtual
Engineering. As a proof of the excellences in this area, US is one out of five universities in
the whole world that are VOLVO Preferred Research Partner.

19.
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BILAGA 3

INTERNATIONAL
CAMPUSES
A unique opportunity for students,
companies and universities in a
global cooperation

JÖNKÖPING

CAMPUS
USA
GREENSBORO

COLUMBIA

CAMPUS
SOUTH-EAST ASIA

MEXICO CITY

CAMPUS
MEXICO

BANGKOK

HO CHI MINH CITY

CAMPUS
BRAZIL
SAO PAULO
CURITIBA
FLORIANOPOLIS
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OUR INTERNATIONAL
CAMPUSES: JTH-IC
The School of Engineering (Tekniska högskolan) at
Jönköping University has established international
campuses for the purpose of education, research
and cooperation with businesses in an international

•

CAMPUS SOUT-EAST ASIA
Bangkok and Ho Chi Minh City

environment. This is what we call JTH-IC.
•
Through JTH-IC, students can do their internship

CAMPUS BRAZIL
Sao Paulo, Curitiba and Florianopolis

and/or thesis abroad in collaboration with a
company, and usually in combination with

•

Greensboro and Columbia

academic studies.
JTH-IC promotes companies that operate globally
and that are in need of manpower, skills, research

CAMPUS USA

•

CAMPUS MEXICO
Mexico City

and development.
The Swedish Chamber of Commerce together with
companies and other relevant organisations in
each region create student exchange opportunities
through organised network meetings.

Volvo, Electrolux, Scania,
Ericsson and IKEA are some of
the international companies we
cooperate with and where students can do their
internship course and/or their final thesis project,
but we also have domestic companies and other
organisations that we collaborate with.
Associate Professor Roy Andersson,
Assosiate Dean of International Affairs
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THE INTERNATIONAL CAMPUSES
ARE A COLLABORATIVE INITIATIVE TO
INCREASE INTERNATIONALISATION
•

Student exchange (involving internship or
project and thesis work) which is connected
to companies

•

Research collaboration in connection with
businesses, universities and partners in
public and other domestic sectors

•

Commissioned education for corporate
employees and students in higher education

OUR VISION
INTERNATIONAL CAMPUS WILL BE LOCATED IN A REGION
•

Where Swedish and international companies

•

Where a Swedish corporate network exists

have identified an important market today

•

That has potential to recruit paying students to

and for the future
•
•

the School of Engineering and other faculties

That is appealing and attractive to

within Jönköping University

students and staff

•

With safe and attractive accommodation

With at least one university that is professional

•

With good conditions for research collaboration

and suitable as a Jönköping University partner
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JÖNKÖPING

CAMPUS
USA
GREENSBORO

COLUMBIA

CAMPUS
SOUTH-EAST ASIA

MEXICO CITY

CAMPUS
MEXICO

BANGKOK

HO CHI MINH CITY

CAMPUS
BRAZIL
SAO PAULO
CURITIBA
FLORIANOPOLIS

STUDENTS
INTERESTED
IN JTH-IC

COMPANIES
INTERESTED
IN JTH-IC

For our students, the semester abroad is usually

Through JTH-IC, companies can help students

a combination of academic studies at a partner

carry out various projects over a longer period of

university and collaboration with a company in

time and benefit from an important exchange of

the area. Studying at JTH-IC enriches the

knowledge. Equally, it’s a chance for companies to

over-all exchange programme.

get to know the students competence and assess

Read more at ju.se/student/jth-ic

them as potential employees. Read more at
ju.se/studentcompetences

MORE INFORMATION:
WWW.JU.SE/EN/JTH-IC
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BILAGA 4

SE OCH LYSSNA – INTERNATIONAL CAMPUS (IC)
Project for building international
knowledge environments
Samarbeten mellan universitet, företag
och organisationer är av stor vikt för
utvecklingen inom industrin. Jönköping
University deltar i ett Vinnovaprojekt
i Thailand som ska bidra med nya
kunskaper och perspektiv. Se mer om
projektets syfte och om studenternas
roll i företagen.
https://www.youtube.com/
watch?v=Sm3mjJkkV9M

Sebastian is studying and interning in Bangkok
Sebastian Leo från Tekniska Högskolan i Jönköping är en av
många utbytesstudenter i Thailand. Han delar med sig av
sina tankar om både utbildningsmässiga och kulturella
erfarenheter – och om möjligheterna framöver.
https://www.youtube.com/watch?v=c3Wu80kRgYk

Wiktoria is studying and interning in Bangkok
Hur är det att studera på en av de största universiteten i
Thailand? Wiktoria Rydin på Tekniska Högskolan i Jönköping
tog steget till Kasetsart University i Bangkok. Här berättar
hon om varför det blev ett val som hon inte har ångrat.
https://www.youtube.com/watch?v=yN_oNuzQarQ

Samir started his own company in Bangkok
”Det tände entreprenörsgnistan i mig”. Den förre JIBS
studenten Samir Cherro driver idag ett eget företag i Bangkok.
Ett särskilt moment under studietiden i Jönköping lade grunden
till entreprenörskarriären.
https://www.youtube.com/watch?v=z8kdSPZYxLo

Julia works as a Real estate sales executive in Bangkok
Julia Källström fick internationell erfarenhet på JIBS i
Jönköping. Nu arbetar hon som fastighetsmäklare i Bangkok
och här berättar hon om hur rätt utbildning kan öppna dörren
till en karriär i andra länder.
https://www.youtube.com/watch?v=YcesVTLg6Vg
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Pilot KTH i INSA (INternationalisering av SAmverkan)
Stärkt internationalisering genom strategiska partnerskap
Sammanfattande beskrivning
KTH har en stark internationell profil. KTH är ett internationellt universitet med, studenter
och personal från hela världen. Det finns en lång tradition av internationell samverkan med
framstående universitet världen över. Denna samverkan tar sitt uttryck inom en rad olika
områden såsom:
•

Sampublicering med framstående internationella partners.

•

Samverkan inom ramen för forskningsprojekt finansierade t ex via EU och andra
finansiärer.

•

Ett omfattande antal utbytesavtal med högt rankade universitet globalt.

•

En långsiktig och strategisk satsning på att rekrytera framstående internationella
studenter till KTH:s utbildningar, framförallt på avancerad- och
forskarutbildningsnivå.

Sedan STINT lanserade sitt internationaliseringsindex 2016 har KTH varje år fått
toppbedömningar hur internationellt lärosätet är. Därtill har KTH en stor population av
alumner runtom i världen.
Sedan avgiftsbeläggningen av tredjelandsstudenter har KTH arbetat aktivt med synlighet och
rekrytering i utvalda regioner. För detta byggdes en satsning upp med så kallade prioriterade
regioner, satsningen benämndes PrioReg. Dessa prioriterade regioner bemannades med
akademiskt ansvariga per region med tillhörande administrativt stöd från det centrala
verksamhetsstödet. KTH:s arbete har varit framgångsrikt och KTH är ett av de ledande
universiteten i Sverige med avseende på antal avgiftsskyldiga studenter.
Med den ökande globaliseringen förändras villkoren för universiteten snabbt, både vad gäller
samarbetsformer och konkurrens. Nya snabbt växande marknader kommer ikapp och går
förbi västvärldens etablerade institutioner, både vad gäller forsknings-, utbildnings- och
innovationsutveckling.
Inom näringslivssektorn anses strategiska allianser vara mer och mer relevanta som verktyg
för att möta behov, utmaningar och bidra till tillväxt. Strategiska allianser ses som ett av de
starkaste konkurrensmedlen. I bildandet av allianser söker företag efter partners som sitter
inne med kompletterande kunskapsprofiler, är tekniskt överlägsna och har
innovationspotential.
1 (7)
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KTH har sedan 2011 etablerat strategiska partnerskap med icke akademiska organisationer
och har i dagsläget 13 stycken strategiska partnerskap. Av dessa tretton är nio globala företag
med omfattande verksamhet internationellt. Det finns en potential att utveckla den
internationella dimensionen i dessa partnerskap.
Ovanstående synsätt på allianser kan med fördel tillämpas även i den akademiska världen.
KTH har etablerat så kallade ”Key Partner Universities” (strategiska allianser) med sex
universitet internationellt, med tyngdpunkt på Asien, för att stödja internationaliseringen.
KTH:s ”Key Partner Universities” är:
1. Hong Kong University of Science and Technology
2. Indian Institute of Technology Madras
3. Nanyang Technological University
4. Shanghai Jiao Tong University
5. University of Illinois at Urbana-Champaign
6. University of Tokyo

På liknande sätt som PrioReg har akademiskt ansvariga för respektive key partner tillsatts.
Potentialen att utveckla den internationella dimensionen i KTH:s icke akademiska
partnerskap blir än större om en sådan utveckling kopplas till att förstärka samarbeten med
universitet i utvalda regioner. Sådana förstärkningar skulle även kunna innebära att nya key
partner universities etableras.

INSA – KTH:s pilot
Uppstarten av INSA sammanföll i processen med slutförandet av KTH:s utvecklingsplan
2018-2023 där det står att KTH ska vara ”Ett ledande tekniskt och internationellt universitet
som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid”
I utvecklingsplanen står också att ”KTH kan genom att bilda strategiska allianser och
partnerskap samt genomföra strategiska satsningar verka mer kraftfullt i byggandet av ett
globalt varumärke och att samarbete inom och genom dessa allianser och partnerskap stärker
alla delar av kunskapstriangeln genom att integreras i KTH:s allmänna forsknings-,
utbildnings- och innovationsstrategier. Som en del i det långsiktiga arbetet med att rekrytera
kvalificerade studenter, att möjliggöra intressanta utbytesalternativ för både studenter och
forskare, samt att utveckla forskningssamarbeten, krävs ett ökat strategiskt fokus för att
profilera KTH. Ett sådant fokus behöver i ökad omfattning ligga på samverkansmodeller
involverande såväl utbildning, forskning som innovation.”
För att uppfylla målen satta i utvecklingsplanen har den internationella strategin breddats
både geografiskt och vad gäller fokusområden. Fokusområdena omfattar nu:
2 (7)
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•

Generell synlighet – stärkt varumärke

•

Forskningssamarbete, innovation, samverkan och kopplingar till företag

•

Attrahera forskare/lärare och resurser.

Breddningen innebär att KTH ser över mål och arbetssätt för internationalisering, kriterier
för synlighet och vilka arenor som är relevanta, vad som ska kommuniceras, vilka analyser
som bör tas fram för initiativ för stärkt internationalisering samt målbild hur så kallade ”key
partner universities” ska utvecklas.
Vad gäller ”key partner universities” har följande utvecklingsbehov identifierats:
•

Skapa en tydlig process för att följa upp och utveckla portföljen för respektive partner.

•

Tydliga mål för varje partner.

•

Koppling till de strategiska partnerskapen med företag.

•

Budgetallokering.

•

Stärkt organisation.

Utvecklingsplanen innehåller ett antal specifika punkter kring internationalisering, såsom:
1. KTH:s verksamhet ska i sin helhet präglas av internationell integration.
2. Internationaliseringsarbetet ska bedrivas i dialog med KTH:s strategiska partners.
3. Målsättningen är att öka antalet strategiska partnerskap med universitet som delar
KTH:s ambitioner och värden.
Punkt 2 och 3 ovan kombinerades för att formulera piloten i INSA - Stärkt
internationalisering genom strategiska partnerskap.
Huvudkomponenter i piloten:
•

Formulera en strategi för stärkt internationalisering genom strategiska partnerskap

•

Grundidén är att stärka samverkan med befintliga strategiska partners via deras
internationella akademiska samarbetsparter.
Detta ger möjligheter till fördjupade samarbeten med universitet i andra länder och
potential till fördjupade långsiktiga samarbeten med dessa akademiska institutioner.

•

Dessutom skapar det ökade möjligheter till samverkan med nya aktörer kopplade till
dessa internationella akademiska parter.

Detta innefattar:
•

KTHs internationellt verksamma strategiska partnerföretag
3 (7)
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•

Kartläggning vilka akademiska partners dessa företag har utanför Sverige.

•

Identifiera ett antal akademiska partners som bedöms stärka vår samverkan med
strategiska partners

•

Inleda fördjupade samarbeten med dessa akademiska parter, överväga om ngn/några
kan innebära strategiska akademiska partnerskap

•

Att använda alumner som en resurs i arbetet

I arbetet med att fastställa vilken region som skulle prioriteras för en strategisk satsning
kopplat till ambitionerna i piloten valdes USA för att skapa en grund för handlingsplanen
genomfördes en omfattande inventering och analys av samarbeten mellan KTH och USA.
Inventering och analys KTH i USA idag:
• Forskning / publikationer: Nästan 20% av KTHs publikationer (2015-19) är i
samarbete med USA. Sampublikationer med USA citeras >90% mer än
världsgenomsnittet och KTH-citeringsgraden förbättras med nästan 60%.
• KTHs verksamhet har ett brett och väldiversifierat samarbetsnätverk, inklusive
världsledande universitet och globala företag i USA.
Inventeringen visade att KTH har många akademiska samarbeten i USA och att
sampubliceringar med USA skapar internationell synlighet. Medvetenheten om detta är dock
relativt låg såväl internt som externt. Det finns potential till ökad synlighet, bredare och
djupare samarbeten samt stärkt finansiering.
Utifrån analysen utvecklades målbilden för en USA-satsning.
1. Öka medvetenheten om KTHs närvaro i USA för positiv inverkan på bland annat
ranking.
2. Öka aktiviteter i forskning, utbildning och samarbete med företag.
3. Öka finansieringsmöjligheterna.
4. En-två stycken etablerade ”key partner universities” med identifierade mål och
handlingsplaner.
I arbetet ingår att i hela processen få bra kopplingar och samarbete mellan KTH:s ledning,
kärnverksamheterna och verksamhetsstödet. USA-satsningen formulerades som ett projekt
på flera års sikt.
En arbetsgrupp tillsattes med representanter från olika delar av verksamhetsstödet.
Huvuduppdraget för arbetsgruppen är att utveckla en handlingsplan för USA-satsning.
Grunddelar i handlingsplanen är.
•

Kick-off event i Washington med svenska ambassaden som är djupt engagerade där
identifierade målgrupper bjuds in. Syftet med inledande event är att skapa synlighet,
4 (7)
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uppmärksamma KTH:s ambitioner och bygga relationer för att underlätta dialog med
befintliga och potentiella partners, såväl akademiska som inom näringslivet och
finansiärer.
•

Uppföljande aktiviteter såsom möten och dialoger med utvalda lärosäten, företag och
finansiärer.

•

Initiera samarbeten och projekt.

•

Process för att etablera en-två ”key partner universities” i USA.

Önskade resultat
1. Stärka de strategiska partnerskapen via den internationella dimensionen
2. Utvecklad strategi för stärkt internationalisering genom strategiska partnerskap
3. Etablera nya key partner universities
4. Bredda omfattningen av samarbeten så att det innehåller forskning, utbildning och
samverkan (+ Innovation)
5. Tydligt koppla in alumner i processerna

Utfall
Revidering av planerade aktiviteter på grund av Corona-pandemin.
Pandemin har påverkat KTHs genomförande av piloten i stor omfattning. Resor och den
inledande kickoff-aktiviteten har fått skjutas fram i tiden.
Processen kring satsningen har dock fortgått i form av fördjupade analyser och en mer
utvecklad handlingsplan som sträcker sig över flera år. I arbetet har kontakter fördjupats med
KTHs strategiska partnerskap och intresse för samarbete i den internationella dimensionen
säkerställts.
Fördjupade dialoger med en möjlig akademiska partners pågår .
Ett exempel på denna fördjupade dialog är att en ”roadmap” kring innovationstemat och
samverkan med företag och tagits fram.
Denna roadmap beskrivs nedan på engelska:

5 (7)
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A roadmap for mutual learning about systems, programs, methods,
frameworks, processes and organisation regarding strategic partnerships
with industry. KTH and University of Colorado Boulder.
The process should include identifying potential themes, topics and companies that could
be approached together for mutual benefit.

STEP 1 Knowledge exchange

Step 2 Value to startups

Share processes, experiences models and
general best practices

Share programming and processes,
valuation tools

Examples:
- Innovation
- IRL, processes on how to bring tech to
market, de-risk investments (patents or
other), innovation management

Best practices on decisions on startups to
bet on.

Industry and fundraising

Market data, decision processes to drop or
invest in patents or startups.

Collaboration examples, best practices
Matching funds, various ways
How industry partnerships support
curriculum development, research and
startups
How industry partnerships are formed and
“sold”
Stewardship (fundraising) best practices CU
advancement and KTH fundraising

Investor network structuring, mentor
network structuring criteria, tools.

SACC-CO Events
Host expert webinars for companies on
topics where KTH and partners have areas
of strength, could be quantum for instance,
which would attract industry and expose
facility and startups to industry and support
network
Expert researchers or startups speak on
topics to get exposure

Example of first company: ABB

Analys – erfarenheter och framgångsfaktorer.
Det kan konstaterats att arbetet inneburit en bredare mobiliseringsprocess kring satsningar i
prioriterade länder än hur KTH arbetat tidigare. KTH har använt bibliometri och analys i
större omfattning i samband med planering samt involverat fler delar och perspektiv i
verksamhetsstödet i samband med planering.

6 (7)
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Arbetet har vidare lett till att samverkan och kopplingar till företag på ett tydligare sätt
funnits med på agendan i initiala diskussioner med nya akademiska partners och potentiella
”key partner universities” (USA, UK).
Arbetet har vidare inneburit längre planeringshorisonter är tidigare satsningar och projekt.
För potentiella ”Key Partner Universities” har målsättningar tagits fram som är unika per
lärosäte.
Viktigt att resurser planeras in tidigt, för såväl planering, genomförande och uppföljning och
att det finns resurser tillgängliga när konkreta samarbetsprojekt ska initieras.
Ledningens engagemang viktigt.
Utveckla argument för att få forskare och lärare att engagera sig. De har redan sina
individuella internationella kontakter och samarbeten. Vilka mervärden ger centrala
satsningar?

7 (7)
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Linköping University - INSA
Pilot description – Background
Institutions of higher education include an international dimension of
collaboration* that should be integrated into policies at both national educational and
local-institutional levels (Prop. 2016/17:50). There is a stated expectation from the
Swedish government (SOU 2018: 78; SOU 2018: 3) that higher education institutions
should actively be part of the development of global knowledge and participate in the
international work to strengthen Sweden as an attractive knowledge nation.
International collaboration at Linköping University (LiU) has traditionally been
largely guided by activities of individual researchers, research groups, teachers and
program committees' specific interests and their international contacts. In the last 5-8
years, however, a more institutionalized and systematic collaboration has emerged
through cooperation activities with regional, national and global partners, from both
public and private sector and also from non-governmental organizations.
Based on these examples of multiple helices of collaboration, during the
Vinnova-funded project Internationalisering av Samverkan (INSA), LiU initiated a
work to formulate an overall internationalisation strategy for the university's
international collaboration agenda.
The purpose of LiU's pilot project within INSA is to create conditions for
sustainable internationalisation driven by collaboration. The project aims to identify
strategies, priorities, challenges and potential efficient routines of collaboration with
non-academic parties (e.g. industrial partners, civil society, public organizations)
outside Sweden. The expected overall result is to develop the capacity for higher
education institutions to develop a sustainable internationalisation driven by
collaboration (samverkan).
In order to give support for LiUs internationalisation strategy, a first survey
(Iacobaeus 2018) was conducted to map ongoing international collaboration projects
with non-academic partners within the framework of INSA. The analysis of these
*According to SAMSYN Wiki, here collaboration (“samverkan”) refers to mutual exchange that is expected to benefit
everyone involved, albeit in different ways. Collaboration between universities and colleges is a method for achieving
something and not a result in itself, and collaboration activities are therefore organized differently depending on the
purposes. In order to encourage exchanges outside the academy, Swedish legislation has introduced
samverkansuppgiften as one of the university's fundamental tasks, in addition to education and research. The triple helix
model for collaboration between different actors is a model, among others, to strengthen this exchange.
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results gave tools for the further development of an internationalisation strategy at
Linköping university. Moreover, the results provided an overview of which countries
and actors LiU collaborates with, how the collaborations have developed, perspectives,
opportunities, and challenges.
Within the scope of INSA, a master thesis project (Fatrous & Zagonel 2018) was
developed to study a successful case of university internationalisation through
collaboration with an industrial strategic partner. The thesis analysed LiU’s
internationalisation through collaboration with Saab towards activities, actors
involved, strategic plans and challenges.
Linköping University has competence centers with strong collaboration with
industry. By choosing international areas for internationalisation, a long-term
implementation of platforms of collaboration can have a high impact at local and
international level. Some centers at LiU were chosen as examples of collaboration with
industry aiming internationalisation of research and business.
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International collaboration at Linköping University with non-academic
partners: a journey to formulate a strategy of internationalisation
Background and motivation
The study (Iacobaeus 2018) was carried out through search of documents,
collection of data, mapping of collaboration networks and interviews. Most of this data
was acquired with inputs from LiU´s international coordinators, strategic coordinators
and coordinators at the Grants Office and International office, and different project
databases.
The survey identified 120 ongoing international projects in collaboration
between LiU and companies, authorities, foundations, schools, hospitals, associations,
and research institutes. Through interviews and analyses of collaborations, LiU could
identify successful models of collaboration but also gaps and challenges.
The main purpose was to produce a concise overview of activities related to nonacademic collaborations that LiU has outside Sweden to provide a base for discussions
towards an internationalisation strategy.
As LiU's strategic partners (ABB, Ericsson, Linköping Municipality, Norrköping
Municipality municipality, Saab, Region Östergötland, Tekniska verken and VTI) are
of particular interest for ongoing and future international cooperation, we also analysed
their activities and main challenges for triple-helix collaborations.
Lessons learned to design an internationalisation strategy
Internationalisation of cooperation at LiU has occurred in a constellation of
different “clusters” of interactions, involving researchers (full-time, part-time and
adjuncts), students (undergraduate, master and PhD), coordinators and administrators,
from all 4 faculties and their institutions as well as from university services.
Non-academic partners have participated in several projects at LiU, and it is
important to identify in which contexts these collaborations have started. One relevant
aspect is personal contacts that develop into e.g. joint publications, research group
visits and joint scientific projects. A well-know, competent and trustable network
usually has led to new projects with inclusion of non-academic actors.
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It is also relevant to consider academy-academy collaborations and also to map
indexes related to that as international joint publications and project grants. Much of
the collaboration with non-academic partners starts and grows based on a demand of
knowledge in specific areas e.g. for technological and social innovation, to solve a
problem, to add value to products, among other examples.
One successful example that started with education/academy and evolved into a
truly valued international collaboration with non-academic actors is the partnership
between LiU and Moi University in Kenya for over 30 years.
Linköping University is pioneer in adoption the educational method ProblemBased Learning (PBL) for medicine and health care since the 1980´s. PBL is a teaching
approach which allows students to experience the context of professional life by
solving related professional and real-life problems. Kenya’s ministry of health wanted
to establish a medical programme at Moi University and LiU pioneering had got
international attention. In 1989, LiU signed an agreement with Moi University. Over
the years, a large knowledge exchange has happened with participation of both students
and teachers from the medical faculties and in 2012 LiU strategic partner Region
Östergötland began to collaborate with Moi Teaching and Referral Hospital.
Part of the current and planned collaboration in India involves indeed educational
collaboration in that it aims to give students the opportunity to collaborate with Indian
schools or companies. This is a fertile soil where further collaboration with nonacademic actors can flourish.
Linköping University is part of European Consortium of Innovative Universities,
a network for universities with an entrepreneurial education and orientation. The
central model of education of the ECIU University is the challenge-based approach, a
method where students, learners and researchers cooperate with industry and cities to
solve real-life challenges.
Official visits and companies’ initiatives are also a relevant way to start
collaboration. Visits from, for example, university rectors, transdisciplinary
delegations, cities representatives and companies abroad have boosted several
collaboration projects which in turn resulted in company collaboration/internships,
commissioned education, and a joint research center.
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Collaboration with external partners are more appreciated if there is a genuine
interest to be involved and run the project. Several researchers stated that they choose
partners based on what they believe is long-term sustainable or provides synergy
effects, and preferably advancing one step at a time and letting trust and cooperation
grow. The financial support from partners is also a driving force behind international
collaboration. Complementary knowledge, skills or access to data that allows everyone
to contribute are important characteristics for valorisation.
LiU has long-term relationships with several companies, authorities and other
actors. In some cases, the university and collaboration partners have decided to
formalize the collaboration through agreements to work together to achieve mutual
development and a long-term common strategy of fostering innovation. The
collaboration agreements with ABB, SAAB and VTI have also international focus of
through, among others, joint research projects and knowledge transfer mainly in
Europe, Brazil and Asia.
Larger international collaboration projects can create opportunities to collaborate
with clusters of excellence, but equally or more important is to give rise to new ideas
that are relevant for the society and can also strengthen e.g. the public and private
sector. In this aspect, collaboration projects should improve education and
employability by creating possibilities for students to learn during internship in
companies and government bodies.
In order to formulate an internationalisation strategy, it is necessary to identify
challenges and difficulties that need to be solved. Administration, financial support,
cultural aspects, safety and economy, different legislation are some challenges
indicated.
The project administration has been considered in some cases as an obstacle for
international collaboration. Economic administration is commonly difficult and timeconsuming. Here it is important the support from LiU`s offered by administration
(economy, legal advice), for example in reviewing economy and costs and
writing/evaluating contracts, respectively.
Some challenges are related to get funds to initiate collaborations, to have funded
time to participate and actively move forward. Even if a project includes mobility
grants, there might be difficult to follow-up due to other commitments or to get staff
participating e.g. in longer exchange work abroad. It would be important to get some
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budget support for writing applications, to study visits and to student travel which does
not apply to existing fellowships programs.
Cultural differences might bring some obstacles within the projects specially
related to communication. Good knowledge of the partner country's culture facilitates
different issues, also in relation to national legislation. Different rules related to new
companies, patent legislation, intellectual property or around how knowledge can be
disseminated are some challenges for project management.
One aspect highlighted is the need for experts with a broader overview into
different questions. Project leaders could in turn ask for collaboration advice, help with
consortium agreements, project management, intercultural communication etc. Once
we can identify needs in internationalisation arena, they must be included in LiU's
organization plan and annual discussions.
The way towards an internationalisation strategy for LiU was based on an overall
strategy and vision to strengthen the development quality within the university's core
activities: research, education and collaboration (samverkan). Support to staff
exchange and prioritising some strategic geographic regions were commonly
highlighted. The choice of strategic regions should be justified, stimulated, and
coordinated. It is necessary to work actively to build up and support a samarbets-och
samverkansnätverk, attract strategic collaboration which might also include
participation of different actors as LiU´s strategic partners.

Internationalisation through collaboration with industry: LiU-SaabBrazil
Background
The strategy of internationalisation through valorisation of collaboration with
Brazil have been aligned with local industry, government and institutes. As an example,
Linköping municipality has a sister-city in Brazil. LiU´s strategic partner SAAB has
an agreement with Brazil and through this country partnership LiU has been exploring
spillover effects.
In 2014, the Brazilian government signed a contract with Saab for the
development and production of 36 Gripen NG fighter aircraft. This agreement is one
of Sweden’s largest high-tech export deals, and the increasing of Swedish industrial
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partnership with Brazil has supported and strengthened a triple-helix collaboration
model between both countries.
A master thesis project (Fatrous & Zagonel 2018) was carried out at LiU to
analyse the institution internationalisation through collaboration with LiU`s strategic
partner Saab in Brazil. The main purpose was to identify conditions that indicate a
successful internationalisation through collaboration with industry. Joint research
projects, knowledge transfer, international matching event, commissioned training,
delegation visits and international mobility are some examples of this successful
collaboration.
Fatrous and Zagonel (2018) pointed out that perceptions of the importance of
collaboration with industry to foster internationalisation are different. Even considering
the increase of international collaboration experienced through the partnership with
Saab, there are some opinions that the university should be purely based on independent
research and its internationalisation should be focused on students and academic
mobility.
Such perceptions should be discussed in the light of an internationalisation
strategy to ensure an engagement of the whole organisation, even though it might
happen at different levels. The strategy implementation can achieve good results e.g. if
LiU's faculties, administration and departments include it in their action plans.
Different internationalisation activities were found connecting LiU and Saab
through Brazil. Scholarships to Brazilian PhD students and postdocs have been offered
by a joint effort of the Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre (CISB), Saab
and the Brazilian financial agency CNPq. Many research bilateral projects have
participation of Saab and the Brazilian aerospace conglomerate EMBRAER. One
professor from LiU was appointed to the program Swedish Endowed Professor Chair
at ITA in the Honor of Peter Wallenberg Sr., which instituted Chairs at Aeronautics
Institute of Technology (ITA) so that Swedish professors cooperated with Brazil. The
Executive Innovation Management Course (EIMC) was an exclusively designed
contract training program that aimed to improve the Brazilian Army R&D
organization's capabilities. The course has been organized by Linköping University and
the Swedish-Brazilian Research and Innovation Center (CISB) in cooperation with
Swedish Armed Forces and Swedish Defence Industry.
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The extension of this international collaboration has been also spilled over softer,
non-technological fields as governance and policy execution, co-creation of knowledge
(education and open innovation), and business exchange.

Centers of excellence: samverkansarena for internationalisation
LiUs competence centers are leading arenas of transdisciplinary and multiple
helices of collaboration. Different actors from the public and private sector and from
society are active partners in these centers where knowledge, best practices and
innovation are co-created.
The Swedish Aeronautical Research Center (SARC) is a strategic collaboration
between Swedish universities and research organizations. The center was created to
encourage national coordination of academic research in aeronautics, as response to an
increasing international competition and demand on collaboration. LiU strategic
partner Saab is member of the center board. SARC has already stablished Brazil as a
strategic country for their internationalisation. Research projects in collaboration
industrial partners and Brazilian researchers receiving support from Vinnova`s
National Aeronautical Research Program 7 (NFFP7) have been an important part of
the centre in line with the national strategies of both Swedish and Brazilian
governments. SARC center has been also targeting collaboration with the other
prioritised countries (England, Germany, France, and the U.S.) and aims also to
develop partnerships in EU-funded research programmes.
Biogas Research Center (BRC) is a national transdisciplinary competence center
funded by the Swedish Energy Agency with a triple helix model: the academy,
industry, municipalities and regions discuss together and co-produce knowledge and
good business towards biogas solutions. The aim of BRC is to create strong, national
competencies leading to industrially and socially motivated research on and
development of biogas solutions. Main emphasis is on process and technology,
supplemented with systems research and social science for analysing resource
efficiency and social and business conditions as this knowledge is central for resourceefficient biogas solutions to be implemented. LiU University and Guangzhou
University opened the Urban Sustainable Development Research Center in
Guangzhou, China. Three pilot projects with involvement of researchers and partners,
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as well as commissioned education courses, have aimed to export urban sustainable
development to China.
LINK-SIC (Linköping Center for Sensor Informatics and Control) is a Vinnova
Competence Center for industry-academia cooperation with for the areas of sensor
informatics, control technology and cyber-physical systems. Large companies as ABB
Cranes, ABB Robotics, Atlas Copco, Saab and Scania participate at the center together
with several small and medium-size ones. The companies develop products with four
main application areas: Aerial vehicles, marine vessels, automotive Systems and
Mechanical Manipulators. Industrial PhDs play an important role in the center, as well
as international collaboration with non-academic actors.

Final remarks
The elaboration of an internationalisation strategy was finished and published in
February 2020. A proactive internationalisation effort must be related to societal
changes, global challenges and the Agenda 2030, educational needs and quality, and
also to the global labour market. Internationalization activities must be encouraged and
supported within LiU's dimension of research, education and collaboration. At the same
time, the organization shall gather strength through strategically selected international
collaborations. Linköping University has been involving its community towards the
common goal of a sustainable long-term internationalisation.
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Sammanfattning
Under 2018 genomfördes en kartläggning av lärosätets pågående internationella
samverkansprojekt med icke-akademiska partners inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet INSA (Internationalisering av Samverkan). Kartläggningen
identifierade 120 pågående projekt i samverkan mellan företag, myndigheter,
stiftelser, skolor, sjukhus, föreningar och forskningsinstitut. De varierar från
mindre projekt som drivs av ett fåtal personer till omfattande projekt med ett stort
antal partnerorganisationer från många länder involverade. Det finns tydliga
kopplingar mellan i vilka länder som LiU har utbildnings-, forsknings- och
samverkanskontakter men det finns också möjliga synergieffekter i vissa delar av
världen där till exempel utbildningssamarbete är vanligt medan det finns få eller
inga identifierade samverkansprojekt. LiU:s starka samverkansregioner är för
tillfället framför allt Europa, Kina och USA, något som också i viss mån speglar
lärosätets starka studentutbytesregioner.
Utifrån kartläggningen gjordes ett urval av 30 projektägare som intervjuades om
sina projekt och gav sina bilder av hinder och möjligheter inom internationell
samverkan. De gav också input inför arbetet med att ta fram en ny internationell
strategi för lärosätet och pekade på flera områden, främst inom finansiering,
projektkoordinering, kommunikation, administration och personalfrågor, som LiU
kan arbeta vidare med för att stödja internationella samverkansprojekt på ett bättre
sätt. Även fortsättningsvis välkomnar Samverkansenheten fler exempel på
internationell samverkan och förslag på hur den kan främjas.
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1. Bakgrund: internationell samverkan med icke-akademiska
partners
Samverkan och internationalisering är viktiga delar av lärosätenas kvalitetsarbete
Det möjliggör kapacitetsbyggande, nätverkande och kulturellt utbyte som kan bidra
till såväl ny kunskap som samhällsnytta och stärkt konkurrenskraft för de
inblandade. Den senaste svenska forskningspropositionen, Sveriges politik för
global utveckling och regeringens handlingsplan för Agenda 2030 är exempel på
policy som uppmuntrar ökat globalt samarbete och ökad samverkan mellan politik,
myndigheter, näringsliv, civilsamhälle samt universitet och högskolor. Enligt en
nyligen publicerad EU-rapport (Lamy et al. 2017) kan ökad internationell
samverkan över både aktörs- och landsgränser också motverka negativa effekter av
globaliseringsprocesser.
Det finns idag vid de flesta universitet och högskolor väl upparbetade rutiner för
samarbeten mellan universitet men strategier gällande internationell samverkan
med näringsliv och offentlig verksamhet är inte lika välutvecklade. Att skapa
tydligare strategier, rutiner och stöd för internationell samverkan skulle exempelvis
kunna underlätta för anställda och studenter vid LiU att identifiera nya
samarbetspartners, hitta relevanta underlag eller finansiering snabbare.
I linje med detta har åtta lärosäten beviljats medel från Vinnova för att genomföra
det nationella strategiska samverkansutvecklingsprojektet ”Internationalisering av
Samverkan” (INSA). Projektet leds av Högskolan i Jönköping och övriga
projektpartners är LiU, Högskolan i Gävle, Örebro universitet, Mittuniversitetet,
KTH, Högskolan i Skövde och Malmö Universitet. Projektet syftar till att genom ett
antal piloter hos berörda projektpartners kartlägga strategier, prioriteringar och
metoder för samverkan med icke-akademiska parter (näringsliv, civilsamhälle,
offentliga och idéburna organisationer) utanför Sverige. Vidare kommer
svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera de horisontella perspektiven
internationalisering och samverkan i akademins huvudprocesser att
problematiseras. Förväntat projektresultat är att utveckla de deltagande lärosätenas
förmåga till en hållbar internationalisering driven av samverkan.

a. INSA-projektet vid LiU
LiU:s internationella samverkan har av tradition till stor del varit aktivitetsbaserad
där enskilda forskares, forskargruppers, lärares och programnämnders specifika
intressen och kontakter styrt agendan. Under senare år har dock en mer
institutionaliserad samverkan med regionala, nationella och globala partners, från
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kommit till stånd. Några exempel är
LiU:s engagemang tillsammans med SAAB för uppbyggnad av en gemensam
infrastruktur för forskning och utveckling i Brasilien, samverkan med det
kommunägda bolaget Tekniska verken och Guangzhou University för etablerandet
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av ett gemensamt center för hållbar stadsutveckling i Guangzhou, Kina och
samverkan med VOLVO där FoU-frågor kring design och produktutveckling står i
centrum tillsammans med Tongji University i Shanghai. Ytterligare exempel är
LiU:s engagemang för att tillsammans med det Linköpingsbaserade IT-företaget
IFS bygga upp ett globalt universitetsprogram. I samverkan med IFS har studenter
från LiU:s masterprogram IT och management erbjudits praktik vid företagets
kontor i Sri Lanka. Som ett led i regeringens exportstrategi har LiU dessutom tagit
en aktiv roll i det regionala exportcenter som under året byggts upp i Östergötland. I
exportcentret samlas representanter från relevanta offentliga aktörer - Almi,
Linköpings universitet, Enterprise Europe Network, Business Sweden,
Exportkreditnämnden och Tillväxtverket - för att på olika sätt stödja företags
exportsatsningar. LiU bidrar med sina globala forsknings- och utbildningsnätverk
och den kunskap och kompetens som finns hos lärosätets många internationella
forskare och studenter.
I linje med ovan har lärosätet även, på uppdrag av regeringen, engagerat sig i ”the
Swiss-Sweden Innovation Initiative” (SWII), ett statsstött utvecklingsprogram för
att öka den transnationella innovationsförmågan i samverkan mellan svensk och
schweizisk akademi och näringsliv. Ett liknande program drivs i samverkan med
SIDA, SERDA och RARS i Bosnien-Hercegovina där en utvecklingsfond,
”Challenge-2-Change”, satts upp för att stödja innovation och tillväxt i svenskbosniskt näringsliv.
En annan typ av samverkan som funnits länge men som ökat de senaste femton
åren är bilateralt forskningssamarbete finansierat av Sida där en del av målen
handlar om att stärka kapacitet inom forskning, utbildning, administration och
infrastruktur vid universitet i låginkomstländer. Det är samverkan där forskningsoch utbildningssamarbeten utgör en stark grund men som också ska uppnå
kapacitetsmål, finansieras av biståndsmedel och ofta innefattar ytterligare ickeakademiska aktörer. Några exempel är de många samarbetsprojekten mellan
aktörer i Östra Afrika och Matematiska Institutionen respektive Institutionen för
beteendevetenskap och lärande. Samarbetet mellan Moi University i Kenya och LiU
stöttades med biståndsmedel under en period och firar 30 år 2019. Det innefattar
både forsknings- och utbildningssamarbete och inkluderar Moi Teaching and
Referral Hospital Medicinska fakulteten och Region Östergötland. 1

För historik om samarbetet, se Ahlberg, Johansson och Rosling (1999) Support to
Collaboration between Universities. An evaluation of the collaboration between Moi
University, Kenya, and Linköping University, Sweden, Sida evaluation 19/36

1
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Vad gäller lärosätets deltagande i internationella samverkansnätverk ligger fokus på
universitets-, näringslivs- och regionutvecklingsfrågor. Inom ramen för UIIN
(University Industry Innovation Network) deltar LiU aktivt i att ta fram en
internationell modell för samverkan mellan universitet och näringsliv. Inom
nätverket ECIU (European Consortium of Innovative Universities) finns en tydligt
markerad ambition att genom en systematisk och kontinuerlig interaktion mellan
forskning, innovation och utbildning bidra till regional tillväxt och social utveckling.
Samarbetet inom EUA (European University Association) har under året diskuterat
universitetens roll inom EU:s smarta specialiseringsinitiativ. Ett annat exempel är
samverkan inom det internationella nätverket EUniverCities där lärosätet
tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner, samt ytterligare tolv
europeiska universitet och städer, kontinuerligt vidareutvecklat arbetssätt rörande
hur universitet och näringsliv gemensamt kan bidra till en internationaliserad
tillväxtagenda.
Baserat på dessa samt en rad ytterligare exempel har LiU initierat att arbete med att
formulera en övergripande strategi för lärosätets internationella samverkansagenda
där partsgemensamma utvecklingsprocesser och synergieffekter står i fokus. I
förlängningen vill LiU, med input och erfarenhet från deltagande lärosäten i
projektet, utveckla sin internationella samverkansförmåga genom att
x Formulera en övergripande strategi för en samverkansbaserad
internationalisering
x Skapa institutionella strukturer och mekanismer för att stödja den
internationaliseringsverksamhet som drivs av extern samverkan, t.ex. i form
av praktik- och mentorskapsprogram, FoU-projekt och utbildningsinsatser.
LiU har bland annat koordinatorer som arbetar med Brasilien, Kina och Afrika och
det finns exempel utpekade ovan, men genom denna kartläggning vill vi också visa
en bredare bild av LiU:s internationella samverkan med näringsliv, offentlig sektor
och civilsamhälle.

2. Rapportens syfte
Syftet med LiU:s pilotprojekt inom INSA är att skapa bättre förutsättningar för
hållbar internationalisering driven av samverkan. Fokus under 2018 har legat på
kartläggning och analys av nuläget för att bättre förstå vilka aktörer LiU samverkar
med, var, varför och hur. Målet är inte att fånga exakt allt som görs utan snarare att
skapa en mer komplett bild än den som har funnits tidigare. Tanken är att denna
kartläggning kan utgöra en del av underlaget för en universitetsövergripande
strategi och stödstrukturer för samverkansbaserad internationalisering.
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3. Metod
Kartläggningen har utförts genom dokumentsök, datainsamling, förfrågningar inom
interna och externa nätverk samt intervjuer. Målet var att skapa en koncis översikt
av vilka länder och aktörer LiU samverkar med. Hur ser samarbetena ut och vad
omfattar de för aktiviteter? Hur kom samarbetena till, vilka tidsperspektiv gäller
och hur finansieras de? Vilka möjligheter och svårigheter finns det med
samarbetena?
I rapporten kontrasteras resultaten med information om LiU:s internationella
forsknings- och utbildningssamarbeten med syfte att få en helhetsbild av lärosätets
internationella aktiviteter och huruvida de överlappar eller inte. Det kan ge
information om var det går att hitta synergieffekter mellan forskning, utbildning
och samverkan.
LiU:s strategiska partners (ABB, Ericsson, Linköpings kommun, Norrköpings
kommun, Saab, Region Östergötland, Tekniska verken och VTI) och eventuella
områden för framtida samarbete med dem är av särskilt intresse.

a. Kartläggning
Med hjälp av input från interna grupper, funktioner och nätverk, bland annat
institutionernas samverkanskoordinatorer, Grants Office och International
Relations Team, har exempel på internationella samverkansprojekt samlats in.
Exemplen har också kompletterats med resultat från sökningar i databaser som
Vinnovas projektdatabas och Community Research and Development Information
Service (Cordis).

b. Urval och intervjuer
Utifrån den samlade bilden gjordes ett urval av ett antal projektägare som
tillfrågades om de kunde medverka på en kort intervju kring var och med vilka ickeakademiska parter som de samverkar. De tog upp vad det finns det för svårigheter
och möjligheter med den här sortens samverkan och vad de vill föreslå inför LiU:s
framtida arbetssätt. Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga att
intervjuaren ställde fasta frågor men också följdfrågor. I många fall berättade
respondenterna fritt och besvarade flera av frågorna under loppet av sina
berättelser.
30 personer har intervjuats under kartläggningen. Respondenterna valdes ut för att
ge en bred bild av verksamheten. Exempel från samtliga fakulteter, institutioner och
campusorter finns med i intervjuunderlaget. Även projektägare från förvaltningen
och några representanter från LiU:s strategiska partners intervjuades. Sammanlagt
har respondenterna samverkansprojekt med partners från Afrika, Asien, Centraloch Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Nordamerika och Oceanien. Ett potentiellt
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problem med urvalet är att könsfördelningen blev ojämn. Andelen kvinnor utgör ca
30% av de intervjuade, något som speglar könsfördelningen i det totala materialet.
Övrigt material som har vägts in är resultaten från nyligen utförd men inte
sammanställd kartläggning av hur LiU-anställda som samarbetar med afrikanska
partners ser på möjligheter, svårigheter och stödfunktioner kopplat till deras
samarbeten.
För att få reda på hur respondenterna uppfattar hinder och möjligheter med
internationell samverkan används ett fenomenografiskt angreppssätt, alltså ett sätt
att visa hur människor förstår fenomen i sin omvärld (Fejes & Thornberg 2017).
Intervjusvaren kategoriseras för att hitta utfallsrum, eller sätt att beskriva,
fenomenet internationell samverkan. Det innebär att svaren läses för att hitta
betydelsefulla uttalanden och signifikanta uttryckssätt och att de jämförs och
grupperas.

4. Resultat
a. LiU:s internationella samverkan
På många sätt ligger LiU långt framme i samverkansfrågor. I en skrift om visioner
kring var akademin befinner sig år 2040 tecknar A. Abruzzini (2018) en bild av ett
framtida, innovativt universitet där samverkansparter som företag och lokala
myndigheter får delta och påverka i frågor kring till exempel utformningen av
utbildningsprogram. Med tanke på sammansättningen i många programråd och
utbildningsrelaterade samverkansprojekt är LiU med andra ord redan ett exempel
på den framtidsvision som skribenten vill se om tjugo år.
Det finns en stor bredd i vilka former av samverkansprojekten som LiU:s forskare
är involverade i. De 120 exempel som har identifierats som aktiva just nu varierar
från EU-projekt, där enbart de icke-akademiska partnerorganisationerna kan vara
över 20 stycken, till projekt som drivs enbart av en LiU-anställd och en annan
organisation. Stora projekt med många partners är vanligt förekommande och i de
fallen tyder intervjuerna på att mycket av kommunikationen främst sker mellan de
lärosäten och partners som är från samma land. Det finns också många projekt med
få eller enbart en extern partner. Som följande diagram visar utgör företag och
forskningsinstitut de vanligaste samverkanspartnerna.
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Typ av samverkanspartner

Företag

Myndigheter

Nätverk

Forskningsinstitut

NGO:s

Sjukhus

Övrigt

Även samverkanspartners organisationsform och syften skiljer sig mycket åt från
varandra. Det finns exempel på samverkan med myndigheter, företag, stiftelser,
skolor, sjukhus, föreningar och forskningsinstitut. Några samverkanspartners deltar
i flera projekt. De vanligast förekommande är Nokia, SAAB och Fraunhofer men
även bland annat den strategiska partnern ABB förekommer relativt ofta.
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De nedanstående kartorna illustrerar LiU:s statistik över in- och utresande
utbytesstudenter respektive identifierade samverkansprojekt efter partnerländer.
De visar att det finns samband mellan vilka länder som prioriteras i
samverkansprojekt och i satsningar på internationellt studentutbyte.

Som synes är Europa, Kina, USA och i viss mån Östafrika viktiga
samverkansområden, vilket matchas relativt väl av flödena av utbytesstudenter.
Områden där det finns omfattande utbildningssamarbete men färre identifierade
samverkansprojekt för tillfället är Kanada, Mexico och delar av Sydamerika. Indien
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har istället samverkansprojekt men inga utbytesstudenter. Där bör det dock noteras
att en del av nuvarande och planerad samverkan i Indien rör just
utbildningssamarbete genom att den syftar till att ge studenter möjlighet att
samverka med indiska skolor eller företag.
Att se på andelen vetenskapliga artiklar som är samförfattade av LiU-forskare och
internationella forskare är ett av flera sätt att mäta LiU:s internationella
forskningssamarbeten. Vid en jämförelse mellan nedanstående
sampubliceringskarta, hämtad från LiU:s årsredovisning 2017, och kartan över
samverkansprojekt kan det konstateras att några regioner, till exempel Nordafrika,
länder nära Svarta havet och Arabiska havet samt några sydamerikanska länder, är
bättre representerade i publikationskartan. Det skulle kunna öppna för nya
områden att bedriva utbildningsutbyte och samverkan inom.

Karta över de lärosäten/orter som forskare vid Linköpings universitet sampublicerat med under 2017
(Thomson Reuters 2017)

b. Hur samverkansprojekten skapades
Personliga kontakter
Personliga kontakter har haft stor betydelse för de intervjuade. Många samarbeten
började med personliga kontakter som skapades apropå en publikation eller under
en konferens. Flera projektägare har själva bott, forskat och samverkat i andra
länder och det har lett till goda kontakter framför allt inom de forna ”hemländerna”
men också genom att de tidigare kollegorna har spritt sig till nya miljöer.
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Min tidigare arbetsplats i Storbritannien är en stor
grupp och den har spritt sig över världen och
skapat en bra grund för internationellt samarbete.
(Intervjuperson 5)

Även om värdet av de personliga kontakterna lyfts av många projektägare tar en av
dem också upp att det finns en baksida; projekt som enbart blir beroende av enstaka
eldsjälar är sårbara och för att skapa långsiktighet måste projektet sprida sig till fler.
Engagemang i tidigare projekt, både stora samarbetsprojekt med till exempel EUfinansiering och mindre projekt med eller utan finansiering, har lett till kontakter
som har utvecklats till nya projekt med samverkansinslag. Det är också vanligt att
respondenternas projekt inleddes med att de bjöds in till ett redan existerande
nätverk eller samarbete för att stärka projektet.
Officiella besök och företagsinitiativ
En del av samarbetena startade via officiella besök från till exempel
universitetsrektorer eller representanter för städer eller företag utomlands. Ett
tydligt exempel på en sådan kontakt som har lett till flera samverkansprojekt är
kontakten med Linköpings kommuns vänort Guangzhou, som bland annat har
resulterat i företagssamverkan, uppdragsutbildning och ett gemensamt
forskningscenter.
Flera av de internationella samverkansprojekt som nämns av respondenterna har
inletts av att företag i regionen eller från andra länder har tagit kontakt och velat
arbeta tillsammans med ett forsknings- eller utbildningsprojekt.
Universitetsgemensamma nätverk skiljer sig från mängden
De universitetsgemensamma nätverken grundades under andra former och har i sin
tur lett till att flera projekt har startats och fått finansiering. Samarbetet inom ECIU
uppstod till exempel efter att en artikel lyfte exempel på vad artikelförfattaren såg
som entreprenöriella, innovativa och samhällsengagerade universitet. Efter det ville
flera av de lärosäten som nämndes i artikeln bilda ett nätverk.

c. Prioriteringar och val
Många tar upp att de har satsat på samverkan där den externa partnern har ett
genuint intresse och vill vara med och driva projektet. Det gör också att en del av
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dem anser att det är partnern som styr många av LiU:s prioriteringar, inte minst i
projekt knutna till LiU:s strategiska partnerskap. Flera respondenter uppger att de
väljer partners utifrån vad de tror är långsiktigt hållbart eller ger synergieffekter för
båda parter. De beskriver det som att det är viktigt att börja smått, helst med
personliga kontakter, och låta tillit och samarbete växa. En av dem beskriver en bra
start på ett samarbete som när forskare hör talas om varandras forskning, möts på
en konferens och sedan väljer att arbeta tillsammans trots att de bor i olika delar av
världen. Han menar att ett gott samarbete ”växer i deras hjärtan” (Intervjuperson
17).
En respondent söker framför allt efter samhällsrelevanta forskningsfrågor, men
också efter samsyn som gör det lättare att arbeta ihop. Eftersom förutsättningar och
politik skiljer sig åt mellan olika länder rekommenderar hon att inte enbart
samverka med icke-akademiska parter utan att också inkludera någon forskare från
varje land som är representerat inom projektet.
Prioriteringarna styrs dock också av utlysningarna. Det gynnar partners i vissa
samarbetsländer inom EU och får respondenter att välja bort till exempel
intressanta partners i USA.
Studenternas efterfrågan på samarbeten inom engelskspråkiga länder lyfts fram
men också lärarnas roll i att göra studenterna medvetna om att världen är deras
arbetsplats.

”Frågan vi ställer oss är: kan detta vara en
intressant plats för våra studenter i framtiden.”
(Intervjuperson 25)

d. Möjligheter
Samverkan för god forskning
Det vanligaste svaret på vilka möjligheter som projekten innebär är att de ger
upphov till god forskning. Flera lyfter att deltagarna i projekten har kompletterande
kunskaper, färdigheter eller tillgång till data som gör att alla kan tillföra en viktig
del. Några tar också upp att de större samverkansprojekten kan skapa möjligheter
att samarbeta med excellenta miljöer eller att göra sin forskning mer nyttobaserad.
En respondent tar upp att det ibland är mindre prestige i kontakterna och lättare att
få tag på intervjupersoner i samverkanslandet än i Sverige trots likartade regler. En
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annan projektägare lyfter att samverkan med personer som har kunskap om de
lokala sammanhangen och som kan många lokala språk är en tillgång och borgar för
bättre kvalitet i fältarbetet.
Enligt några respondenter är internationella samverkansprojekt viktiga eftersom
deras forskningsfält är beroende av internationella jämförelser för att uppnå
kvalitet i forskningen.
Givetvis finns det också förväntningar på att samverkansprojekten ska leda till
traditionell output i form av artiklar och böcker.
Samverkan som ett medel för att finansiera forskningen
Möjligheter till finansiering är en viktig drivkraft bakom internationella
samverkansprojekt. En respondent ger exempel på ett projekt där finansiering av en
doktorand från miljöns sida gav möjlighet att anställa ytterligare två doktorander
via EU-medel. En annan respondent, som sitter med i det universitetsövergripande
nätverket ECIU snarare än direkt i forskningsprojekten, ser det som att kostnaderna
för medlemskapet lätt uppvägs av alla EU-projekt som det har gett upphov till.
Att påverka samhället
Många respondenter är ute efter att påverka samhället på längre sikt. Det finns
många exempel på tillvägagångssätt, bland annat genom uppdragsutbildning av
yrkesverksamma lärare utomlands och internationella jämförelser inom frågor där
politiker behöver forskningsmässigt och lättillgängligt beslutsunderlag. Ett exempel
är att flera projekt som LiU deltar i inom Östafrika har börjat samarbeta
sinsemellan för att skapa ett starkt regionalt nätverk som kan fortsätta arbetet även
efter att projektfinansieringen upphör. Ett östafrikanskt centrum för matematisk
forskning har grundats som ett resultat av projekten.
Några av projekten syftar både till att bidra till medicinska framsteg i värdländerna,
till exempel genom lägre spädbarnsdödlighet, och till att samtidigt förse regionens
sjukvårdsanställda med kompetensutveckling som ger bland annat kliniska
färdigheter, erfarenhet av vissa patientgrupper och kulturell förståelse. Ett exempel
är när sjukvårdsteam från region Östergötland reser till Etiopien där de får
förstärka öppenkärlskirurgin, en viktig mängdträning i och med att svensk sjukvård
mest använder sig av titthålskirurgi. Kompetensutvecklingen ger ökad trygghet åt
patienter på hemmaplan och hjälper sjukvård i andra länder att bygga upp efter krig
och kris.
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”Vi bygger styrka med kunskap i samverkan.”
(Intervjuperson 17)

Att sträva efter att påverka samhället kan också yttra sig i att försöka stärka svenska
företag. En respondent tar upp att hon samverkar med ett stort företags svenska del
och att ledningen där arbetar hårt för att få ha kvar sin verksamhet förlagd i Sverige.
Då är det viktigt för dem att kunna visa upp samverkan med universitet så att det
framgår att de har tillgång till god forskning och nyutexaminerade studenter.
En av de vanligast nämnda möjligheterna med projekten är att de ger upphov till
nya idéer och nya forskningsfrågor som är relevanta för samhället. Med en
blandning av akademi och internationella samverkanspartners i projekten kommer
både fler förslag och nya metoder för att arbeta med dem upp till ytan.

”Samverkan kan öppna nya relevanta
forskningsfrågor.”
(Intervjuperson 22)

Att lära av samverkanspartners
Meningarna går isär något mellan projektägarna; där en av dem upplever att LiU
ofta är långt fram och drivande i de internationella nätverken anser andra att de lär
sig väldigt mycket från sina partners, bland annat genom att ta del av företagens
kvalitetstänkande. En respondent hävdar att akademin bör lära sig av hur noggrant
företag utformar sina processer så att samma produkt kan reproduceras av många
företag; han anser inte att det är lika vanligt att samma forskningsresultat kan
reproduceras av en annan forskargrupp. En annan projektägare ser sitt projekt som
den kreativa motorn som ger miljön ny input.
Samverkan för utbildningsrelevans
Flera respondenter tar upp att de anser att deras samverkansprojekt berikar
utbildningen, bland annat genom att de har skapat fler möjligheter till exempel till
praktik och verksamhetsförlagd utbildning utomlands. En av dem anser att de
utresande studenterna får ut mycket av sina vistelser och hinner med mycket mer
än vad de skulle ha gjort under motsvarande tid på hemmaplan. Han betonar att
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studenterna behöver förberedas väl för att utlandserfarenheten ska ge så stort
mervärde som möjligt.
Några av projekten rör sig istället om att ge studenter möjligheter att samverka med
utländska företag inom ramen för kurser som till största delen är förlagda på LiU.
Projektägarna beskriver detta som ett sätt att skapa en unik och relevant
lärsituation.
En projektägare tar upp att det är nyttigt för lärarna att få erfarenhet av att arbeta i
ett annat land. Hans projekt innebär bland annat att lärare från LiU regelbundet
reser ut som gästlärare och att nya kurser utvecklas såväl i samverkanslandet som
vid LiU.
Att öka andelen ”case” från näringslivet beskrivs som en viktig del av att göra
studenterna anställningsbara. En respondent tar upp att det finns en stor
efterfrågan på designstudenter som har arbetat med verkliga problem tillsammans
med personer från andra utbildningsbakgrunder och att en interdisciplinär termin
skulle kunna bli en intressant profil för LiU. Här skiljer sig förstås förutsättningarna
åt mellan utbildningarna. En respondent tar istället upp att hennes
programstudenter är extremt eftertraktade på arbetsmarknaden och att företaget
som utbildningen samverkar med gör det för att de har svårt att tillsätta rätt
kompetens. Hon menar att samverkan är viktigt för lokala arbetsgivare i deras
strävan efter att konkurrera om personal med till exempel företag i
Stockholmsregionen.
Rekrytering och internationell lyskraft
Rekrytering av doktorander och studenter till LiU nämns också som en möjlighet
inom samverkansprojekten. Med hjälp av kontakterna inom projekten är det lättare
att hitta intressanta kandidater, med eller utan medföljande finansiering.
Flera tar upp att projekten ökar LiU:s synlighet, inte minst internationellt. Det kan i
sin tur leda till uppmärksamhet från allmänhet, forskare och finansiärer. En
respondent tar upp att EU-projekten innehåller tydliga krav på spridning, vilket gör
att LiU syns på att sätt som han tror gynnar lärosätet mer än vad det gynnar den
enskilda medarbetaren.
Flera respondenter tar upp nätverkande som en viktig möjlighet inom projekten.
Det gäller såväl nätverkande med forskare och forskningsfinansiärer som med
svenska och utländska företag. Möjligheter att stärka regionen, att få en ingång till
nya projekt och att få konstruktiv kritik från partnerorganisationer lyfts som goda
effekter av nätverkandet. En respondent tar upp att han har fått större förståelse för
företagsklimatet i samarbetslandet och att han kan föra vidare den kunskapen till
exempel till företag i den lokala inkubatorn.
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e. Svårigheter och hinder
Den största delen av det som respondenterna lyfter som svårigheter har med LiU:s
struktur och arbetssätt att göra. Dessa beskrivningar tas upp i kapitlet ”Praktiska
frågor att arbeta vidare med på LiU” tillsammans med respondenternas förslag på
hur de skulle vilja att LiU stöttade internationella samverkansprojekt. I det här
kapitlet lyfts istället svårigheter som främst har med yttre omständigheter att göra,
till exempel säkerhetsfrågor och styrning från finansiärer.
Finansiering och fritidsarbete
Finansiering är som väntat en central fråga. Påfallande många respondenter
använder spontant ordvalet ”fritidsarbete” när de pratar om delar av sina projekt.
De uttrycker att det är svårt att få medel för att initiera samarbeten men också för
att ha tid att presentera och arbeta utåtriktat. Även de projekt som inkluderar
mobilitetsmedel kan ha problem med att ha råd att följa upp eller med att frigöra
forskare från andra uppdrag. Inom ett projekt, där forskare får mobilitetsmedel för
att tillbringa en månad på företagslabb utomlands, har det varit så svårt att få loss
personal från det ordinarie arbetet att vistelserna snarare har fått delas upp i flera
kortare resor och på så vis blivit mindre effektiva.

Jag gjorde mycket på egen tid - finansieringen kom
senare. Men om jag inte hade lagt den egna tiden så
hade vi inte fått cirka tjugo vetenskapliga artiklar
publicerade.
(Intervjuperson 23)

En oro som många lyfter är att utlysningar om medel upplevs som alltmer specifika
både inom EU och nationellt. Om möjligheter till fortsatt finansiering känns osäker
är det svårare att våga anställa och arbeta långsiktigt. Flera respondenter anser att
det har blivit svårare att finansiera doktorander och att bibehålla forskningshöjd.
En av dem ser en motsättning mellan att forskningskvalitet mäts i publikationer
medan till exempel Vinnova är ute efter innovation. En annan projektägare ställer
sig frågan om forskningsfrågor ska baseras på samhällets problem eller på
politiserade EU-utlysningar.
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Även Brexit lyfts som en stor förändring framöver. Några respondenter har viktiga
partners inom akademi, offentlig sektor och näringsliv i Storbritannien och i och
med utträdet ur EU försvinner möjligheter till gemensam EU-finansiering.
Kulturskillnader
Några respondenter tar upp kommunikationsproblem som ett återkommande
hinder inom projekten. Ibland beror det på språkförbistring mellan
projektdeltagarna och ibland på kulturskillnader mellan länder. En av
respondenterna tar upp att god kunskap om samarbetslandets kultur underlättar
eftersom frågor som mat, kompromisskultur och tidsplanering kan bli viktigare än
vad man kanske tror.
Kulturskillnader mellan olika former av verksamhet kan också ge upphov till
svårigheter i kommunikationen. En respondent tar upp att olika typer av
arbetskultur lätt kan krocka när akademin möter företagsvärlden. Hon
exemplifierar med att ett företags säljare inte nödvändigtvis pratar på samma sätt
som en dekan och att ett företag som satsar forskningsfinansieringsmedel utan att
tydligt villkora dem inte alltid får den sorts output som det hade förväntat sig.
Säkerhet och ekonomi i samverkanslandet
Flera respondenter har projekt i länder där säkerhetsläget upplevs som ett hinder,
åtminstone av en del potentiella projektdeltagare. Ett par personer lyfter till
exempel problem med korruption i sina afrikanska samverkansländer.
Respondenter som samverkar i Brasilien tar upp att det är komplicerat där just nu
politiskt och ekonomiskt. Motparternas ekonomiska möjligheter har försämrats och
en brasiliansk kollega fick till exempel aldrig ta emot sina redan beviljade pengar.
Avstånd och infrastruktur
Flera projektägare tar upp att samarbeten mår bra av fysiska möten, något som kan
bli kostsamt när det är långt mellan parterna. Även om de inte tycker att virtuella
möten kan ersätta de fysiska mötena ser några av dem förbättringspotential när det
gäller virtuella möten. De efterlyser till exempel teknik som gör det enklare att dela
en whiteboard under mötet.
I vissa fall har projektägare mött praktiska problem med infrastrukturen i landet,
till exempel att få tillgång till internet i Etiopien och att kunna ta emot leveranser av
laborationsutrustning i Peru.
Skilda nationella regelverk
Några respondenter tar upp skillnader mellan nationella regelverk som en källa till
problem. Olika regler kring till exempel nya företag, patentlagstiftning eller kring
vad som krävs för att få sprida kunskap mellan universitet och näringsliv kan vara
svårt att sätta sig in i och hantera. Utöver det tar en respondent upp att hans projekt
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har hindrats av att inresande forskare, i synnerhet de som kommer från muslimska
länder, har haft svårt att få visum.
Problem mellan projektpartners eller med projektets organisationsform
En respondent upplever att industrin som deltar i EU-projekt ibland ställer krav
utan att vilja göra någon större insats själva. Han föredrar upplägget inom
Vinnovaprojekt, där industrin gör en väsentlig satsning i form av samfinansiering
och har ett matchande intresse i projektet. En annan respondent betonar att
tidsplanen är särskilt viktig i projekt tillsammans med företag; dessa har inte tid att
engagera sig om de inte ser resultat. Ett par personer tar upp att det är stor
omsättning på kontaktpersoner i deras samverkansorganisationer. I vissa fall har
respondenter upplevt problem kring att få samverkanspartnern att dela kunskap.
Det nämns framför allt vid samarbete med stora, internationella företag.
En respondent beskriver stora universitetsövergripande nätverk som lite urvattnade
och föredrar mindre nätverk som har ett tydligt fokus på vilka frågor de ska arbeta
med. Även där anser han dock att det kan vara svårt att hinna med att delta i alla
nätverksaktiviteter och att det, i något fall, är dyrt att medverka på nätverksevent.
Projektadministration
Projektadministration lyfts ofta som ett hinder för internationell samverkan, inte
minst av de projektägare som arbetar inom EU-projekt men även av andra som
hanterar till exempel Sida-projekt. Den ekonomiska administrationen upplevs som
svår och styrande, och en av projektägarna tar upp att han har slutat att ta på sig
koordinatorskap för EU-projekt eftersom han upplever administrationen som
tidskrävande och kontraproduktiv. En respondent tror att många forskare avskräcks
av administrationen och för den skull avstår från att formalisera eller söka medel
för sina nätverk. Han föreslår att också projekt som RISE eller Cost Action, som inte
inkluderar så mycket medel för administration, erbjuds möjlighet till hjälp med
koordinering. En annan forskare lyfter istället svårigheten och omfattningen på
etikansökningar som en stor utmaning vid samverkan med vissa länder (Brodén
Gyberg 2017).
Utbildning
Även om internationell samverkan inom utbildningen framför allt beskrivs som
något positivt tar en respondent också upp att viss insyn går förlorad om studenter
gör praktik utomlands istället för i Sverige. Övriga studenter kommer till campus
för gemensamma seminarier under praktikperioden medan de som är utomlands
får en annan uppgift istället, till exempel att göra en film om sin praktikplats. Om
något skulle gå fel under internationell praktik har LiU svårt att hjälpa till. Hon
betonar dock att hon är trygg med partnerföretagets personal och försäkring.
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f. Strategiska partners
LiU har långsiktiga relationer med flera företag, myndigheter och andra parter men
i några fall har lärosätet och samverkansparterna valt att formalisera samarbetet
ytterligare genom att teckna så kallade strategiska samverkansavtal. Syftet med
detta är att arbeta tillsammans för ömsesidig utveckling och stärkt konkurrenskraft,
till exempel genom innovationsutveckling, möten mellan forskare,
praktikmöjligheter inom utbildningarna och aktiviteter för att öka intresset för
högre studier och forskning (Linköpings universitet 2018 a). LiU:s strategiska
partners är Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, Statens
väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Tekniska verken, ABB Sverige, Ericsson
och SAAB. Ledningen för partnerna inom varje samverkansavtal träffas årligen för
att följa upp avtalets handlingsplan och för att diskutera hur samarbetet ska
fortlöpa.
Det som särskiljer svaren i intervjuerna kopplade till de strategiska partnerskapen
är att initiativen till projekt med dem i ännu högre grad tycks komma från externa
partners än vad som är fallet i samverkansprojekten generellt. Respondenter som
arbetar med LiU:s strategiska partners betonar relationen på sikt och att det är
fråga om ett långsiktigt givande och tagande snarare än enstaka projekt. De ser det
som en särskilt bra källa till ett öppenhjärtigt förhållande där både nya idéer och
kritik tillåts komma fram.
För att avtalen ska kännas jämbördiga satsar båda parter i ett strategiskt
samverkansavtal vanligen resurser i form av tid samt en mindre budget à 50.000 kr.
Ibland söker partnerna ytterligare medel externt för särskilda projekt, till exempel
för ett projekt mellan LiU och VTI kring självkörande bussar.
SAAB
Samverkansavtalet med SAAB har ett tydligt internationellt fokus (Linköpings
universitet & SAAB AB 2014). Det tar sig inte minst uttryck i det breda samarbetet i
Brasilien, där LiU och SAAB under de senaste åren har samverkat inom
gemensamma forskningsprojekt, kunskapsöverföring, internationellt
matchningsevent, uppdragsutbildning, delegationsbesök och internationell
mobilitet (Fatrous & Zagonel 2018). Enligt en av respondenterna bidrar den
internationella samverkan med SAAN till välfungerande forskningskontakter,
styrelsekontakter och examensarbeten samt till initiativ som har lett till bland annat
ett forskningscenter i Brasilien. Utöver det samverkar SAAB och LiU bland annat
inom ramen för the Swiss-Swedish Innovation Initiative (SWII).
De områden som kontaktpersoner från SAAB lyfter särskilt internationellt är
innovation, uppdragsutbildning och att visa upp regionen. De betonar också att
stark samverkan är viktigt, inte minst i länder och regioner som de har mindre vana
vid. Framtida rekrytering, och i och med det LiU:s internationella arbete, är också
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en viktig fråga för företaget. Kontaktpersoner från SAAB skulle gärna se att LiU:s
forskare benchmarkade mer utomlands och/eller i industrin, till exempel genom
post doc-vistelser. De tycker också att det skulle vara bra om studenterna vore
mindre hemkära efter sina studier, till exempel genom att fler av dem får
erfarenheter av utlandsstudier eller utlandspraktik. Ett förslag på samverkansyta är
att SAAB ordnar praktik i Sverige och på sina anläggningar utomlands.
Förutom detta uttrycker SAAB intresse för Singapore samt för att bygga
innovationsplattformar i Brasilien, Indien, Kanada och Polen tillsammans med
Ericsson, Volvo group, Business Sweden, Vinnova, UD och Näringsdepartementet.
Det är möjligt att också lärosäten kan delta i förlängningen. Över huvud taget vill
företaget se över vilka centra LiU har för att se fler eventuella ytterligare möjligheter
till samverkan.
Tekniska verken
LiU och Tekniska verken har avtalat att samverka kring kunskap, lärande,
samhällsbyggnad och innovation (Linköpings universitet 2018 e). Frågor kring
hållbarhet, inte minst kunskap för hållbara och resurseffektiva städer, är ett
gemensamt starkt område. Sedan snart tio år tillbaka har Tekniska verken och LiU
samverkat inom Industrial Ecology Research Program (IERP), som bland annat
innefattar en professur i industriell ekologi. Viktiga områden i samarbetet just nu är
digitalisering, innovation och visualisering.
I samband med att internationella delegationer kommer till exempel till LiU är
studiebesök på Tekniska verken ett vanligt inslag. Företaget har visst intresse för
Guangzhou-samarbetet men i och med att detta är så tydligt inriktat på forskning
upplever en respondent från LiU att företaget inte riktigt har hittat sin roll i
projektet än. En annan utmaning för internationell samverkan är att en stor del av
Tekniska verkens verksamhet är lokalt bunden.
VTI
VTI och LiU har länge samverkat inom forskning, bland annat genom
industridoktorander. Ett aktuellt och omfattande internationellt forskningsprojekt
som finns med i den nuvarande handlingsplanen rör en testmiljö för självkörande
bussar. Det har också tillkommit utbyten inom administration, kommunikation och
information (Linköpings universitet 2018 d). Gemensamma
forskningspresentationer har hållits i Brasilien och planeras i Kina, där det, enligt
en respondent från LiU, finns potential till framtida samverkan inom forskningen.
Enligt en representant för VTI tenderar det internationella arbetet att styras av vilka
finansieringsmöjligheter som står till buds. Majoriteten av VTI:s internationella
verksamhet sker inom EU men de har också fokus på Korea och Kina, till exempel
genom deltagande i ett forskningscenter tillsammans med bland annat LiU:s
samarbetsuniversitet Tongji University. Norden ses också som viktigt eftersom vi
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delar samma klimat. Han ser LiU:s forskning om automation som ett potentiellt
intressant inslag, bland annat när VTI har delegationer på besök från Kina. I likhet
med de SAAB-anställda förespråkar han att forskare prövar att arbeta i andra
miljöer för att få nya intryck.
Ericsson
Det är inte alla samverkansavtal eller handlingsplaner som har med verksamhet
utanför Sveriges gränser att göra. Ericsson finns visserligen med i flera
internationella samverkansprojekt tillsammans med LiU, bland annat det
omfattande forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program
(WASP), men det bygger snarare på andra kanaler än på det strategiska
partnerskapet med tanke på att det i dagsläget inte finns med någon internationell
dimension i handlingsplanen med LiU. De gemensamma satsningarna i
handlingsplanen rör IT och mobil kommunikation kopplad till tillverkning, logistik
och smarta städer (Linköpings universitet 2018 c).
Linköpings och Norrköpings kommuner
Den internationella dimensionen av kommunsamverkan består till stor del av det
gemensamma engagemanget inom det europeiska nätverket EUniverCities, där
femton medelstora europeiska städer och deras universitet deltar för att gynna
hållbar tillväxt och utveckling (Linköpings kommun 2018). Teman inom nätverket
är teknologisk utveckling, innovation och kunskapsuppbyggnad för smart, hållbar
och inkluderande samhällsutveckling. Exempel på aktiviteter inom nätverket är
kulturutbyte, stadsutveckling och lobbyverksamhet gentemot EU. En gång per år
anordnas en tematisk träff i någon av de deltagande städerna och värdstaden får då
tillfälle att presentera sina problemställningar samt få förslag på lösningar från
besökarna.
Utöver medverkan i nätverket har LiU samarbete med båda städerna kring
internationella besök. Linköpings kommun var också LiU:s inkörsport till och en
röd tråd i den numera utbredda samverkan med och i stadens vänort Guangzhou.
Region Östergötland
Internationell samverkan mellan LiU och Region Östergötland (tidigare
Östergötlands läns landsting) har pågått länge, framför allt inom hälso- och
sjukvårdsfrågor, och de många gemensamma satsningarna och delade
anställningarna bidrar till nära och långsiktiga relationer. Samverkansavtalet tar
upp en gemensam strategi för att stödja kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning
och utbildning (Region Östergötland 2018). Partnerna finansierar många områden
tillsammans och en del av dessa områden driver för närvarande internationella
samverkansprojekt, till exempel inom cancerforskning.
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Ett exempel på hur regionen och LiU har arbetat långsiktigt med att stödja
kompetensutveckling inom kvalificerad hälso- och sjukvård genom internationell
verksamhet är projekten knutna till regionens Internationella Medicinska Program
(IMP). Tack vare framgångar med att dra in medel har programmet sedan 1995
kunnat stötta sjukvård i länder som bygger upp efter krig eller kriser samtidigt som
vårdpersonal från Östergötland får kompetensutveckling. 60-80 individer per år
reser till Kenya, Etiopien, Rumänien, Kosovo, Bosnien och Montenegro inom
projekten och fokus är synergieffekter där både Östergötland och
partnerorganisationerna drar nytta av verksamheten. Enligt en LiU-respondent
skulle mer forskning och publikationer baserat på projektet vara välkommet.
ABB
ABB och LiU samverkar inom flera internationella forskningsprojekt, ofta inom EUområdet. Samverkan sker inte enbart med ABB Sverige utan också med andra delar
av koncernen.
Samverkansavtalet mellan ABB Sverige och lärosätet syftar till att öka studenternas
möjligheter till anställning och till att stimulera gemensam forskning, särskilt inom
vissa fokusområden såsom robotik (ABB 2018). Tyngdpunkten inom samverkan
finns på den tekniska sidan men det finns också samverkan på beteendesidan, till
exempel kring samspel mellan autistiska barn och robotar. ABB Sverige har, enligt
en LiU-respondent, ett mycket gott intryck av LiU:s robotikforskning och är mån
om både att ha och att kunna visa upp en stark koppling till relevant utbildning och
forskning. Ett gemensamt projekt som är menat att komma både forskning och
undervisning till del är satsningen på att starta centret LiU Robotics med
tillhörande testmiljö med robotar (ABB 2018).

g. Praktiska frågor att arbeta vidare med på LiU
Även om många respondenter tar upp att de är nöjda med mycket av det stöd som
erbjuds åt projektägare vid LiU så är det tydligt att det också finns
förbättringspotential inom många områden. De flesta medskicken rör finansiering
och projektkoordinering men även åsikter kring bland annat kommunikation,
administration, HR och intern struktur lyfts nedan.
Finansiering
Medel för nya initiativ efterfrågades av många respondenter. Några tar upp att de
saknar de stödpengar som tidigare kunde sökas från Grants Office för att skicka in
ansökningar om forskningsfinansiering. En av dem konstaterar att han, när han
måste välja, prioriterar att publicera sig framför att söka medel. Om LiU ska välja
mellan att anställa fler på Grants Office och att återinföra stödpengar ser han
stödpengarna som mer en mer effektiv hjälp. Andra, både bland de intervjuade och
bland de som besvarade den tidigare kartläggningen kring afrikanska samarbeten,
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efterfrågar medel för att bjuda in samverkansparter och sponsra studenter som
reser ut utanför ramen för existerande utlandsstipendieprogram samt för att
anordna konferenser och starka seminarieserier.
En person upplever att LiU:s internationalisering hindras av att de som tar emot
stipendiater på doktorand- eller post doc-nivå beläggs med en hög avgift, en ”bench
fee”, till institutionen (Brodén Gyberg 2017).
Några upplever att det behövs mer resurser för att stötta yngre forskares
möjligheter till internationell samverkan. Andra skulle själva vilja få råd kring
finansiering och hjälp att sålla bland kontakter och idéer och få tips om till exempel
internationella grants inom hum/sam-området eller lämplig finansiering för
samarbeten i Afrika.
Flera respondenter rekommenderar att LiU förbättrar spridningen av information
kring redan existerande resebidrag.
Ett par respondenter efterlyser tydligare rutiner och mer kunskap inom LiU:s
interna ekonomihantering. En av dem tar upp att det är viktigt att sprida klara
riktlinjer för arvodering, till exempel kring vilken maxsumma som gäller. Hans
kollega berättar att de utländska forskare som deltog i ett av projekten inte fick lön
på fyra månader på grund av att ekonomihanteringen försenades av jämkning och
av checkar som skickades fel.
Inresande internationella forskare
Några respondenter efterlyser en bättre infrastruktur för inkommande,
internationella forskare. De föreslår att LiU ska erbjuda bostäder och att
information för dem som ska ta emot internationella gäster samlas och sprids på ett
lättillgängligt sätt. Här är det värt att notera att det stöd som finns att tillgå centralt
och som bland annat innefattar bostäder åt internationella forskare inte har nått ut
med information till alla delar av organisationen.
Juridik och administration
Stödet som erbjuds från juristfunktionen i samband med till exempel
kontraktsskrivning är något som flera respondenter tar upp som något positivt. Ett
par respondenter tar dock upp att det vore bra med mer juridisk support vid
samverkan med kommersiella parter utomlands. De exemplifierar med när företag
kräver avtal som innebär att forskaren avsäger sig äganderätt till sina resultat eller
att hen personligen får skriva under på villkor som kan medföra höga straffavgifter.
En av dem arbetar med drönare och bilder och upplever att GDPR ytterligare har
komplicerat de juridiska villkoren för samverkan.
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Ett par respondenter anser att juristenheten har för långa ledtider jämfört med
samverkansföretagen. En av dem vill förbättra avtalshanteringen för att få till en
snabbare process. Hon betonar dock att en långsam avtalsprocess inte enbart har
att göra med juristenheten utan också med projektdeltagarnas arbetssätt. För att
komma till rätta med det rekommenderar hon att projektdeltagarna träffas mer för
att få ökad samsyn och att de som deltar i projekten från LiU:s sida borde försöka
undvika att skriva för många avtalsversioner och att byta kontaktpersoner för ofta.
Några forskare lyfter att vissa länder, i deras fall Kenya och Etiopien, har
komplicerade etikansökningsprocesser och att det skulle vara en fördel om det
fanns hjälp att få med det på LiU (Brodén Gyberg 2017).
De förslag som lyfts relaterat till biblioteket är att ta fram mer bibliometriskt
underlag på LiU-nivå och att köpa in utländska tidningsdatabaser som gör det
möjligt att söka efter information bakåt i tiden. Det sistnämnda skulle förenkla för
jämförande forskning på hemmaplan som kan ligga till grund för internationell
samverkan.
En respondent tar upp att den tid som han har avsatt för projektet tenderar att gå åt
till reseadministration på grund av att Egencia inte kan boka hotell och transfer i
vissa afrikanska länder. Förbokning är dock viktigt eftersom det kan innebära en
säkerhetsrisk att hoppa i en slumpvis vald taxi i hans samarbetsländer. På grund av
detta, och för att undvika att de anställda ska behöva lägga ut stora summor,
upphandlade institutionen en specialiserad resebyrå genom särskild upphandling.
Han undrar om LiU antingen kan upphandla en resebyrå med större utbud eller
skaffa en inhouse-lösning.
Kommunikation
Flera respondenter uttrycker besvikelse över hur forskningen kommuniceras internt
och externt. Ett exempel som lyfts kring extern kommunikation är att bland annat
EU kräver att de projekt som de finansierar visas upp på en webbsida. Eftersom
detta inte passar in i webbhierarkin på LiU upplever respondenter att det antingen
skapas en flora av egna "hobbysidor" eller projekthemsidor som ordnas av andra
parter i projektet och som inte nödvändigtvis synliggör LiU:s insats på önskvärt
sätt. För att få LiU att framstå som mer professionellt föreslår en respondent att
lärosätet skapar en supportfunktion för att bygga en projekthemsida eller till och
med möjligheter till hjälp med att bygga sidan.
Ett par respondenter tar upp fördelar med att förbättra den interna informationen
kring samverkansprojekt, till exempel att projekt som innehåller mobilitetsmedel
skulle kunna utnyttjas av fler forskare än bara den grupp som har sökt projektet.
Att få mycket uppmärksamhet i media för sin forskning upplevs som något i
grunden positivt men ibland också som något av ett problem. Ett par forskare tar

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 107

2021-01-26 13:50

LINKÖPINGS UNIVERSITET
SAMVERKANSENHETEN

Internationell samverkan vid LiU
25(34)

upp att det är viktigt att LiU tänker strategiskt kring hur forskning kommuniceras
utåt och hur man kan hantera feedback från allmänheten efter uppmärksammade
medieutspel.
Några respondenter efterlyser praktiska kommunikationsverktyg som ett lättanvänt
system för att dela filer, högre kvalitet på de upphandlade språktjänsterna,
samarbete med Visualiseringscenter C även inom humanistisk visualisering och
språkgranskning av ansökningar.
Koordinering av projekt och kunniga kontaktpersoner
En aspekt som återkommer i flera intervjuer är behovet av övergripande experter,
personer med ”insikt i allt”, som projektägare kan vända sig till för att få råd om
samverkan, konsortiesamarbeten, projektledning, interkulturell kommunikation,
krishantering med mera. Ett par respondenter föreslår att en sådan roll kan ligga
inom Internationalisering-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA),
särskilt på Grants Office. Ett förslag som lyfts är att LiU hämtar inspiration från
RISE och VTI kring arbetssätt och att miljöer som koordinerar ett projekt erbjuds
mer hjälp med professionell projektledning och ämnesinsatt projektadministration.
Ett annat är att de övergripande experterna tar fram ett system som gör det lättare
att få överblick över alla LiU:s olika former av internationella projekt.
Ett par projektägare vill gärna se mer koordinering av de afrikanska samarbetena så
att de anställda som reser till samma länder och städer i Afrika känner till
varandras, och kanske även studenternas, resor och så att de kan träffas
regelbundet för att dela erfarenheter. En av dem nämner att han är mycket nöjd
med det nuvarande samarbetet med den centrala Afrika-koordinatorn och med
administrationen lokalt på institutionen.
Personalfrågor
För att stärka LiU som forskningsuniversitet vill en respondent se
grundfinansiering för senior forskning och mer ruljangs bland forskarna. Hon
menar att LiU borde uppmuntra unga forskare att byta lärosäte en tid efter
doktorandnivån, gärna genom att söka post docs i andra miljöer. Andra
respondenter undrar varför rörligheten motverkas genom att rekryteringar tar så
lång tid och varför det inte finns inslag av samverkan i forskarutbildningen.
En respondent som har bakgrund som industridoktorand upplever att det har talats
mycket om samverkan mellan industri och universitet från näringslivets sida men
att tid i näringslivet däremot tråkigt nog räknas som förlorad tid ur universitetets
synvinkel. Han berättar att både han själv och hans vänner märkte att erfarenhet
från industrin inte alls värderades i jobbansökningarna till akademiska tjänster
samt att även ”för mycket” populärvetenskapligt arbete kan betraktas som hinder i
en akademisk karriär.
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En respondent rekommenderar att målgruppen lärare, och inte minst problemet
med tid till lärarmobilitet, lyfts i den internationella strategin. Hon varnar dock för
att det redan finns många aspekter som ska uppfyllas i till exempel löneförhandling
och att det kan upplevas som svåruppfyllt och snuttifierat om man lägger till
internationell mobilitet där också.
Inför nya samverkansavtal
Ett par respondenter tar upp vikten av att tänka till innan ett nytt samverkansavtal
tecknas. Särskilt inför tecknandet av ett strategiskt samverkansavtal menar en av
dem att LiU behöver överväga vad avtalet kommer att innebära och kosta. Andra
förslag är att central nivå kan stötta genom att vid behov tipsa om lämpliga
personer/partnerorganisationer och genom att sammanfatta vad som kan vara bra
att tänka på för att skapa ett starkt samarbete med företag respektive stiftelser.
LiU:s organisationsstruktur
Flera respondenter funderar kring graden av centralisering. En av dem anser att de
som är samverkansansvariga centralt befinner sig för långt borta från
kärnverksamheten och att det generellt sett vore bra med mer decentraliserade
stödsystem för att undvika missmatchning. Hon menar dels att samverkan kräver
lokala resurser och lokal tid, dels att forskare och lärare har för lite luft i tjänsterna
för att kunna reagera snabbt på initiativ utifrån.

”Det är ett system där saker händer trots
förutsättningarna.”
(Intervjuperson 4)

Samarbete över fakultetsgränserna tas upp som utmanade av några respondenter,
men de menar att vi behöver hitta sätt att bli bättre på det, bland annat för att öka
chanserna att få stora forskningsmedel och för att förbättra kvaliteten i
undervisningen. En av dem efterlyser mer interaktion mellan central nivå och
institutionerna, både för att förbättra projekten och för att undvika att ledningen
agerar utan att ha kunskap om vad som pågår ute i verksamheten.
En projektägare upplever att det finns många stödfunktioner på LiU men att hon för
den skull inte alltid vet vart hon ska vända sig. Ett allmänt råd från en av hennes
kollegor är att det vore bra att jämföra med andra lärosätens stödfunktioner och se
om de har några exempel som fungerar bra och som skulle kunna implementeras
här.
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Utbildning
Några förslag kopplat till utbildning är att satsa mer på skräddarsydda
utlandserbjudanden till studenterna, digitalisering samt kurser som kan hållas
tillsammans med partnerorganisationer, eventuellt med hjälp från IKT-studion. En
respondent tar också upp att utbildningsprojekt som inte passar in i den vanliga
ramen för hur en kurs brukar se ut kan få svårt att navigera genom LiU:s
administration. Hon exemplifierar med ett projekt där studenter får uppdrag från
företag att arbeta med snabba prototyper. De behöver ofta snabbt testa produkter
som inte har förekommit i undervisningen tidigare men bromsas bland annat av att
det som ska köpas in ska upphandlas först.
Att donera utrustning
Ett par respondenter tar upp att de har deltagit i projekt där äldre teknisk
utrustning skänks vidare till skolor respektive sjukvårdsenheter i
samarbetsländerna. När det gäller sjukvården så manar den ena av dem till
försiktighet då han har sett många exempel på skänkt utrustning som inte kan
hållas igång eftersom mottagarna till exempel saknar medel för att låta den servas
av godkänd leverantör. Han menar att man måste vara aktsam så att man inte
skänker saker som blir till besvär snarare än till nytta. En projektägare som arbetar i
många skolprojekt ser istället skänkta datorer och liknande som ett av flera möjliga
sätt att ge något tillbaka för att LiU-studenter regelbundet blir mottagna i skolorna
utan krav på bilateralt samarbete. Han upplever dock att det har blivit svårare att få
skänka utrustning.

h. Inför den internationella strategin
De praktiska råd som lyfts av respondenter inför strategiarbetet är att vara noga
med att ha remissrundor där alla som vill kan få komma till tals och att tydligt
motivera det vi gör eller vill göra. En av respondenterna anser att LiU har varit
långsamt med att välja prioriterade regioner men att en prioritering inte är
detsamma som en exkludering; det skulle vara ett stöd för personalen att kunna
förhålla sig till ett val av strategiska regioner med tillhörande kontaktperson och
informationsmaterial, inte minst i de fall då de arbetar med ifrågasatta partners
eller länder. På samma sätt ser hon det som viktigt att de strategiska partnerskapen
motiveras.
Vad de universitetsövergripande nätverken beträffar så rekommenderar en
projektägare att LiU tar tillfället i akt att utvärdera nätverken på ett strukturerat
sätt för att se vad de bidrar med till kärnverksamheten och om de är värda de
resurser som läggs på dem. Han tar upp ett konkret förslag på hur en sådan
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utvärdering skulle kunna genomföras 2 och betonar att det är viktigt att involvera
folk i kärnverksamheten direkt i nätverken och att stödja deras medverkan i så hög
grad som möjligt.
Att lyfta i internationaliseringsstrategin
En av de aspekter som projektägare föreslår att strategin kan lyfta är att
forskningsöverbyggnad kräver influenser från andra miljöer och att ett argument
för internationalisering på så sätt blir att skapa stark forskning.
Några områden som respondenter saknar idag och gärna ser bland de nya
internationella prioriteringarna är breda, strategiska samverkansavtal med
internationella företag, arbete för att hitta strategiska samverkanspartners som vi
kan dela med våra samarbetsuniversitet och synliggörande av samverkan som
handlar om hur samhället fungerar snarare än om ekonomisk innovation. En
respondent betonar vikten av omvärldsbevakning och av att inte lägga alla ägg i en
korg. Han poängterar att det behövs möjligheter för många ämnesområden och att
de områden som har lätt att hitta partners kanske kan lyfta även andra genom att
låta dem dra nytta av befintliga kontakter.
Flera respondenter funderar över vilken roll som samhällsansvar bör spela i en
internationell strategi. En av dem menar att LiU har ett samhällsansvar men att det
är viktigt att våga prioritera det som gör nytta för lärosätet.

Vi har begränsade resurser och måste prioritera.
(--) Vi har förstås ett samhällsansvar också men vi
måste kunna säga nej på ett artigt sätt istället för
att hoppa på allt. Maximal nytta får vi när vi söker
den bästa kunskapen men samtidigt bryr oss om
andra och ser framtida potential i folk, i miljöer.
(Intervjuperson 10)

Utvärderingsverktyget Network Health Scorecard:
http://www.networkimpact.org/tag/network-scorecard/

2
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En respondent som samverkar med låginkomstländer betonar vikten av ömsesidigt
utbyte och att båda parter kan dra nytta av varandra även om de inte behöver få ut
samma saker från projektet. Ett exempel skulle kunna vara att fler studenter från
samarbetslandet kan få komma till LiU för vidare studier mot att LiU-studenter kan
få möjligheter till praktik där. Ytterligare en respondent menar att FN:s Agenda
2030 utgör en viktig grund för en internationell strategi. Han ser hållbarhetsfrågor
som nyckeln, inte av ekonomiska eller moraliska skäl utan för att alla kommer att
drabbas om vi inte förändrar vårt sätt att leva. Att stimulera nya företagsidéer och
forskningsområden som står för den förändringen är ett sätt att satsa inför
framtiden.
Några forskare inom hum/sam-området tar upp att forskarna sitter utspridda och
har för lite kunskap om varandra och att det verkar saknas strategi och riktning för
forskning inom området. Det bör dock nämnas att dessa intervjuer gjordes strax
innan hum/sam-utredningen offentliggjordes.
Intressanta regioner
Flera tar upp att det redan finns många möjligheter inom Europa men att det vore
bra att utveckla forskningsmöjligheter utanför Europa i högre grad. Flera
respondenter nämner Kina som ett allt viktigare land med bra infrastruktur,
ekonomisk styrka och stort intresse för goda forskningskontakter. En av dem
uttrycker det som att Kina verkligen kan ”agera lok för forskningen” (Intervjuperson
6). Även andra asiatiska länder som Japan, Malaysia, Bangladesh, Indien och
Pakistan, nämns i några fall. Några lyfter också Afrika inför strategiarbetet med
tanke på att många LiU-forskare sysslar med afrikanskt samarbete. Ett av förslagen
från kartläggningen av afrikanska samarbetet på hur LiU skulle kunna arbeta med
ett Afrika-initiativ är att till exempel Internationella enheten får i uppdrag att samla
forskare som är aktiva i afrikanska länder och företräda deras intressen direkt
gentemot aktörer som Sida, Världsbanken och UNHCR (Brodén Gyberg 2017). Även
USA och Australien lyfts som viktiga länder ur forskningssynpunkt.
Apropå Europa lägger en av respondenterna vikt vid att LiU fortsätter vara aktivt i
nätverk som påverkar EU:s prioriteringar inför framtida forskningspolitik. Han tror
att EU:s roll som finansiär kan bli ännu viktigare för svenska forskare i en nära
framtid och då är det en fördel att vi redan är med i rätt sammanhang, har
beprövade partners och kan reagera snabbt på utlysningar.
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5. Slutsatser
I ”The state of university-business cooperation in Europe”, en omfattande europeisk
studie av samverkan mellan akademi och företag, framgår det att respondenterna
från både företagsvärlden och akademi hinder ser brist på finansiering och resurser
som stora hinder för samverkan (Davey et al. 2018). Det som särskiljer
akademikernas svar är att de i högre grad pekar på byråkratiska hinder och brist på
arbetstid. Det ligger i linje med resultaten från denna lokala kartläggning där
interna hinder och ”fritidsarbete” kommer i starkt fokus. Det är viktigt att komma
till rätta med onödiga interna hinder men med tanke på att den ovan nämnda
studien också visar att enbart undanröjande av hinder inte nödvändigtvis resulterar
i mer samverkan är det också av vikt att hitta sätt att motivera till samverkan. Det
som respondenterna ser som mest motiverande är framför allt enklare
finansieringslösningar som gör det möjligt att få medel för att till exempel starta
upp projekt eller skriva ansökningar. LiU bör också säkerställa att
informationsspridningen kring de motiverande resurser som redan finns i
dagsläget, till exempel resebidrag och stödfunktioner för inresande internationell
personal, sker genom ytterligare kanaler.
Resultaten visar styrkan i projekt som bygger på personliga kontakter präglade av
ömsesidigt förtroende och gemensam målbild. Enligt ”The state of universitybusiness cooperation in Europe” gäller det även för dem som samverkar med
akademin.

”… mutual trust and commitment, common interest
and goals facilitate cooperation for all stakeholder
groups. People and relationships drive UBC in
Europe.”
(Davey et al. 2018)

Om kartläggningens empiri
Det är värt att betona att det är viktigt att tala om samverkan på ett sätt som
inkluderar den breda flora LiU kan visa upp; att till exempel enbart använda
begrepp som UBC (University-Business Cooperation) skulle för smalt för att
beskriva all samverkan och tar inte hänsyn till mångfalden i vår forskning och
utbildning.
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Det finns två potentiella problem med underlaget till denna kartläggning. För det
första är könsfördelningen bland respondenterna sned i samma utsträckning som
listan över projektägare i de 120 kartlagda samverkansprojekten. Det finns dock
inga tecken på att svaren från män och kvinnor bland respondenterna skiljer sig
avsevärt från varandra. Både kvinnor och män driver projekt i samverkan med såväl
myndigheter som företag och projekten är av såväl forskningsrelaterad som
utbildningsrelaterad karaktär.
För det andra täcker listan över samverkansprojekt med största säkerhet inte all
internationell samverkan som pågår vid LiU just nu. Listan baserar sig dels på tips
från grupper, koordinatorer och projektägare, dels på dokument- och
databassökningar, men det finns all anledning att anta att det finns fler projekt som
inte har identifierats. Denna kartläggning fångar inte riktigt hela bilden men den
ger en mer fullständig bild än vad som fanns tidigare, och intervjuerna bidrar med
beskrivningar och problembilder som kan användas för att förbättra framtida
förutsättningar för projektägare.
Om det finns ett intresse av att samla in uppgifter kring samverkansparter på
regelbunden basis skulle en metod kunna vara att inkludera en fråga kring externa
samverkanspartners i institutionernas underlag inför årsredovisningen. Detta bör i
så fall göras med syftet att använda och sprida materialet för att underlätta för
forskare som vill delta i redan existerande nätverk.
Befintliga kontakter som kan främja framtida samarbete
Det finns i många fall potential att utnyttja de befintliga samverkansnätverken och
kontakterna ytterligare för att gynna forskning och utbildning. LiU:s
utbildningsutbyten och närvaro inom samverkansprojekt har en stark korrelation
redan idag men de regioner i världen där LiU-forskare ofta sampublicerar sig har
däremot potential att också ge synergieffekter inom samverkan och, i vissa fall,
inom utbildningsutbyte. Det långvariga samarbetet inom nätverket ECIU skulle
kunna användas ytterligare inom grundutbildningen och samverkan inom ett
nätverk som EUniverCities skulle kunna utökas med studentpraktik vid
partnerorganisationerna finansierat med hjälp av redan sökta EU-medel inom
Erasmusprogrammet.
Mot ett tydligt internationellt arbete
De återkommande önskemålen om tydliga kontaktvägar, eller rent utav experter
med ”insikt i allt”, visar att LiU behöver ha och kommunicera en mer transparent
organisationsstruktur. En del av det är att säkerställa att samma arbetsuppgifter i
möjligaste mån inte utförs inom flera olika delar av stödfunktionerna och att de
uppgifter som idag faller mellan stolarna får en hemvist. Synpunkterna på interna
hinder kring till exempel kommunikation och ekonomirutiner är viktiga att föra
vidare till relevanta delar av organisationen. Samtidigt ska det också noteras att det

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 114

2021-01-26 13:50

LINKÖPINGS UNIVERSITET
SAMVERKANSENHETEN

Internationell samverkan vid LiU
32(34)

finns en oro bland forskare kring stödsystemen och att flera betonar att
stödsystemen ska stödja, inte byråkratisera, deras verksamhet. Ett sätt att fördjupa
expertisen inom ramen för existerande organisation skulle kunna vara att satsa på
korta, LiU-interna ”praktikperioder” som ger tjänstemän och beslutsfattare
möjlighet att få större insikt i hur olika delar av organisationen fungerar och hur
verksamhetsstödet kan nå ut på ett bättre sätt.
Det planerade framtagandet av en universitetsgemensam internationell strategi kan
också, om än på ett annat plan, bidra till en ökad tydlighet inom LiU:s
internationella arbete. Inför strategiarbetet är det särskilt viktigt att ta fasta på
respondenternas synpunkter om remissförfarande och om att initiativ som kommer
från central nivå behöver utföras med lyhördhet och utifrån bred kunskap om
organisationen.
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Background to the original project
Malmö University's (MaU's) Faculty of Technology and Society (TS) has a long tradition of cooperating
with external partners within research and education. The partners vary in size and range from public
service companies, Non-profit organizations to different service and industry sectors. With one partner
organization, which has international operations, there is an outstanding long relationship within
teaching. During this relationship, teaching cases were developed to implement a problem-based
learning approach. Often, lecturers are using ready-made cases that could be purchase via The Case
Center (UK). With ready-made cases, it is difficult for students to identify themselves with the problemowner of a case and to understand the importance of the problem in a real setting, which is part of the
pedagogical approach. Cases developed together with the partner give the opportunity for direct contact
with the problem-owner via Q&A sessions and joint-presentations. This experience is the starting point
for the exploration of MaU's pilot: How can a problem-based learning experience become more
international? Another form of more complex problem-based learning can be thesis work and
internships. Internships have the advantage that the experience is not only based on the task itself. Also,
co-workers and organizational culture are part of the experience. If a student signs up for an internship
course at TS, the amount of workload equals 320 hours (40 working days full-time). This could
potentially be interesting for students who are willing to do a part of their education online but do not
want to spend a whole semester abroad.
During the search for international partners to answer this question, we experienced some hinders in
persuading Swedish companies with international operations to participate in our pilot. It seems the
chain of command into operations in other countries is too long. Often, international operations are
independent units. Complex organizational structures make it hard to find the right persons to talk to.
With this experience, the idea evolved to search for partners abroad. Directly approaching organizations
abroad might end up with the same problem of finding an adequate person to talk to. To address this
issue, we contacted MaU's alumni via email with a questionnaire, including the following questions:
-

Are you currently working in a business connected to your education?
Would you be interested in receiving current Malmö students as interns?

Out of 14000 sent emails, we got two responses. This led to another approach to contact more specific
international alumni who were at TS for their Erasmus exchanges. We contacted 60 alumni via email.
Out of these 60, we got in closer contact with five. A connection through former alumni has the
advantage that the alumni and the potential internship students share the same study experience from
the same educational institution. Also, this strengthens MaU's contact with former alumni. If we are able
to establish a solid base of internships teaching cases might follow naturally. Cases require close
collaboration between company representatives and lecturers. If students are available at the company
site they could serve as a link between company representatives and lecturers. E.g., helping in writing
the case text, being a point of contact for students back in Malmö.
Lessons-learned and future activities: Contacts to international alumni are a solid base for internationally
extending cooperation and teaching activities. They provide a shortcut into the operations of
international organizations. Therefore, it is essential to strengthening these alumni relations. Another
option is to establishing contact between international organizations and MaU on top-level management.
This might serve as a first entry point. Then, contacts on lower hierarchical levels need to be defined. A
disadvantage of such a top-down approach might be a loss of focus by handing over this task to other
employees.
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Background to the new form of the project
Internships are essential to several of our institutions/programs at our university. Being in close contact
with the field the student is training to go into after graduation, understanding the reality and applying
that to their studies is, especially in professional education, a huge advantage. As globalization is
growing, the importance of having global competence in general and in particular within your
profession becomes increasingly important. An internship lets students apply classroom learning in a
professional setting. It introduces them to the world of work and provides an opportunity to develop
their careers. In addition, they can grow their technical know-how and soft skills, which are both crucial
to landing a job. Thus, an internship paves the way for a full-time position after graduation.
From the central perspective of our university, we strive to get international experiences for all students.
Exchanges (short and long) and internships are our tools for those students who are able to go abroad.
Internationalization at home and Certificate of International Merits are the tools for those who aren't.
Having an international experience during your university has proven beneficial both for personal
growth and increasing chances for employment after graduation.
From the student perspective, we are seeing an increased interest in doing an internship abroad in the
last few years at Malmö University. More applications and more Erasmus fundings have been used since
2017, while the normal student exchanges have been on the same level during this period. Currently,
only three of our five faculties have a chance of getting Erasmus funding for their internships due to the
time frame of the periods and EU rules about funding. Hopefully, this will change in the coming
framework program. If it changes, Malmö University has the potential to be leading in international
internships on a national level.

Unexpected added values/routes
Once it was clear that the Skanska cooperation would not be possible, we started looking at other
options. This search led to a number of added values for our university. Perhaps the largest added value
was that for international alumni. The idea was to find an internship for current students using our
alumni. Easy and smart. Since one of the project participants, Niklas Nannskog, had just arrived at
Malmö University from another, slightly larger Swedish university, he assumed that Malmö University
also had one or two employees working with the fairly large group of international alumni. There was
no one. In total, 50% of a full-time equivalent was working on all alumni contacts/questions, split
between two employees who were involved in a lot of other work/projects. When reaching out in the
alumni newsletter, 3rd one ever sent (!), to approximately 14 000 alumni, we received two answers. This
rather indifferent response exposed the work to be done with alumni in general and international alumni
in particular on the central university level. On institutional levels, the connections with alumni are more
active and well functioning. Often by using informal channels such as Facebook groups, it's easier to
reach out to former students. This is how we got our first companies involved, contacting former
Erasmus students from TS / DVMT. The true added value and the success of the initial problem are that
since the summer of 2020, Malmö University has hired a person full time to work with international
alumni and create the connection that was lacking. Among other things, this will lead to more chances
of international internships in the future.
Another added value from the initial failure with Skanska was that it led to the assessment of databases
used for promoting and finding internships on local, national, and international levels. Trying to find a
database that was user-friendly for both companies, students, staff handling the internship courses and
had the possibility to integrate with our current university learning management system Canvas turned
out to be a challenge. In fact, no such system existed. Most Swedish universities were, in fact, using the
same system, a privately owned system by a company called Graduateland ApS. At first glance, it
seemed like the databases were different, mainly due to the fact that they had different names at different
universities. For example, it is called future finder at Malmö University, while it is was called differently
at Linköping University and Örebro University. What was even more problematic was that the average
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cost for a company for placing an ad was around 3000 Swedish crowns, something that we, together
with the SME's we want to work with, though was an unreasonable cost for that advertisement. In the
end, after the analysis, we decided to create our own interface and integrate it with our current learning
management system. The main reason for this decision was that the system is already being used by our
students on a, more or less, daily basis, and the system allows us to target certain groups of students
(e.g., on one specific program) that might find the internship opportunities interesting rather than
announcing it to the general student population.
Looking forward, we see grand potential in the idea and the end product. Add-on development can be
that students could register the same way as companies do and that there is an AI matching component
in the database that matches students and companies based on needs and competencies. Further, we see
it as automation for the teachers that now have to approve each and every, by students, suggested
internship placement. Having this database and students who have already been to the companies makes
the approval process shorter and more effective. In a longer perspective, the idea is to spread the concept
and system on a national level. The key success factor is to find a way to integrate it into the different
learning management systems being used at the various universities. Another potential, once up and
running, could be to start including internships as a natural part of our student exchange agreements
with foreign universities, something that is, to date, impossible.

Benchmarking and dissemination in the process
Benchmarking and dissemination is something that we have worked on quite a bit under the
project and will continue to work with once the project ends. We at Malmö University always
strive towards sustainability, and in the process of this project, we have presented the idea to
all faculties, boards, and both the council for collaboration and the council for global
engagement. In general, everyone has been positive about the idea. However, the main
argument for not having a system like this is that some claim that students finding their own
internship placement is "part of the internship experience." We have been very clear in our
communication to those with that argument that this database solution is a complement to the
current system being used. The perhaps largest added value to the current system is the chance
for students to go abroad for their internships. Since we try to live as we learn, and due to the
Covid 19 pandemic, a total of four students have done their internship within this pilot. Two of
them have mostly acted as project managers. Furthermore, they have done interviews with
several stakeholders to evaluate requirements. Here is, in a shortened version, what the different
stakeholders told our students about the idea:
Students:
•
•

Very good initiative
This is really needed since the current process is bad. You're not getting any support or help
from the university when trying to find an internship.

Teachers/Programme managers/Internship coordinators:
• Finding your own internship is part of the process
• It might be nice to have an advertising board for companies who want
• The current process is good in the sense that students learn how to apply for work
• Maybe we limit the students' ideas by presenting finished options
• This system can work as ONE way of finding an internship for students, but we must keep it
open for other ways.
• The entire process of an internship is mainly the student's responsibility.
• It's comfortable for students, but it adds work for teachers
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Results and product
In order to connect students and companies to each other, documentation of available internship places
and announcing these to students is vital. As a first rough prototype, we set up a Google Doc to collect
information from companies with available internships. Then, this information was distributed to
lecturers responsible for internship courses as well as to interested students. In a lot of cases, students
have an internship already when they sign up for the internship course. Also, some programs already
need to have an internship to even be able to start the internship course. Meaning, a lot of students
struggle to find an internship as they are not aware of options available via MaU. These students might
never sign up for an internship course. This is a critical challenge at MaU as a strategic objective is to
recruit a diverse student body. Within this diverse student body, there are 60-70% first-generation
academics. Especially, these students might not have a personal network to find a qualified internship.
After graduation, these students might have a lower chance of finding an adequate work position due to
inadequate real-life experience.
It is critical to reaching students, before they sign up for the course. To make them aware of the options
available and to decide to take on an (international) internship. The place where all students have to
sign-in from time-to-time is MaU's LMS Canvas. Here all the courses, including assignments, are
hosted. This will give the system functionality that otherwise would not happen just because the students
are already spending most of their time in Canvas, where the course information, examinations,
presentations, and every other information is. Also, Canvas gives the opportunity to target certain
student groups. The main idea with the system is that it should be able to be integrated with canvas and
that when the person who approves the company and the internship also sends the advertisement to a
certain type of students who meet the requirements for the advertisement.
After consulting with different Canvas experts, the so-called program courses were identified as a
publication channel. Within these courses, all the different student batches of a specific study program
are registered. Our INSA platform consists of different elements: A website for international
organizations, a database to store internship offers, API to Canvas to publish the offers. We strive to
automate the process as much as possible. Still, some checks need to be done manually. From the task
descriptions coming in via the database, some employee at MaU has to conduct a validity check and to
decide for which student group an ad will be published. The right employee for these tasks might be the
program responsible or career advisor. The career advisors possess information about all the programs.
Whereas the program responsible posses information on specific programs.
The companies that apply for an internship will be able to log in, and based on their information, choose
between categories: there will be topics, and under every topic, there will be the programs that educate
on a certain topic. Some programs can be part of more than one category because many programs study
several topics. There will be a button for "I am not sure. I need help." for the companies that are not sure
about the selection of topics,
After the companies choose the topics and send in the application, then someone working at Mau (
program leaders? career advisor?) would get a notification. After, they go in and do their research about
the company, and approve it or not approve it. In both cases, the companies get informed. After the
approval, the Mau employee should decide to which students the ad will be displayed. In this case, the
company only gets the "right" students for an internship. Also, the students only get the "right" ad
connected to their level of education. The students apply directly to the companies. In return, the
companies select the students on their won. MaU is not involved in the application or selection
procedure.
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Current state of the web-interface:
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1 Bakgrund: ändrad inriktning
Enligt den ursprungliga projektbeskrivningen skulle Mittuniversitetets pilot syfta till
att ta fram en handbok/handledning för initiering och drivande av internationellt
forskningssamarbete. Inriktningen på piloten fick dock lov att ändras, av två
huvudsakliga anledningar. Dels på grund av att framtagandet av en sådan
handbok/handledning kräver många kontakter och mycket input om vad som kan vara
viktigt och oviktigt i sammanhanget, och när corona slog till fick som bekant stora delar
av högskole- och universitetsverksamheten ett annat fokus. All energi lades på att ställa
om till digitalt arbete, undervisning och examination, varför kontakter och diskussioner
av detta slag prioriterades ner. Inriktningen ändrades dock också med anledning av att
STINT under våren 2020 faktiskt publicerade en handbok/handledning av det slag som
resultatet av Mittuniversitetets pilot var tänkt att utgöra (T. Shih, A. Gaunt & S. Östlund
2020;
tillgänglig
online
på
https://www.stint.se/wpcontent/uploads/2020/02/STINT__Responsible_ Internationalisation.pdf).

2 Syfte och mål
Syftet med Mittuniversitetets ändrade pilot var att utröna var de i INSA-projektet
ingående lärosätena har sina best practices och sina svaga punkter i samarbetet med
externa aktörer. Detta utforskades med hjälp av en enkät som genomfördes under
sommaren och hösten 2020, och som fem av de i projektet ingående lärosätena
(Jönköping, Linköping, Malmö, Örebro, och Mittuniversitetet) skickade ut till företag
de samarbetar med (i Linköpings fall skickade man denna enkät till ett par företag som
utgör strategiska partners, och en enkät också till en samverkande myndighet).

3 Genomförande
Det bestämdes att varje lärosäte skulle genomföra 3–5 olika enkäter. De olika lärosätena
hade skilda utmaningar kopplade till att få enkäter genomförda, och antalet enkäter
som kom in varierade därför något, men låg i alla enskilda fall ändå inom angivet
intervall. Universiteten i Linköping och Örebro skickade således in fyra enkäter vardera,
medan Malmö, Jönköping och Mittuniversitetet inkom med tre vardera. Det är dessa
17 enkäter som ligger till grund för nedanstående sammanställning och diskussion.
Enkäten hade två huvudfrågor, med sex delfrågor under varje huvudfråga. Den första
huvudfrågan berörde det nuvarande samarbetet (mellan lärosätet och
företaget/partnern ifråga), och den andra hur enkätbesvararna vill att detta samarbete
ska utvecklas framåt. På de olika delfrågorna fick enkätbesvararna avge sina
bedömningar (vilka avspeglar delfrågornas vikt för dem) i form av poäng, på en skala
mellan 1–5, där 5 betyder högsta möjliga vikt/poäng och 1 alltså lägsta.

2
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4 Resultat
Nuvarande samarbete
När det gäller det nuvarande samarbetet, anges i alla enkäter att de svarande tycker att
detta är viktigt eller mycket viktigt för att de enkätbesvarande företagen ska kunna
rekrytera nya anställda nationellt bland universitetens studenter (medelbetyg 4,52), och
för att kunna kompetensutveckla sin personal nationellt (medel 3,92. Här kan man
notera att en av Malmöenkäterna sticker ut genom att en låg poäng har satts där. I
Malmös tre enkäter sätts poängen 2, 4 och 5 på denna fråga.)
Samarbetet är också ganska viktigt, men dock av lite mindre vikt, för att kunna bedriva
gemensam forskning nationellt (medelbetyg 3,75). Gemensam forskning internationellt
får också lite lägre medelpoäng, 3,07, men här är det värt att notera att det är stor
spridning mellan universiteten, vilket säkerligen har att göra med vilken typ av
samarbetspartners det är som fått svara på enkäten. Enkäterna från Linköpings
universitet ligger på högsta möjliga medelpoäng, 5,0, Mittuniversitetet och Örebro har
i sina enkäter medlet 3,0, medan Malmös och Jönköpings enkäter får de väldigt låga
2,33 respektive 2,0 (och det är också värt att observera att en av de svarande i
Jönköpings enkäter och en i Malmös dito bara sätter 1 på denna delfråga).
Det som de svarande har angett som minst viktigt i det nuvarande samarbetet är att
kunna få möjlighet att rekrytera ny arbetskraft internationellt (2,78), och att
kompetensutveckla personal internationellt (2,22). Detta är enkätbesvararna relativt
överens om, medelbetygen från de olika universitetens enkäter ligger här nära varandra.
(Dock bör det observeras att tre enkäter sticker ut på den första av dessa två frågor, en
från Linköping, en från Malmö och en från Mittuniversitetet, där de svarande har satt
varsin femma. En Malmö- och en Linköpingsenkät sticker också ut åt andra hållet,
genom att de svarande där bara satt varsin etta. Betygen ligger mer samlade på den
andra frågan.)

Framtida samarbete
Gällande hur det framtida samarbetet med de olika lärosätena ska se ut, så vill
enkätbesvararna utveckla detta för att kunna trygga rekrytering av personal nationellt
(medelbetyg 4,37), kompetensutveckling nationellt (4,08) och de vill också utveckla
forskningen nationellt (3,67). Angående den sista av dessa frågor är det dock intressant
att notera spridning i de poäng som sätts i de enkäter som kommer från olika universitet.
Linköpings universitets enkäter ligger här på medelbetyg 5,0, Mittuniversitetet och
Örebros på 4,0, Malmös på 3,67, och Jönköpings, i andra ändan, på endast 1,67. Det är
återigen rimligt att misstänka att dessa skillnader beror på vilken typ av
samarbetspartners det är som fått besvara enkäten. (Man kan också notera att bakom
Örebros medel på 4,0 återfinns två enkäter som sätter siffran 5 och två som sätter treor.

3
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I Mittuniversitetets tre enkäter sätts siffrorna 3, 4 respektive 5 på denna fråga, i Malmös
2, 4 och 5, och i Jönköpings 1, 1 och 3.)
Av mindre vikt för enkätbesvararna, men dock inte helt oviktigt, är att utveckla
gemensam forskning internationellt (medelbetyg 3,03), kompetensutveckling
internationellt (2,42), och också att utveckla samarbetet för att kunna rekrytera ny
personal internationellt (2,87). Här bör det dock påpekas att medan enkätbesvararna är
ganska överens på den mittersta av dessa frågor, så spretar de olika universitetens
enkätsvar ganska mycket i den första, och också lite grann i den sista. Vad gäller den
första av dessa frågor så sticker Linköpings universitet ut med medelbetyget 4,5. De
övriga fyra lärosätena har i sina enkäter medlen 3,33; 3,0; 2,33; respektive 2. På den sista
av dessa tre frågor har Mittuniversitetet högst medelbetyg på 3,33, tätt följt av Malmö
och Jönköping, vilka båda hamnar på 3,0. Sist hamnar här Linköping (2,75) och Örebro
(2,25). För att vända på perspektivet, så kan man istället se det som så att det är dessa
områden med lägst medelpoäng som faktiskt har högst utvecklingspotential. Här
behövs ökad dialog med samarbetspartners om hur man kan skapa mervärde för dem
framåt inom just dessa områden.

Best practices
Väljer man istället att titta på enkätsvaren från varje lärosäte, i syfte att försöka
identifiera best practices, kan man konstatera att Linköpings universitet har sin best
practice i gemensam forskning, både nationellt och internationellt, Malmö i rekrytering
bland studenter nationellt (men där vill enkätbesvararna utveckla samarbetet för att
säkra kompetensutveckling nationellt). I de tre första av dessa fall har det enskilda
universitets enkäter ett medelbetyg på 5,0 på de relevanta frågorna, i det sistnämnda
4,67. Det som Linköpings universitets enkätbesvarare också är mest intresserade av att
utveckla framåt är den gemensamma forskningen, både nationellt (medel 5,0) och
internationellt (4,5). Örebros best practices är kompetensutveckling och rekrytering
bland studenter (nationellt i båda fallen), vilka båda får medel 4,0. Och enkätbesvararna
är mest intresserade av att utveckla samarbetet med (nationell) studentrekrytering i
åtanke (medel 4,75). I Mittuniversitetets enkäter får rekrytering bland studenter och
gemensam forskning nationellt högst medelbetyg (4,67 respektive 4,33), och
enkätbesvararna är också mest intresserade av att utveckla dessa områden framåt
(medel 4,0 i båda fallen). I Jönköpings enkäter är det rekrytering bland studenter och
kompetensutveckling nationellt som får högst betyg (medel 4,67 respektive 4,0), och
även i detta fall är enkätbesvararna mest intresserade av att utveckla dessa saker framåt
(4,33 i båda fallen).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att i det nuvarande samarbetet är det rekrytering av ny
personal nationellt bland lärosätenas studenter och kompetensutveckling av personal
nationellt som anses vara av största vikt för enkätbesvararna. Också viktigt, om än av

4
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lite mindre vikt, är gemensam forskning nationellt. Samma tre områden är också de
viktigaste att utveckla framåt, enligt enkätbesvararna, och de rankas också där i samma
ordning. En misstanke från Mittuniversitetet är att anledningen till att detta är bilden
som framträder är att enkätbesvararna har samarbetat med lärosätena en längre
tidsperiod, och att samarbeten kring de områden som enkätbesvararna ser som
viktigast redan har byggts upp. Dock kan man förstås också se det som så att de
områden som har störst utvecklingspotential framåt är de som har fått lägst medelbetyg
i denna enkät, att internationellt utveckla gemensam forskning, kompetensutveckling
och också möjliggöra rekrytering av personal internationellt. Här behövs en diskussion
om hur lärosätena och deras samarbetspartners bör och kan samverka kring dessa
frågor.
De fem lärosäten som skickat in enkäter har lite olika best practices. För Linköping är
det gemensam forskning, både nationellt och internationellt. För övriga lärosäten är
rekrytering av studenter nationellt en av de viktigaste orsakerna för samverkan, medan
gemensam forskning nationellt också är viktigt för de som svarat på Mittuniversitetets
enkät, och kompetensutveckling nationellt för de som svarat på Örebros och
Jönköpings enkäter.

5
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Bilag

Bilaga 1: Sammanställning av svar i
Mittuniversitetets enkät
Enkätfrågor (med svar givna för varje delfråga):
Gradera 1-5 där 1= mindre viktigt - 5= mycket viktigt
1) Kopplat till samverkan mellan er organisation och lärosätet, hur viktigt tycker ni att det är att vi
samverkar med er kopplat till:
a) Gemensam forskning nationellt. För att forska på frågor tillsammans
nationellt.

Lkpg1

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5555

3453

535

434

411 <-poäng satta i de olika enkäterna

5

3,75

4,33

3,67

2

<-medel /totalt medel: 3,75

b) Rekrytering bland studenter, för att nå framtida kompetens till organisationen nationellt.

c)

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5255

5443

455

555

554

4,25

4

4,67

5

4,67

/4,52

Kompetensutveckling (livslångt lärande) nationellt, för att kompetensutveckla personal nationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

3554

5443

335

425

444

4,25
4
3,67
3,67
4
/3,92
d) Gemensam forskning internationellt. För att forska på frågor tillsammans
internationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5555

225-

432

124

312

5

3

3

2,33

2

/3,07

e) Rekrytering bland studenter, för att nå framtida kompetens till organisationen internationellt.

f)

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5214

2223

252

314

225

3,25

2,25

3

2,67

3

/2,78

Kompetensutveckling (livslångt lärande) internationellt, för att kompetensutveckla personal
internationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

2132

2243

222

313

222

2

2,75

2

2,33

2

/2,22

1 Förkortningar: Lkpg: Linköpings universitetet, Öbo: Örebro universitet, MIUN: Mittuniversitetet, Malmö: Malmö universitet, Jkpg:
Jönköping University.
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2) Kopplat till samverkan mellan er organisation och lärosätet, hur viktigt tycker ni att det är att vi
utvecklar/ökar samverkan med er kopplat till:
a) Gemensam forskning nationellt. För att forska på frågor tillsammans nationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5555

3355

534

425

311

5

4

4

3,67

1,67

/3,67

b) Rekrytering bland studenter, för att nå framtida kompetens till organisationen nationellt.

c)

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5255

5554

354

-45

454

4,25

4,75

4

4,5

4,33

/4,37

Kompetensutveckling (livslångt lärande) nationellt, för att kompetensutveckla personal nationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

3354

5443

524

554

544

3,75

4

3,67

4,67

4,33

/4,08

d) Gemensam forskning internationellt. För att forska på frågor tillsammans
internationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

5535

2253

322

424

321

3

2,33

3,33

2

4,5

/3,03

e) Rekrytering bland studenter, för att nå framtida kompetens till organisationen internationellt.

f)

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

4214

2223

253

333

324

2,75

2,25

3,33

3

3

/2,87

Kompetensutveckling (livslångt lärande) internationellt, för att kompetensutveckla personal
internationellt.

Lkpg

Öbo

MIUN

Malmö

Jkpg

2132

2243

323

322

223

2

2,75

2,67

2,33

2,33

Malmö

Jkpg

3

1

strategiska partners

2

2

företag

/2,42

3) Är denna enkät genomförd med:
Lkpg

Öbo

4

2

2

2

MIUN
3

1

företag i offentlig sektor

1

myndighet(er)
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1. Bakgrund
Den del av INSA-projektet som handlar om de lärosätesspecifika pilotprojekten har
bestämts utifrån respektive lärosätes förutsättningar och intresseområden. Örebro
universitet (ORU) har här valt att titta närmare på hur man med fokus på kompletta
kunskapsmiljöer kan arbeta med en internationell samverkansstrategi. Detta grundar sig i
att ORU i sin internationaliseringsstrategi och handlingsplan för internationalisering
fokuserar på att noggrant identifiera utländska lärosäten för strategiskt samarbete som
möjliggör förstärkning av befintliga och nya kompletta kunskapsmiljöer där kvalitet är den
viktigaste drivande faktorn. Kompletta kunskapsmiljöer hos ORU utmärks av tydliga länkar
mellan utbildning, forskning och samverkan (både med näringsliv och offentlig sektor), samt
att miljöerna har en tydlig förankring i den centrala universitetsledningen. Dessa
samarbeten är drivna från ledningen och ämnar säkra breda samarbeten som spänner över
många ämnen och inkluderar såväl forskning som utbildning och samverkan.

2. Syfte och mål
I pilotprojektet finns flera olika syften och mål:
1. Utveckla, implementera och preliminärt utvärdera en lärosätesunik internationell
samverkanstrategi med fokus på kompletta kunskapsmiljöer och dess dynamik som
främjar nyttiggörandet av samarbete som gynnar lärosätet, studenterna, näringsliv
och offentliga sektorn.
2. Ge en översikt av de viktigaste kriterierna för att identifiera internationella partners
för strategiskt samarbete
3. Titta på vilka olika hinder (geografiska, tekniska, praktiska, etiska, finansiella,
organisatoriska, m.m.) som uppstår och se hur dessa kan överbryggas
4. Titta på vilka konsekvenser en internationell samverkansstrategi och en
implementering av denna har för lärosätets verksamhet och kvalitet.
5. Titta på hur framgångsrik internationell rekrytering av lärare/forskare och studenter
kan gynnas av en internationell samverkansstrategi
Nedan redovisas resultaten av pilotprojektets olika delar.
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3. Resultat
Mål 1

Utveckla, implementera och preliminärt utvärdera en lärosätesunik
internationell samverkanstrategi med fokus på kompletta kunskapsmiljöer och
dess dynamik som främjar nyttiggörandet av samarbete som gynnar lärosätet,
studenterna, näringsliv och offentliga sektorn.
Vårt övergripande fokus i pilotprojektet har varit att utveckla en strategi för hur vi jobbar
med våra strategiska lärosätespartners som ett sätt att utveckla djupare samarbeten. En
viktig del av arbetet har varit att identifiera nya tänkbara samarbetspartners utifrån ett
komplett kunskapsmiljö-perspektiv. Vi har genom åren sett att den traditionella sortens
utbytesavtal främst leder till studentutbyte och, i en del fall, även lärar- och personalutbyte. I
vissa fall, framför allt där lärarutbyten är aktiva, kan utbytet leda till forskningssamarbeten.
Det är dock sällan vi ser att någon form av samverkan utvecklas. Med en komplett
kunskapsmiljö som uppnås via strategiska partners har vi sett att det finns goda möjligheter
att nå samverkansuppgiften. I ORU:s fall illustreras detta med det strategiska partnerskapet
med Aston University (AU) i Storbritannien.
ORU har som en del av sin internationaliseringsstrategi 2015–2020 haft som mål att ingå
strategiska partnerskap med ett fåtal utvalda partneruniversitet, främst i Europa. Syftet har
varit att skapa starka samarbeten inom både utbildning, forskning och samverkan, s.k.
kompletta kunskapsmiljöer, med mellan 2–5 partners.
När ORU fick frågan om att vara med i INSA-projektet arbetade vi inom olika områden, inom
både avdelningar och institutioner, intensivt med att starta upp ett samarbete med AU i
Storbritannien som vi identifierat som en strategisk partner. Det strategiska partnerskapet
initierades av universitetsledningarna vid respektive lärosäte och i mars 2016 skrevs ett
avtal som innefattade ett långtgående samarbete. Man såg många likheter mellan lärosätena
men även flertalet områden där man kompletterade varandra. Aston var t.ex. i uppstarten av
sin läkarutbildning och här kunde ORU bidra med sin erfarenhet, medan Aston jobbat länge
med internationell studentrekrytering på ett mer systematiskt sätt än ORU och kunde dela
med sig av sina erfarenheter på detta område.
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Under 2017/18 intensifierades samarbetet och det har sedan dess utvidgats till att omfatta
nästan alla institutioner samt flertalet avdelningar vid ORU. Erasmus+-medel har nyttjats
flitigt för att finansiera lärar- och personalutbyte vid respektive lärosäte och det första
studentutbytet via Erasmus+ ägde rum våren 2018. Forskningssamarbeten inom t.ex. AI och
robotik, åldrande och migration kompletteras med studentutbyten inom fem av ORU:s åtta
institutioner.
Inom samverkansområdet har man inledningsvis diskuterat studentutbyten som omfattar
praktik och exjobb samt provat att skicka studenter från Aston till ORU. Under arbetet har
olika hinder uppstått och båda parter har jobbat aktivt och innovativt för att hitta lösningar
på dessa. Hinder och lösningar diskuteras under Mål 3.
Då samarbetet med Aston med tiden alltmer fördjupats och engagemanget på alla nivåer vid
båda lärosätena vuxit, beslöt sig ORU för att fokusera på Astonsamarbetet och dra nytta av
de lärdomar man har fått där. ORU har valt att se Astonsamarbetet som ett ”case” för att
kunna utveckla en stabil och komplett kunskapsmiljö och på så sätt arbeta fram en modell
för att identifiera internationella partners för strategiskt samarbete och via detta utveckla
former för internationell samverkan. Former och kriterier för att identifiera strategiska
partners har därför tagits fram och vidareutvecklats i Mål 2 nedan.

Aktiviteter kopplade till Mål 1
För pilotprojektet har intervjuer gjorts med ett 30-tal personer vid både ORU och Aston (se
bilaga 1). I rapporten utvärderas samarbetet och man lyfter exempelvis möjligheten att
hjälpa varandra i arbetet med internationella praktikmöjligheter för studenter och de
lärdomar ORU kan dra av AU:s arbete med internationella alumner. Här såg vi därför att det
är viktigt att lärosätet tar en mer aktiv roll i samarbetet för att samordna insatserna. Vi
beslutade oss för att bjuda in företag i Örebro län, företrädare för Regionorganisationen samt
lärosätesrepresentanter för praktik, HR, samverkan, alumn och forskningssamarbeten från
både ORU och Aston, till en träff i Örebro och Karlskoga den 9–11 juni 2020. Samma upplägg
var även planerat att äga rum i Birmingham med Aston som värd den 18–20 augusti 2020.
Inför dessa träffar var ett planeringsmöte på ORU, kombinerat med arbetsskuggning inom
Erasmus+ av två medarbetare från Aston inplanerat till 14–16 april 2020. På grund av
Coronakrisen kunde inget av dessa möten genomföras och vi såg i detta fall att värdet av ett
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personligt möte är mycket viktigt och svårt att ersätta med ett digitalt möte. Företagen
kommer dock att kontaktas för att utreda möjligheterna till ytterligare samarbete, men då i
mindre skala via telefon/Zoom. Då många företag fortfarande har ett ansträngt läge med
varsel och uppsägningar p.g.a. Corona kommer detta att göras i ett senare skede.

Mål 2

Ge en översikt av de viktigaste kriterierna för att identifiera internationella
partners för strategiskt samarbete
När ORU inledde arbetet med att identifiera strategiska partners gjordes en noggrann analys
av vad man ville ha ut av en partner och vad man själv kunde erbjuda. I detta arbete deltog
universitetsledningen vid ORU tillsammans med avdelningschefer, dekaner, prefekter och
andra nyckelpersoner inom lärosätet. Ett grundläggande arbete gjordes och en lista över
tänkbara partners togs fram, vilken i sin tur analyserades i olika steg, se nedan. Under
arbetet med att identifiera ytterligare tänkbara samarbetspartners har ORU använt sig av
detta arbetssätt vilket har visat sig fungerar bra för att identifiera presumtiva partners.
Vi har under arbetets gång utvecklat ett analysverktyg (se bilaga 2) för att kunna komma
fram till ett hållbart resultat. Som ett första steg har vi sett att en nulägesanalys av vilka vi är
och vad vi kan erbjuda är nödvändig. Universitetsvärlden är i ständig förändring och en del
saker förändras snabbare än andra. En ny strategisk satsning på som är viktig och attraktiv
för en potentiell partner kanske inte fanns när man gjorde föregående analys för kanske bara
något år sedan. Efter att vi gjorde arbetet med att ta fram AU som en strategisk partner har vi
vidareutvecklat processen och lagt till sådant som nu står i fokus men som kanske inte var
aktuellt på samma sätt för fem år sedan. Ett sådant exempel är Agenda 2030 och de globala
målen som är i fokus på många olika sätt på ORU. En strategisk partner som inte jobbar
aktivt med hållbarhetsmål skulle inte vara aktuell för samarbete idag.
En av lärdomarna från WP2 för ORU:s del har varit att titta närmare på hur vi kan identifiera
nya strategiska partners och samverka via Örebro kommuns vänorter, en idé som Linköpings
universitet och Högskolan i Skövde vidareutvecklat och arbetat med. En kartläggning av
vilka kopplingar som finns till universitet i vänorterna har gjorts och utifrån kartläggningen
har vi sedan utgått från det ovan nämnda analysverktyget för att identifiera potentiella
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strategiska partners i vänorterna. Detta har resulterat i att vi under INSA-projektet
identifierat minst en ny potentiell strategisk partner.

Aktiviteter kopplade till Mål 2
I pilotprojektet fanns ett besök hos en potentiell strategisk partner inplanerat 23–25 juni
2020 för att utifrån den analys och kartläggning som gjorts av lärosätet även kunna göra en
utvärdering på plats. Vi ville vid besöket påbörja en diskussion om framtida
samarbetsmöjligheter i en komplett kunskapsmiljö. På grund av Coronakrisen har det
besöket blivit inställt och diskussionerna har tyvärr skjutits fram. Det är i dagsläget ovisst
när det kan äga rum.

Mål 3

Titta på vilka olika hinder (geografiska, tekniska, praktiska, etiska, finansiella,
organisatoriska, m.m.) som uppstår och se hur dessa kan överbryggas
Med hjälp av INSA-projektets pilot har vi kunnat ta viktiga steg framåt när det gäller
samverkan av internationalisering tillsammans med AU. Fram tills nyligen har den
stöttning som finns främst omfattat student- och lärarutbyte samt forskning, men har inte
på samma sätt omfattat samverkan. Då samarbetet med AU fungerat mycket bra har varit
naturlig för båda parter att gemensamt försöka överbrygga de hinder för samverkan som
uppkommit. De goda relationerna har gjort att man givit varandra tid att hitta lösningar då
man sett vikten av att ”skynda långsamt” för att bibehålla en god kvalitet i verksamheterna. I
de intervjuer som gjordes med företrädare för ORU och AU framkommer hinder och
möjligheter som respondenterna lyft fram som (se bilaga 1). Nedan ges exempel på hinder
som uppkommit och hur man försökt lösa dessa.

Lagar och regler
Inkommande praktikstudenter som inte är registrerade på kurs på ORU omfattas inte av
Kammarkollegiets försäkring Student IN. Eftersom studenterna inte själva kan teckna
försäkring i Sverige utan måste göra detta i sitt studieland måste frågan lösas på annat sätt
utan att man riskerar att den försäkring som studenterna tar med sig inte är så omfattande
som krävs.
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Lösning:
ORU:s jurister har samarbetat med AU:s praktikansvariga för att identifiera de delar i
Student IN som är nödvändiga för studenterna att ha med sig. Man har tillsammans tagit
fram ett dokument med de punkter som studentens försäkring måste omfatta och lagt in
detta i praktikavtalet ”AU Placement Agreement Orebro”. AU intygar därmed att alla krav på
försäkring uppfylls och att ORU inte behöver kontrollera varje students försäkring. Vid
eventuella ändringar i dokumentet kontaktas ORU:s jurister för kontroll innan ORU kan ge
sitt godkännande. För ORU:s utresande studenter har AU gått igenom Kammarkollegiets
försäkring Student UT och godkänt denna.

Double och Joint Degrees
På AU har man lång erfarenhet av att jobba med Double och Joint Degrees som ett naturligt
inslag bland sina utbildningar. För ORU har det funnits mycket diskussioner om de
regelverk som styr hur man får jobba med frågorna samt hur man gör det på ett för ORU
fungerande sätt med just våra utbildningar.

Lösning:
På ORU arbetar man just nu på flera fronter, vid såväl avdelningar som institutioner, för att
lösa frågor som rör terminstider, antagning av studenter (behörighet och urval),
administration av studieavgifter, examensutfärdande, visum, försäkringar, överföring av
personuppgifter, möjlighet till studieuppehåll m.m. Arbetet tar tid men man ser en stor
vinning i att det görs grundligt och metodiskt. På AU ser man också stora fördelar med att
inte gå för fort fram i processen och man har en förståelse och förtroende för varandras
arbete via det samarbete som man har byggt upp. Allt detta görs kring ett program som
används som pilot för en framtida gemensam Double Degree.

Språkliga hinder
Svenska studenter har oftast inga problem att tala och skriva engelska under praktik eller
exjobb i Storbritannien. För Astonstudenternas del behöver man från början säkerställa att
de praktikplatser som erbjuds kan ta emot dem utan några kunskaper i svenska.

Lösning:
ORU planerar en inventering av ovanstående vid de företag som man tänker sig att kontakta
i den omarbetade aktiviteten i Mål 1.
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Hållbarhet och geografi
För att skapa och upprätthålla kontakten med partners krävs oftast en hel del resor, vilket
kan vara problematiskt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Lösning:
Med en strategisk partner som man lärt känna väl fungerar tekniska lösningar för möten via
Zoom/Teams/Skype mycket bra när man redan upprättat en relation. Diskussioner om
Double Degrees har exempelvis har förts digitalt och man kan även tänka sig att det kan
fungera inom undervisningen i en framtida Double Degree. På så sätt skulle man under
utbildningens gång kunna knyta ihop AU och ORU utan att resor genomförs. I och med de
digitala lösningar som man arbetet med under Coronakrisen har onlineundervisning och –
möten testats och blivit en del av vardagen som med största sannolikhet kommer att leva
kvar.
En annan lösning kan vara val av strategisk partner som har en geografisk placering som
möjliggör att man kan åka dit med tåg utan att resa i flera dygn. Detta har vi med som ett
kriterium när vi tittar på framtida möjliga strategiska partners.

Brexit
Det strategiska partnerskapet med AU ingicks bara några månader innan folkomröstningen
om Brexit skulle äga rum. Det fanns därmed en osäkerhet om hur samarbetet skulle utveckla
sig, men man bestämde sig för att göra det bästa möjliga av situationen.

Lösning:
Jurister och Internationella kontoret vid båda lärosätena har förberett avtal för fortsatt
samarbete utifrån olika scenarier med Brexit, beroende på hur utträdet kommer att se ut och
om Storbritannien fortsatt kommer att delta i Erasmussamarbetet eller inte. Därmed har
parterna säkrat former för samarbete i god tid och förutsättningarna för att fortsätta det
strategiska partnerskapet är mycket goda. Osäkerheten med Brexit har även inneburit att
det strategiska samarbetet blivit än viktigare och båda parter är lika måna om att
upprätthålla kontakter då det troligen blir svårare med praktik för studenter till och från
båda länderna. Ett strategiskt samarbete blir därför ett sätt att bibehålla stabilitet i
verksamheten vid stora förändringar i omvärlden.
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Traditioner
AU:s studenter får enligt tradition betalt av företag när de är på praktik, något som inte är
vanligt i Sverige där man har ett annat system med studielån. När man började att diskutera
praktikutbyten var detta en av de stora frågorna.

Lösning:
AU:s studenter informeras tydligt om vad som gäller inför sin praktik i Sverige. Detta har
fungerat bra och det har inte varit några oklarheter kring detta när de kommit till ORU.

Organisatoriska hinder
Vid ORU finns ingen organisation för att ta emot utländska praktikanter som inte är
registrerade på en kurs. Vid AU finns däremot ett väl utbyggt ”Placement Office” som arbetar
med både in- och utresande praktikanter.

Lösning:
ORU har lärt sig mycket av hur AU jobbar med praktikanter och har kunnat omsätta dessa
kunskaper i praktiken utifrån de förutsättningar som finns på ORU. När ORU har tagit emot
praktikanter från AU har man provat sig fram och utrett bästa möjliga alternativ när
problem dykt upp. Ännu finns ingen permanent organisation för mottagande av
praktikanter men nya rutiner har tagits fram och mycket finns förberett för att det ska
fungera med orienteringsprogram, tillgång till bibliotek, ev. byte av praktikplats och
säkerhetsrutiner.
Vi ser att utan det strategiska partnerskapet med AU hade vi inte kommit så långt som vi
gjort inom flera viktiga områden. Det förtroende som byggts upp gör att vi kan hjälpas åt att
hitta lösningar på de hinder som uppstår och det finns ett ömsesidigt tålamod när det tar
längre tid än väntat att övervinna problem som uppstår.

Aktiviteter kopplade till Mål 3
I den kartläggning av möjliga fortsatta samarbetsområden mellan ORU och AU som gjorts
inom INSA-projektet har ytterligare möjligheter för framtida samarbeten inom en komplett
kunskapsmiljö lyfts fram, exempelvis hur man kan jobba vidare med gemensamma kortare
utbyten/sommarkurser. Då detta är nytt för ORU ser man här att en sådan verksamhet vore
bra att bygga upp tillsammans med AU, något vi ämnar göra i framtiden.
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Mål 4

Titta på vilka konsekvenser en internationell samverkansstrategi och en
implementering av denna har för lärosätets verksamhet och kvalitet.
Det strategiska samarbetet med AU har gett hela ORU en stabil grund för att våga prova
olika sorters nya samarbeten. Ett exempel är praktik för studenter som inte är registrerade
på kurs vid Örebro universitet. Studenterna har fått en praktikplats förmedlad via ORU på
t.ex. ett företag eller i ett labb på ORU. Studenterna är registrerade vid sitt hemuniversitet
och får tillgodoräkna sig praktiken i sin examen, men de räknas inte som utbytesstudenter
då de inte kan registreras på en kurs och kan därför inte ta del av försäkringar,
bostadsgaranti, bibliotekstjänster etc. som andra studenter. Denna typ av praktik har
efterfrågats av flera partners men blev först med Astonsamarbetets stabila grund möjligt att
genomföra och ORU har haft stor nytta av AU:s kunskaper kring utlandspraktik.
Ett annat exempel på samarbete som kommit till stånd med AU är ett pilotprojekt för att
starta Double Degrees. AU har mångårig erfarenhet på området medan ORU inte arbetat alls
med detta. I och med de upparbetade kontakterna och den kännedom om varandras
verksamheter som finns på respektive lärosäte har diskussioner kunnat föras på ett
förutsättningslöst sätt där man har förståelse för varandras olikheter och specifika problem.
Det strategiska samarbetet med AU har därför stor betydelse för att höja kvaliteten på ORU:s
verksamhet på olika sätt. Det strategiska samarbetet har därmed stor bäring på ORU:s
verksamhetsutveckling och kvalitet.
Vidare har samverkan mellan forskare, lärare och personal på lärosätena lett till
kunskapsutbyte inom flera områden, bland annat personalutbyten mellan
Kommunikations- och samverkansavdelningarna och Grants Office vid ORU och AU, något
som troligen inte hade ägt rum utan det strategiska samarbetet. Frågor kopplade till
studentrekrytering, entreprenörskap, inkubatorverksamhet och finansieringsmöjligheter
har lyfts vid utbytet och konkreta idéer och inspiration har varit viktigt för fortsatt arbete vid
ORU. På detta sätt har kunskapsöverföringen mellan de två lärosätena hjälpt till att utveckla
det samverkans- och innovationsarbete som bedrivs på respektive lärosäte.
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AU är framgångsrika när det gäller alumnverksamhet, både nationellt och internationellt.
ORU har genom den revidering av aktiviteter inom INSA-projektet som gjordes p.g.a.
Coronakrisen, tittat på hur AU jobbar med främst internationella alumner och gjort en egen
kartläggning och utvärdering som lagt grunden till fortsatt internationellt alumnarbete som
en ingång till ökad samverkan, se avsnitt ”Revidering av pilot” nedan.

Aktiviteter kopplade till Mål 4
Inom ramen för aktiviteterna i Mål 1, d.v.s. möten mellan AU, ORU, företag och Region
Örebro län i juni och augusti 2020 var tanken att samarbetet mellan såväl institutioner som
avdelningar skulle fortsätta och vidareutvecklas. Som tidigare nämnts kunde inget av dessa
möten genomföras på grund av Coronakrisen. Vi har istället för avsikt att på andra sätt
utveckla samarbetet tills det åter är möjligt med fysiska besök, se ”Revidering av pilot”
nedan.

Mål 5

Titta på hur framgångsrik internationell rekrytering av lärare/forskare och
studenter kan gynnas av en internationell samverkansstrateg
Det Vinnovafinansierade PAUS-projektet har vid ORU varit en stor framgång.
Lärare/forskare från ORU har genom projektet fått möjlighet att förlägga en del av sin
arbetstid på ett företag eller i en organisation inom ramen för sin tjänst. Detta har visat sig
vara ett gynnsamt kunskapsutbyte för både den mottagande organisationen och forskaren;
företaget/organisationen får ta del av ny och uppdaterad kunskap samtidigt som forskaren
tar med sig nya idéer för både undervisning och forskning. Flera av de forskare som
intervjuats i den rapport som ligger till grund för ORU:s INSA-pilot (se bilaga 1) lyfte detta
som ett koncept att ta vidare för att skapa internationella kontakter och genomföra
mobiliteten utomlands. Detta är något som med fördel kan göras tillsammans med Aston i
ett första skede och där det finns stora framtida utvecklingsmöjligheter via det strategiska
partnerskapet.
ORU har fått EU-kommissionens godkännande vad gäller implementering av "The European
Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers"
(Charter & Code). Ett godkännande ger rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in
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Research". Utmärkelsen anger att ORU är en arbetsgivare med stimulerande och välvillig
arbetsmiljö. Utmärkelsen förmedlar också universitetets engagemang för rättvisa och
transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning och
karriärutveckling av forskare.
Ett systematiskt arbete pågår nu vid ORU med att implementera EU-kommissionens
riktlinjer i Charter & Code som ett led i arbetet med ökad internationalisering. Även AU har
Charter & Code och fick denna redan 2010. Här ser man en möjlighet från ORU:s sida att lära
sig mer om hur de arbetar strategiskt vid AU för att förbättra och utveckla arbetet med att
rekrytera lärare och forskare internationellt.
Personalavdelningen vid ORU har sett att en viktig faktor för att lyckas med internationell
rekrytering är att man aktivt arbetar med att på olika sätt hjälpa forskarens medflyttande
partner till ett jobb och en bra tillvaro för att de ska ta steget att komma hit och även vilja
stanna kvar. ORU har inom Personalavdelningen ett ”Relocation-kontor” som till viss del
hjälper till med en del praktiska saker kring visum och bostad samt ett samarbete med
Handelskammaren där medflyttande kan få hjälp med CV-granskning och coachning men
mer behöver göras för att hjälpa medflyttande att hitta en sysselsättning.

Aktiviteter kopplade till Mål 5
Personalavdelningen har sett att en direktkontakt med företag i Örebro län skulle vara ett
bra sätt att snabbt och effektivt kunna matcha en medflyttande partners kompetens med ett
företag. För att initiera kontakterna var tanken att representanter från Personalavdelningen
på ORU skulle delta i möten med företag och AU som var inplanerade i juni och augusti
2020, se aktiviteter under Mål 1. Detta kommer p.g.a. Coronakrisen inte att vara möjligt att
genomföra som planerat, men Personalavdelningen hoppas kunna göra detta så
småningom.

4. Revidering av pilot
Som framgår ovan fanns ett flertal aktiviteter planerade våren 2020 som utgick från
samarbetet med vår strategiska partner AU inom ramen för en komplett kunskapsmiljö. På
grund av omständigheterna under Coronakrisen har vi inom INSA-projektet istället valt att
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fokusera på aktiviteter som främjar internationell samverkan men med ett annat perspektiv
och med lärdomar och inspiration från samarbetet med AU. I den intervjustudie som
genomförts inom INSA-projektet där ett trettiotal respondenter från både ORU och AU
deltagit (se bilaga 1), lyfts arbetet med internationella alumner fram som ett område med
stor utvecklingspotential på ORU. Här såg vi därför en möjlighet att, istället för de från
början planerade aktiviteterna, genomföra ett arbete kopplat till internationell
alumnsamverkan. vilket är något som lyfts även i INSA-projektets WP 2 som det område som
flest lärosäten såg utvecklingspotential inom. Därmed bedömdes det att en revidering av
piloten för att fokusera mer på alumnverksamhet skulle vara till stor nytta även för övriga
lärosäten.
Arbetet består av fyra delar:
• En omfattande alumnkartläggning som bygger på sammanställda data från flera olika
källor för att kunna följa upp ex. andel internationella alumner som stannar i Sverige
samt nuvarande arbete.
• En alumnenkät som skickats till alla som läst ett internationellt masterprogram på
ORU och tagit minst 30hp för att bl.a. undersöka intresse för samverkan med ORU.
• Djupintervjuer med ett urval alumner för att vidare undersöka orsaker till resultat
som framkommit i alumnkartläggningen och enkäten.
• En digital internationell samverkansplattform som bygger på ovanstående samt
resultaten från WP 3. Denna ska kunna uppfylla flera av de behov som identifierats i
övrigt arbete.
Hittills har de första två delarna genomförts och de sista två påbörjats. Alla delar kommer
vara avslutade inom det förlängda INSA-projektet.
De aktiviteter som vi hade planerat för från början men som inte har kunnat genomföras
p.g.a. Corona kommer vi istället att ha färdiga planer och koncept för när det återigen blir
möjligt med fysiska möten och resor.

Nya aktiviteter och resultat
Inom INSA-projektet har vi fokuserat på alumner på internationella masterprogram mellan
2010 och 2020. Vi har dels gjort en generell kartläggning av t.ex. var i världen de befinner sig
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och vad de har för jobb, dels genomfört en enkät för att ytterligare titta på möjligheterna till
internationell samverkan.
I alumnkartläggningen har vi sett att en stor del av våra alumner med utländsk bakgrund, 51
%, stannar i Sverige efter avslutad utbildning, de flesta inom Örebro län där 22 % bor idag. De
alumner som stannar i Sverige bidrar till en kunskapsökning inom landet och även en form
av internationell samverkan inom många organisationer. Flertalet har gått vidare till
doktorandstudier och olika forskaranställningar, men vi ser också många internationella
alumner som idag jobbar inom bristyrken såsom ingenjörer, mjukvaruutvecklare, statistiker
och biomedicinska analytiker. Många av alumnerna jobbar idag på universitet, inom en
regionorganisation, på andra myndigheter, på större företag eller är egenföretagare. Detta
visar på den ”brain gain” som internationella masterprogram kan bidra med till Sverige,
regionen, myndigheter och företag.
Bland de alumner som besvarat den utskickade enkäten finns ett stort intresse att engagera
sig i Örebro universitet, gällande exempelvis mentorskap, praktikplatser, expertis och
tjänster. Av de som vill engagera sig bor 39 % utomlands, något som visar på goda möjligheter
för internationell samverkan. Drygt 40% av dessa respondenter vill vara mentorer och en
tredjedel vill ta emot studenter för praktik och exjobb på sin arbetsplats och dessa återfinns
inom många olika ämnesområden. Det finns därmed goda förutsättningar att kunna matcha
studenter från olika program för att erbjuda en mentor eller praktikplats. Här finns även ett
stort utrymme för utveckling i framtiden, bl.a. gällande att upprätta kontakten med
alumnerna, ta tillvara på deras intresse och kunna matcha studenter och alumner på ett sätt
som inte innebär en alltför stor arbetsbelastning för både alumner, studenter och lärosätet.
Med rätt verktyg ska det vara enkelt att finna former för att hålla relationen aktiv och
ömsesidigt givande.
Trots att kartläggningen visar att så många med utländsk bakgrund stannar i regionen anger
många av respondenterna att de haft svårt att hitta jobb som är relevanta för deras
utbildning. En viktig faktor som lyfts är avsaknaden av nätverk för kontakter som kan leda
till jobb, men även att man saknar karriärstöd från universitetet där detta anpassats för att
fungera även för internationella studenter. Bland de med utländsk bakgrund som etablerat
sig på arbetsmarknaden i Sverige inom sitt ämnesområde är intresset för att vara mentor
och ta emot praktikanter mycket stort, något som även framkommit i flera av de
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djupintervjuer som gjorts med de internationella alumnerna. Genom att utnyttja dessa
kontakter för att t.ex. vara mentorer skulle studenterna ges möjlighet att bygga upp nätverk
under studietiden. Både resultaten från alumnenkäten och djupintervjuerna visar att det
saknas verktyg för att ge tillräckligt karriärstöd, hålla kontakten med alumner och på ett
enkelt sätt göra matchningar av alumner och studenter. Detta sammantaget ger oss mycket
bra input i det arbete vi förnärvarande bedriver med att utveckla en internationell
samverkansplattform.

5. Sammanfattning och
fortsatt utveckling
ORU:s pilotprojekt fokuserade till en början på hur man kan jobba med strategiska partners
för internationell samverkan i kompletta kunskapsmiljöer. Här har ORU goda erfarenheter
från sitt strategiska partnerskap med Aston University (AU) där man samarbetar inom både
forskning, utbildning och samverkan. Det strategiska partnerskapet har inneburit att man
kunnat fördjupa samarbetet och skapat starka relationer där man kunnat prova sig fram till
olika lösningar på de problem som kan uppstå vid samverkan. Inte minst har detta visat sig
vara avgörande för att kunna dra nytta av varandras kontakter och lösa de hinder som kan
uppstå för praktikutbyten för studenter.
Inom INSA har ORU vidareutvecklat den utvärderingsprocess som initierades när AU med
stor framgång identifierades som strategisk partner (se bilaga 2). Vi har tagit lärdom av hur
andra lärosäten inom INSA jobbar och har i processen för att identifiera ytterligare
strategiska partners t.ex. dragit nytta av kontakter i vänorter, något som framkom under
WP2. Under INSA har vi identifierat en potentiell strategisk partner och vi vill här gå vidare
med kontakter via lokala företag. Vi vill framöver utveckla fler strategiska partnerskap med
samarbetet med AU som modell. Här planeras efter Coronapandemin för ett samarbete med
varandras samverkanspartners där det strategiska samarbetet i den kompletta
kunskapsmiljön ytterligare kan fördjupas.
Ett annat område som ORU ser som viktigt för internationell samverkan är samarbete med
internationella NGO:er. Har kan man nyttja de goda kontakter som finns med Region
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Örebro län (RÖL) som har goda erfarenheter och kunskaper av samverkan med NGO:s via
sina internationella projekt kring sociala företag och sociala innovationer. RÖL:s omfattande
nätverk av NGO:s, främst i Europa, skulle kunna nyttjas och knytas närmre ORU. Här finns
en potential att utveckla ett samarbete för praktik och exjobb för studenter på sociala företag
och organisationer som RÖL samarbetar med internationellt.
I den reviderade INSA-piloten har ORU fokuserat på alumner från internationella
masterprogram. Dels har en generell kartläggning av t.ex. var i världen de befinner sig och
vad de har för jobb gjorts, dels har en enkät för att ytterligare titta på möjligheterna till
internationell samverkan genomförts. Resultaten visar att det finns ett stort intresse bland
alumnerna att engagera sig och av dessa är det 39% som bor utomlands. Respondenterna vill
bl.a. vara mentorer och ta emot praktikanter på sin arbetsplats, något som visar på goda
möjligheter till internationell samverkan via alumnerna.
Undersökningen bland de internationella alumnerna har visat på ett stort behov av stöd
under studietiden när det gäller karriär och arbetsmarknad. Mycket av det som idag görs vid
lärosätet är av naturliga skäl anpassat för den största målgruppen, d.v.s. svenska studenters
behov på en svensk arbetsmarknad. Vi ser därför arbetet med en internationell
samverkansplattform i WP3 som en bra grund för att hjälpa studenterna att bygga nätverk.
De djupintervjuer som påbörjats kommer att fortsätta under 2021 för att ge ytterligare
underlag för detta arbete.
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6. Bilagor
Bilaga 1
Pilot ORU – Opportunities and obstacles for integrating internationalization of
collaboration

Bilaga 2
Pilot ORU – Processbeskrivning för identifiering av universitet som internationell strategisk
partner
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Opportunities and obstacles for integrating
internationalization of collaboration
Background
The project Internationalisation of collaboration (INSA) is funded by Vinnova and involves multiple
universities in Sweden. International activities in the academic environment usually takes place in
education and/or research, but are not as often linked to collaboration with companies and the public
sector. The challenges for universities are to build complete international knowledge environments
where education and research as well as collaboration with public and private sector are included.
Each university in the INSA project have their own pilot study. Örebro University’s pilot study
focuses on “international strategic collaboration with a complete knowledge environment
perspective”. About thirty interviews with representatives from Örebro University (ORU) and Aston
University (AU) have been conducted and the result is presented in this report as a part of the ORU
pilot study. The purpose was to identify opportunities and obstacles when further developing the
strategic partnerships when integrating internationalization of collaboration and also to give examples
of cooperation possibilities within education and research. ORU and AU have had a strategic
partnership since 2016 which is further described in the ORU pilot as an example of a successful
strategic partnership for a complete knowledge environment.

Definition
There is no determined definition for the term “Complete Knowledge Environment”. ORU uses a
definition of a Complete Knowledge Environment as cooperation with an international university
combining education at undergraduate, graduate and postgraduate level with research clearly linked
to the field of education as well as successful collaboration with other academic fields and
companies/organizations in the private and/or public sector. Linnaeus University, Sweden, uses a
definition that is closely related to the definition stated above.

Method
The result of the report is based on approx. thirty interviews with representatives from both AU and
ORU. The interviewees were partly recommended by the ProVice-Chancellor for Internationalization
at respective university. The vast majority of the interviewees members have a leadership position
within administration, education and/or research at their respective university.
Furthermore, the report is based on presentations at several conferences, for example EAIE Helsinki in
September 2019, as well as internationalization conferences in Sweden.

Result
Research
Smart Cities
Smart Cities/Smart Urban Environments is a research initiative at AU mainly focused on how to create
sustainable future urban environments with the help of mostly Artificial Intelligence and Machine
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Learning. The substantial areas of research are within Smart Energy, Smart Vehicles and sustainable
Smart Transport Systems.
ORU and AU may through deeper collaboration in certain areas be able to create an extensive and
multidisciplinary research environment focused on Smart Urban Environments. Research
environments at ORU like Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), and Centre for
Urban and Regional Studies (CUReS), may be natural partners that could broaden the research project
Smart Urban Environments with different perspectives and research areas. The research environment
CUReS includes researchers within the fields of Architecture, Human Geography, Political Science
and Sociology. Other research environments at ORU that may be included are Centre for
Criminological and Psychosocial research CAPS and Youth and Society (YeS).
Broadening the collaboration between ORU, AU and businesses in Sweden and the UK within the
research area Smart Urban Environments could lead to a strong connection between research areas all
across the universities, with many possible project collaborations and research grant applications.
Social Impact Lab
Social Impact Lab (SoIL) is an innovation environment with focus on social sustainability at ORU.
SoILs main task is to transform the knowledge and research that exists at ORU to innovational
solutions, practical methods and instruments that is beneficial for the society.
Participants at the lab are offered a one year program that consists of support and competence for the
innovative development of the participant’s idea. The participants of SoIL are mainly researchers and
teachers at ORU, but also representatives from other organizations are admitted to the program in
order to create good knowledge for collaboration and innovation.
The participants of SoIL are offered research time in order to be able to develop their idea. All
participants come together one day per week to present, discuss, give feedback and develop their
social innovation idea both individually and as a group.
SoIL is Örebro based at the moment, but experiences from the lab shows that it is possible to spread
the model to other universities as well. Initial positive signals has been given by representatives from
AU to learn more about the lab and possibly develop its own. If AU would develop their own SoIL
program, a possible collaboration between the two SoIL programs could evolve to an interesting
exchange of ideas and experiences. Participants from both programs could meet each other several
times a year where participants can present and discuss their ideas and through the given exchange
having the possibility to explore the eventual international opportunities of the idea.
Research Mobility at External Organization
Via the PAUS project, a project funded by Vinnova, ORU offers teachers and researchers opportunity
and resources to devote time at a company or organization outside the traditional academic
environments in order to initiate and strengthen collaboration.
The aim of the project is based on the idea that individuals that move between academia and business
environment create opportunities for knowledge exchange. Experience shows that work outside
academia contributes to new approaches in teaching and provides new ideas for research. In this way,
personal mobility from academia to society contributes to higher relevancy and quality in education,
teaching and research. Another part of the project is the idea that the researcher is introducing or
updating knowledge gathered during the mobility and in that way contributes to the host organization.
Several representatives at ORU finds the content and form of the project a good way of establishing a
deeper collaboration between the university, businesses and other organizations. Multiple interviewed
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staff members see a great potential in doing the mobility internationally, which could be a way of
further developing internationalization of collaboration.
Preferred Partnerships
A considerable part of the interviewed staff members, from both universities, express a need of
preferred partners from the private sector. Having preferred partners would make it easier for, mainly
junior, researchers to have access to, and create, collaborations with businesses and in the long term
establish joint research grant applications.
Possible preferred partners should be identified and initially contacted by the university management.
This top-down initiative would likely lead to a better foundation for a long-term partnership on
different levels. A formalized collaboration can lead to the establishment of placements for students
with the partners, an increase in industry-placed doctoral students, undergraduate or postgraduate level
courses tailored to fill skill gaps that the partners identify, and upskill the employees’ competence
through commissioned training.
Possible drawbacks could be that the partner’s reputation could change rapidly due to, for example, a
media scandal or political tensions between countries which in turn may reflect on the university.
Multiple interviewed staff members stressed the probability that a preferred partner probably would
negotiate a “non-compete clause” in the agreement which makes it impossible for researchers to
collaborate with other organisations that are active in the same field as the preferred partner. A
potential non-compete clause could therefore limit researchers in the search of collaboration with
businesses. It is important to have a university-wide discussion about possible ethical dilemmas the
university could face before entering talks with possible partners.
As a side effect, a preferred partnership with certain organizations could lead to an increase of applied
research where researchers more or less will be forced to innovate and produce knowledge related to
the partner,

Education
Joint and Double degree
The European Commissions “European Universities Initiatives” underlines the demand of
internationalization of education and research as well as a deep level of inter-university cooperation.
AU and ORU cooperate on different levels and fields of research and education. Due to the
demographic changes that have developed over the past years, universities are key stakeholders in
order to create the highly qualified human resources Europe needs to be able to tackle the big issues
Europe faces. A next step could be initiating joint/ double or dual degrees that will pool expertise from
multiple universities into one degree.
According to a European study named “Redeem 1” and it’s follow-up study “Redeem2 2”, graduates
with double/joint/dual degrees are more satisfied with the program compared to other groups and
have higher salaries than their peers who followed a traditional one institution single degree program.
Double or joint degrees often tend to have a substantial focus on the two institutions and their strong
research environments. The study shows that an integrated communication and involvement of
companies often lacks in the curriculum. Both AU and ORU are used to cooperate with

1
2

https://www.redeemproject.eu/
https://www.redeem2.eu/
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companies/organizations as an integrated part of the curriculum. It is important to regard this issue if
the development of a double or joint degree between the institutions should be decided.
One other aspect that could be taken into account is the financial and environmental sustainability of
the program. Redeem2 shows that the majority of the joint and double degree programs have 15 or less
students registered. Program with a small amount of registered students could lead to difficulties to
keep an economic sustainability for the program. For ORU, this could be less problematic as students
from other programs can study the same courses, therefore, the courses can be economically stable
with more students in total than the number of students in a specific program.
In order to create an environmental sustainable program, new pedagogical methods should be
considered. Traditionally, many joint and double degrees have been developed in a way where
students are at institution A for one year and then they move to institution B for year two. University
West in Sweden and the University of the Western Cape in South Africa are setting up a joint program
that will include joint teaching and supervision conducted by digital classrooms where students stay at
their home institution during the whole curriculum. The students can choose between courses at both
institutions. Each course is hosted by one of the institutions depending on the content of the course.
Each course will have students from both institutions and the course is coordinated by either
University West or University of the Western Cape, depending on which university that has the best
expertise in the area. This way of teaching will probably be more common and easier to establish due
to the development of digital solutions and skills among staff and students during the Corona
pandemic.
Internationalization of the curriculum becomes more important and many universities are investing
heavily on the infrastructure concerning internationalization. Having a well-functioning
internationalization is seen as one of the main quality factors for universities, not least for international
rankings being published throughout the year.
International Placements
Exchanging placements between ORU and AU could be beneficial for both sides. AU has a well
embedded system of integrating placements for their students in their programs. Many programs have
a so called placement year as a part of their curriculum. This makes it possible for the students to
apply the acquired knowledge in practice at a company or organization. The hosting companies are
getting scientific expertise from the students as well as it is a possibility for the company to map an
eventual future recruitment in case the student delivers high quality.
Integrated placements in the curriculum varies between the educational programs at ORU. Many
interviewed staff members with experience of being a course or program coordinator expresses the
concern that Swedish companies recruit students who have been on a placement at that particular
company right after the end of the placement. This means that students do not return to the university
for the remaining part of the program. This means a loss for the university, not only financially but
also pedagogically. This phenomenon is especially applicable for the technical studies, like the
engineering and robotics programs.
Summarizing the interviews, it seems that the perception of UK and Swedish companies concerning
when a student has fulfilled an academic study seems to differ between the countries. In the UK
companies want to make sure a student has completed the full curriculum before they get recruited by
the company, where in Sweden, the demand for employees in certain areas is so high that companies
are willing to recruit students regardless of if the student is graduated from the program or not.
Representatives from both ORU and AU have a will to investigate the possibility of opening up
placements spots for each other’s students. Practically, this could lead to a situation where students
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from ORU travel to the UK and realize their placement at an organization who usually hosts students
from AU and vice versa.
The exchange of placements as mentioned above could be beneficial for both universities. Students
from both universities fulfill their placements, get an international experience in their curriculum as
well as an inside in working in an international context. This could broaden the student’s perspective
and interest in having an international career after graduating. This could also deepen the relationships
between the organizations and the universities having students from abroad adding an international
perspective on the internship.
There are some practical issues that needs to be addressed and solved before this initiative can be
launched. For example, many students are used getting paid during their placements in the UK, a
tradition that differs from Sweden where students and organizations are used to payless placements.
ORU also needs to map possible placements where the main language of communication is English in
order to create a satisfying context, both professionally and socially, at the host organization.
Short Joint Mobility Summer Courses
The current Erasmus exchange program is a model based on mid- and long-term exchanges. Several
fields of education, like Health and Medical science, experience problems integrating these mid- and
long-term exchange periods in the curriculum. One major reason for this is that these fields of study
mainly offer degree programs tied to identification professions where the curricula is based on a
Swedish context. Much of the program content is also regulated by the Higher Education Act and
leaves little space for adding an international exchange. For these programs, short-term mobility may
be the only way to get an international experience in their education.
Students are also in a larger proportion demanding short, flexible exchange periods with specific
themes and topics. AU and ORU should examine the possibility of developing joint summer courses.
These courses could either be multidisciplinary and/or have an appealing specific topic that attracts
students from both universities. The developed summer courses may have a more applied project-like
structure that could have its base in an existing research environment, like the Smart Cities initiative at
AU or for example Social Impact Lab at ORU. In such a course students with different educational
backgrounds could come together and solve contemporary issues through innovative solutions. Some
interviewed staff members exemplified the possibility of framing these courses into an umbrella
format, like Agenda 2030 in order to attract more students.

Positioning and Relations
Alumni
Both ORU and AU have existing alumni activities, but at AU there is a more comprehensive alumni
team compared to ORU. AU use their alumni students as an integrated part to raise research funding,
supporting scholarships for current students, and offer placements and internships etc.
After graduation at AU, the alumni are still able to use services offered by the university such as
career guidance, health services (e.g. at the dyslexia and audiology clinics) as well as discount on the
Sports Centre membership. These services are offered in order to create a strong and long-lasting
relationship between the university and their students and show that the relationship lasts longer then
their actual period of study at AU.
AU has fourteen Alumni Chapters (networks) worldwide, mainly concentrated to Europe, Asia and
North America. Every chapter has its own Alumni Chapter President and contact person who are
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responsible for organizing networking events of different kinds in the country or region. In this way
alumni are able to connect with other alumni and AU even though they do not live in the UK.
Building stronger relations to alumni abroad, preferably via students from international master’s
programs could be a way of strengthen international collaboration also for ORU and AU could give
valuable input to ORU within that area.
Research Specific Newsletters
In addition to regular the newsletter addressed to employees, alumni students and the rest of the
society, AU sends out newsletters within one single subject. This newsletter is sent out to specific
selected people, enterprises, ministries and other governmental agencies. The chosen subject could for
example be research results that is of significant importance for the chosen recipients or an innovative
pedagogical model that is used in an educational program.
Because the specific recipients are chosen by the university, the content of the articles may be on a
more advanced level than if the newsletter is directed towards the general society. These more
advanced articles may create interest for the university or specific researchers at organizations that
normally wouldn’t get the information of these specific actions. Several employees of AU have been
invited by ministries to present their findings as well as businesses contacted the researchers in order
to create a deeper cooperation between the business and the research group.

Summary
The interviews at both AU and ORU show that there is a strong link between the universities and the
respondents shows a will of sharing their knowledge and experience in different areas. The strategic
cooperation between ORU and AU is a good example of a well-functioning complete knowledge
environment. The exchange of placements for students could be an important area for
internationalization of cooperation within education for both AU and ORU. When it comes to
research, an international version of the PAUS-project could be of common interest, and within the
area of positioning and relations, AU is well ahead of ORU when it comes to alumni related activities,
something that could be of great importance to further investigate for ORU.
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Processbeskrivning för identifiering av universitet som
internationell strategisk partner
Inledning
När ORU inledde arbetet med att identifiera universitet för strategiska internationella samarbeten
gjordes en noggrann analys av vad man ville ha ut av en partner och vad man själv kunde erbjuda. I
detta arbete deltog universitetsledningen vid ORU tillsammans med avdelningschefer, dekaner,
prefekter och andra nyckelpersoner inom lärosätet. Ett grundläggande arbete gjordes och en lista över
tänkbara universitet togs fram, vilken i sin tur analyserades i olika steg, se nedan. Med denna metod
kunde ORU identifiera Aston University (AU) som strategisk partner, något som visat sig vara ett
mycket framgångsrikt samarbete. Under arbetet med att identifiera ytterligare tänkbara
samarbetspartners har ORU använt sig av detta arbetssätt med gott resultat.
Analysarbetet bör göras i olika steg och i en viss ordning för att man ska kunna komma fram till ett
hållbart resultat. Som ett första steg är det nödvändigt med en nulägesanalys av vilka man är och vad
man som lärosäte kan erbjuda. Universitetsvärlden är i ständig förändring och en del saker förändras
snabbare än andra. En ny strategisk satsning som är viktig och attraktiv för en potentiell partner
kanske inte fanns när föregående analys genomfördes, även om det bara var för något år sedan. Inom
INSA-projektet har vi uppdaterat kriterierna och lagt till sådant som nu står i fokus för men som
kanske inte var aktuellt på samma sätt för fem år sedan. Ett sådant exempel för ORU:s del, och som
sannolikt kan appliceras på de flesta lärosäten är Agenda 2030 och de globala målen. En strategisk
partner som inte jobbar aktivt med hållbarhetsmål skulle för många svenska universitet inte vara
aktuell för ett strategiskt samarbete idag.

Process och tillvägagångssätt
Steg 1
Det första steget i processen med att identifiera och utvärdera potentiella strategiska partners är att
göra en analys av vilka vi själva är och var vi står idag och ställa detta mot nuläget hos den potentiella
partnern för att se hur väl detta stämmer överens med varandra. Vi använde oss av nedanstående
aspekter vid arbetet med att identifiera AU som strategisk partner och har nu lagt till de kursiverade
punkterna då vi uppdaterat kriterierna under INSA-projektets gång.
Vilka är vi och hur stämmer det överens med hur den potentiella partnern ser ut?
• Vår historia och utvecklingsfaser som lärosäte
• Vårt ursprung (filial, högskola, universitet)
• Vår campusstruktur
• Vår mission, vision och strategi, relationer och positionering
• Vår ranking- var vi är nu och vart vi vill
• Våra forsknings- och utbildningsdiscipliner/program och organisationsstrukturer kopplade till
dessa
• Studentpopulation; grund- och masternivå och relationen däremellan
• Starka forskningsmiljöer
• Framtida prioriteringsområden
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•
•
•
•

Vår syn på och arbetet med internationalisering
Ackrediteringar t.ex. AACSB, EPAS, AMBA
Vilken utvecklingsfas är vi inne i just nu (t.ex. stärka forskning, öka internationaliseringen, satsa
på engelskspråkiga program etc.)
Vår pedagogiska grundsyn

Steg 2
Det andra steget i analysen är att identifiera områden som vi tycker är viktiga att vi kan samarbeta eller
komplettera varandra inom och lära av varandra. Detta steg är viktigt för att kunna se varandras
styrkor och svagheter och analysera vilka för- och nackdelar som finns. Även dessa punkter användes i
analysen med AU som potentiell strategisk partner och har vidareutvecklats med tillagda kursiverade
punkter under arbetet i INSA-projektet.
Vad vill vi ha ut av en strategisk partner?
• Utbildning
o Specifika gemensamma projekt inom utbildning på engelska/skandinaviska;
 Double/joint Master Degrees
 Student- och lärarutbyte
 Kurser för doktorander
o Praktiksamarbete
o Utbytesavtal
•

Forskning
o Gemensamma eller kompletterande forskningsområden där forskningssamarbeten kan
inledas
o Gemensamma forskningsanslagsansökningar
o Gemensamma publikationer och publiceringsstrategi

•

Samverkan
o Ökade kontakter/nätverk med företag och offentlig sektor
o Samverkansfokuserade

•

Övergripande
o Gemensamma nätverk och samarbeten
o En partner med högre, samma eller ett steg lägre ranking i THE
o En engelskspråkig miljö och/eller möjlighet att använda skandinaviska språk.
o Geografisk placering ur ett hållbarhetsperspektiv (möjlighet att resa hållbart mellan
universiteten, kollektivtrafik på orten etc.)
o Tydlig koppling till Agenda 2030 och globala målen
o Kostnadsnivå för levnadsomkostnader
o Välutbyggt mottagande av studenter och forskare inklusive hjälp med bostad,
språkkurser, visum och andra praktiska aspekter.

Steg 3
Det tredje steget i processen är att titta på oss själva i ett utifrån-perspektiv och lyfta fram det positiva
som vi kanske inte alltid tänker på eller tar för givet. Detta är viktigt inte minst för att kunna ”sälja in”
sig själv som strategisk partner. Listan kan utvecklas mer och i lite olika riktningar beroende på vad vi
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identifierat i steg 1 och 2 ovan, men detta ger en bild av hur vi ser på oss själva och vad vi kan
erbjuda. Listan nedan visar exempel på ORU:s styrkor.
Vad kan vi erbjuda en strategisk partner?
• Ett ungt, spännande universitet med hög professionalitet
• Stabil partner ifråga om ekonomi och säkerhet
• Följer Bolognasystemet
• Starkt kvalitetsarbete, t.ex. är Handelshögskolan AACSB-ackrediterad
• Starka forskningsområden/-miljöer där vi kan erbjuda expertkompetens
• Gästforskarbostäder på campus
• Stark forskningsanknytning till utbildningarna
• Starka professionsprogram som är både kompetens- och kunskapsinriktade
• Stark pedagogisk medvetenhet med krav på pedagogisk utbildning av lärare
• Tydlig tvärvetenskaplig profil i framförallt forsningen
• Vi, och svenskar generellt, har en hög nivå på engelska
• En studentvänlig miljö med bostadsgaranti, bra studiemiljö och övrig studentsupport
• Kurser och program på engelska
• Praktikmöjligheter på svenska företag
• Möjlighet att utveckla Double Degrees
• Öppenhet för att utveckla nya sorters samarbeten, t.ex. kortare utbyten
• Ett samhälle genomsyrat av demokratiska principer, öppenhet och jämställdhetsfokus
En av lärdomarna från WP2 för ORU:s del har varit att titta närmare på hur vi kan identifiera nya
strategiska partners och samverka via Örebro kommuns vänorter, en idé som Linköpings universitet
och Högskolan i Skövde vidareutvecklat och arbetat med. En kartläggning av vilka kopplingar som
finns till universitet i vänorterna har gjorts och utifrån kartläggningen har vi sedan utgått från de ovan
nämnda kriterierna för att identifiera potentiella strategiska partners i vänorterna. Detta har resulterat i
att vi under INSA-projektet identifierat minst en ny potentiell strategisk partner.
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1. Bakgrund och syfte
Jönköping University (JU) har varit projektkoordinator mot Vinnova och har ansvarat för
den övergripande projektledningen och rapporteringen till Vinnova, samt att koordinera
INSA-projektet mot övriga sju deltagande lärosäten. Projektledningen har (i enlighet med
vad som i ansökan beskrivs av WP 1) fokuserat på den övergripande projektledningen såsom
koordination av projektpartners, anordnande av projektträffar, uppföljning och
lägesrapportering av projektplan och ekonomi. JU leder projektet övergripande och sedan tar
respektive partner ansvar för projektledningen på det egna lärosätet samt för genomförande
av respektives samverkanspilot.
Det önskade resultatet har varit att få ett väl fungerande projekt som löper enligt plan och
ger önskade resultat och effekter.

2. Aktiviteter
Projekt INSA startade 1 december 2017 och avslutas den 30 april 2021. Projektkoordinator
har varit Jönköping University, där Mats Jägstam inledde projektledningen som därefter
togs över av Roy Andersson. Peter Swalander har fungerat som koordinator med ansvar för
planering, uppföljning och lägesrapportering.
Åtta lärosäten ingick i projektet: Jönköping University, Högskolan i Gävle, Högskolan i
Skövde, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet, Malmö Universitet,
Mittuniversitetet samt Örebro Universitet. De deltagande lärosätena har hittills träffats
fysiskt vid sju tillfällen och digitalt åtta gånger. Vårt sista fysiskt möte genomfördes på
Malmö Universitet den 5–6 mars 2020 då grunden för innehåll och struktur för vår
slutrapport och vitbok togs fram. Vid de fysiska mötena hann vi besöka följande platser:
KTH, Assar Innovation i Skövde, Göteborg och en mycket uppskattad vecka på JU
Internationella Campus i Thailand.
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Förutom de planerade INSA-mötena. har det under arbetets gång uppstått en handfull
teman ”på tvären”; teman sprungna ur ett spontant behov av att diskutera frågor relevanta
för alla K3 projekt. Kommunikation och spridning av resultaten till relevanta målgrupper,
som ofta är desamma för flera projekt har också diskuterats. INSA har deltagit i följande
möten ”På tvären”-teman:
• ETIK:
o Örebro, maj 2019
o Göteborg, oktober 2019
• AVTAL:
o Anteckningar gruppdiskussion
o Att arbeta med avtal – processen
o MOU och avtal mellan universitet
Information från dessa möten har förmedlats till övriga deltagare i INSA-projektet, vilket
har givit en helhetsbild av vad INSA kan bidra med till övriga K3-projekt. Det har även gett
matrisen/bilden av vilka K3-projekt där vi kan hitta synergier.

3. Förändringar
Personalförändringar
INSA-projektet hade en trög start under det första året, 2018, innan projektet fick full fart,
detta på grund av personalförändringar i projektledningen av INSA men också på flera av de
deltagande lärosätena.

Covid-19-utbrottet
Baserat på konsekvenserna av Covid-19-utbrottet har vi dels förlängt projektet ett kvartal,
dels omfördelat medlen i projektet mellan lärosäten för att säkerställa att vi når projektets
mål och effekter.
Konsekvenserna av Covid-19 har främst drabbat genomförandet av samverkanspiloter, då
dessa har varit kopplade till internationella aktiviteter i bland annat England, Thailand och
USA. I samband med vår begäran om förlängning i oktober-2020 såg vi att vi skulle kunna
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leverera en slutrapport för projektet INSA som uppfyller projektets mål och effekter men att
vi var tvungna att planera om mellan lärosätena. JU och Örebro universitet (ORU) har tagit
ett utökat ansvar för slutförandet av INSA-arbetet och den så kallade vitboken. ORU har
också tagit över ansvaret för WP 3.
Sammanfattningsvis har det har under hela projektet, och speciellt det sista året, funnits en
stor vilja bland deltagarna att de negativa effekterna av Covid-19 ska kunna hanteras och att
vi ska nå de uppsatta målen för INSA.
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1.

Bakgrund

Arbetet inom det Vinnovafinansierade INSA-projektet har skett i form av sex arbetspaket,
s.k. Work Packages (WP). Varje WP har haft ett av de deltagande lärosätena som ansvarigt för
genomförandet och övriga projektpartners har deltagit på olika sätt. Örebro universitet
(ORU) har ansvarat för ”WP2 Strategier och infrastruktur för internationell samverkan” där
resultatet redovisas nedan.

2. Syfte
WP2 fokuserar på strategier och infrastruktur för internationell samverkan. I detta
arbetspaket har de deltagande lärosätena fått möjlighet att genomlysa, redovisa och utveckla
de lärosätesinterna strategierna för internationell samverkan avseende forskning,
utbildning och det livslånga lärandet. Syftet med WP2 är att deltagarna ska få en generell
kunskap om strategier för internationell samverkan samt redskap för fortsatt utveckling av
samverkansstrategierna hos respektive lärosäte.

3. Aktiviteter
I juni 2018 skickade ORU) ut en enkät i syfte att genomlysa och redovisa strategier och
arbete med internationalisering avseende forskning, utbildning och samverkan vid de
lärosäten som deltar i INSA-projektet. Enkätresultatet låg sedan till grund för en heldag med
diskussioner och fokusgruppsamtal med de deltagande lärosätena, som en del av
erfarenhetsutbytet inom INSA-projektet.
Två år senare, i juni 2020, genomförde ORU ytterligare en enkät där samma deltagare fick
frågor som denna gång inriktades mot strategier och infrastruktur för internationell
samverkan. Enkäten som genomfördes 2018 väckte uppföljningsfrågor, särskilt inom
samverkan, varpå enkäten från 2020 hade mer fokus på samverkan samt mer detaljfrågor.
Båda enkäterna har besvarats av samtliga åtta deltagande lärosäten i INSA-projektet;
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Jönköping University, KTH, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Skövde,
Linköpings universitet, Högskolan i Gävle och Örebro universitet. Samtliga personer som
besvarat enkäten jobbar på en central funktion/avdelning, flera nära universitets- eller
fakultetsledning.

Enkät 2018
Strategier

Fem av lärosätena har en befintlig internationaliseringsstrategi, medan tre inte har någon i
dagsläget men där det pågår en process för att ta fram en sådan strategi. Generellt kan man
se att en gemensam nämnare för internationaliseringsstrategierna är att
internationalisering är en viktig faktor för att öka kvaliteten inom forskning och utbildning
och att man ser det som ett viktigt verktyg för att kunna möta framtida utmaningar inom
olika områden. Idag har internationaliseringsaktiviteterna på lärosätena starkast koppling
till utbildning och forskning, medan kopplingen till samverkan är betydligt svagare.

Innehåll
På frågan om vad internationalisering innefattar idag svarar en majoritet av respondenterna
att det är akademiska partnerskap, utbytesprogram och rekrytering av studenter och
personal. I viss mån angavs även finansieringsmöjligheter från utländska
forskningsfinansiärer och andra länders regeringsorgan som en del av
internationaliseringen, medan alumner, icke-akademiska partnerskap, hållbarhet och
kapacitetsuppbyggnad endast lyftes fram av ett par lärosäten. För framtidens
internationalisering framhålls att man bör fokusera mer på alumner och icke-akademiska
partnerskap.

Utmaningar
En av utmaningarna som lyfts fram av respondenterna är att det finns en svaghet i
strukturerna för internationalisering. Det kan röra sig om att verksamheten drivs av
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personliga intressen istället för strategiska, eller att det saknas personal som kan frågorna
och har tid i sin tjänst att arbeta med internationalisering. Den stora utmaningen ser man
dock i finansieringen av internationaliseringen och de aktiviteter som följer därpå.

Fokusgruppsamtal
Vid ett möte på KTH den 10 oktober 2018 med deltagande från samtliga lärosäten i projektet
presenterades enkätresultatet och därefter hölls en diskussion. Sedan följde ett
fokusgruppsamtal med alla deltagare under ledning av Örebro universitet. Syftet med
samtalet var att generellt utveckla kunskap om strategier för internationell samverkan samt
att gemensamt reflektera över en övergripande fråga: Hur kan internationella perspektiv
komma att påverka de lärosätesspecifika samverkansstrategierna?
Lärosätena var överens om att kopplingen mellan forskning och utbildning är betydelsefull
när man talar om lärosätenas internationalisering på ett övergripande plan. Det verkar
finnas behov av att undvika ”stuprör” mellan exempelvis lärosätenas internationella kontor
- som i många fall enbart arbetar med utbildningsdelen - och enskilda forskare och
forskargrupper. Här betonades även vikten av universitetsövergripande strategier med
konkreta möjligheter att hitta synergier där även samverkansdelen kan integreras. Flera
lärosäten gav exempel på hur de arbetar med detta i praktiken:
•

På Linköpings universitet har man börjat arbeta med att samordna både
utbildning, forskning och företag inom strategiska länder med hjälp av
landsamordnare för bl.a. Brasilien och Kina. Man har gjort fysiska omflyttningar så
att de som jobbar med frågorna sitter i samma lokaler vilket har genererat mycket
viktiga kontakter som underlättat vid utveckling av olika former av samarbeten.

•

På Jönköping University har man satsat på att ha personal på plats i vissa länder
såsom Brasilien och Thailand, detta för att ha kontakt med och samordna
möjligheter till praktik för sina studenter. På plats har man fått mycket hjälp via
svenska ambassaden och handelskammaren för att nå de lokala företagen och
hitta praktikplatser. Detta samarbete har visat sig vara mycket lyckat och
engagemanget hos företagen har varit stort.
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•

På Jönköping University har man även börjat titta på internationalisering ur ett
samverkansperspektiv och utgått från var man redan har samverkanspartners
såsom t.ex. Husqvarna och frågat dem vilket som är deras viktigaste lokala
samverkansuniversitet på de orter där de verkar utomlands. På så sätt har man via
sina samverkanspartners hittat partneruniversitet med en gemensam part inom
näringslivet vilket har lett till lite annorlunda former av samarbete jämfört med
när man söker kontakt mellan lärosäten.

•

Högskolan i Skövde samarbetar med kommuner och regionen via deras nätverk av
vänorter. Här har man sett att det är lättare att hitta finansiering genom att
samarbeta samt att kontakterna kan utnyttjas på flera plan. Systemet med
vänorter har underlättat kontakterna och gett en snabb väg in till rätt personer.
Högskolan har därmed kunnat dra nytta av det förtroende och samarbete som
byggts upp under lång tid. Linköpings universitet har jobbat på ett liknande sätt
via sina vänorter.

En annan punkt som framkom i fokusgruppsdiskussionen är distinktionen mellan global
utveckling och globalt engagemang och hur det senare kan relateras till kvalitetsaspekter i
relation till internationalisering av samverkan. Här lyftes behovet av att framhäva
profilfrågor samt att ”marknadsföra” det arbete som görs i linje med lärosätenas strategi och
handlingsplan inom och utanför universiteten.
Slutligen pekade man på att INSA-projektet i sig verkar ha potential att bidra till en
progression gällande internationalisering av samverkan genom projektets olika ”Work
Packages” (WP). Lärandet mellan de deltagande lärosätena och framtagningen av den
gemensamma vitboken ses här som en grund för ett fortsatt fokus på frågorna, dels vid
respektive lärosäte, dels för spridning av kunskap till andra lärosäten.
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Enkät 2020

Strategier för internationalisering och
samverkan
Majoriteten av lärosätena har en separat internationaliseringsstrategi, medan deras
samverkansstrategi är integrerad i andra strategidokument.
Sju av åtta lärosäten har under INSA-projektets gång jobbat med att ta fram en
internationaliseringsstrategi. Av dessa anger sex av dem att olika aspekter av samverkan
kommer att, eller har redan, inkluderats i internationaliseringsstrategin. Ett lärosäte
framhåller den kartläggning som gjorts av internationella samarbeten inom INSA som ett
viktigt underlag i framtagandet av sin internationaliseringsstrategi där strategiska partners i
strategin pekas ut som viktiga partners i internationella samarbeten.
Två respondenter har angett att de under INSA-projektet arbetat med att ta fram en
samverkansstrategi och att detta på olika sätt inkluderar internationalisering, något som
stärkts av deltagandet i INSA.

Resurser för internationalisering
respektive samverkan
De personella resurserna för internationalisering respektive samverkan varierar stort mellan
lärosätena. Tittar man på det totala antalet personella resurser, motsvarande heltidstjänster,
som jobbar med internationalisering respektive samverkan så är det i genomsnitt ungefär
lika många inom respektive område på respektive lärosäte, d.v.s. ungefär lika många jobbar
med samverkan som med internationalisering inom varje lärosäte.
Det finns också skillnader mellan lärosätena gällande på vilken nivå i organisationen de
personella resurserna finns. Samtliga har resurser på central övergripande nivå,
internationella kontoret/samverkansavdelning och institutionsnivå. Däremot är variationen
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på fakultets- och ämnesnivå stor, vilket kan bero på olikheter i organisationsstrukturen vid
respektive lärosäte.
Gällande resurser, exklusive personalkostnader, som avsätts för internationalisering på
lärosätena varierar detta för merparten mellan 400.000 kr och 1,5 miljoner kr medan ett
lärosäte sticker ut med att lägga 15 miljoner kr per år. Flera anger att den viktigaste
finansieringen för resor och annat kopplat till internationalisering är olika program såsom
Erasmus+ och Linnaeus-Palme.

Utvecklingsområden
När lärosätena jämför vad de jobbar med idag och vad de tror sig utveckla på fem års sikt när
det gäller internationalisering är det några framtida utvecklingsområden som sticker ut;
•

Alumner och aktiviteter kopplade till alumner

•

Virtuell mobilitet

•

Dual/double/joint degrees

•

Kortare utbyten.

Alumnfrågan återkommer även bland de utmaningar som lärosätena ser i arbetet med
internationalisering av samverkan, något som även lyftes i 2018 års enkät i relation till
internationalisering. När det gäller utveckling av internationell samverkan anger en
majoritet av lärosätena att praktik och exjobb utomlands har störst utvecklingspotential,
men även forskningsprojekt med utländska företag och livslångt lärande på det globala
planet lyfts fram av flera.

Utmaningar i internationalisering av
samverkan
När lärosätena listat utmaningar man stött på under arbetet med internationalisering av
samverkan nämns avsaknaden av ett systematiskt internationellt alumnarbete av flera
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respondenter. Ett lärosäte ser t.ex. att man behöver ta fram mer information om de
internationella studenterna och hitta fora för kontakt med dem, ett annat lärosäte håller på
att rekrytera en person som ska jobba med just internationella alumner.
Andra utmaningar som nämns är brist på stöttning från ledningen, vilket innebär att
personal vid lärosätet inte ser vikten av internationalisering av samverkan. Även
personresurser med rätt kompetens upplevs som en bristvara där man ibland ser att det
finns kunniga personer, men som inte kan lösgöras för att jobba med frågorna, men ibland
behöver det nyanställas för att fylla kunskapsluckor. Här kommer finansieringsaspekten in,
något som ses som ett problem av flera lärosäten. De lösningar man ser för att öka
finansieringsmöjligheterna är att hitta nya samarbetspartners och delta i strategiska projekt
för internationalisering och på så sätt få in mer medel.

Sammanfattning och fortsatt
utveckling
Arbetet med WP2 ”Strategier och infrastruktur för internationell samverkan” har givit de
deltagande lärosätena en plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte som även gynnat
arbetet i de piloter och WP som genomförts inom INSA-projektet. Resultaten kan vara till
stor hjälp i den fortsatta utvecklingen av respektive lärosätes arbete med
internationalisering av samverkan.
Genom att först göra en kartläggning av hur det ser ut på de medverkande lärosätena
gällande dessa frågor framkom olika aspekter att beakta. Olika lärosäten har olika
förutsättningar, men en gemensam nämnare är att de flesta ännu inte kommit så långt med
samverkansaspekten i sin internationaliseringsstrategi även om vi ser att flera under
projektets gång jobbat med att integrera internationalisering av samverkan i sina strategier.
I 2020-års enkät framgår att INSA har varit en viktig inspirationskälla och bollplank i
framtagandet av internationaliseringsstrategier som separata dokument. 2018 hade fem
lärosäten internationaliseringsstrategier medan tre arbetade på en dito. 2020 var det sju
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som hade eller arbetade med att ta fram en internationaliseringsstrategi. Detta visar att det
finns ett liknande intresse för separata strategiska dokument för internationalisering.
Generellt har några områden gemensamt identifierats av deltagarna i projektet som viktiga
att utveckla:
• Alumner och aktiviteter kopplade till alumner
• Virtuell mobilitet
• Dual/double/joint degrees
• Kortare utbyten.
• Praktik och exjobb utomlands
• Forskningsprojekt med utländska företag
• Livslångt lärande på det globala planet
En reflektion från såväl fokusgrupp som fritextsvaren i 2020-års enkät är att när ordet släpps
fritt hamnar fokus ofta på internationalisering snarare än samverkan. Kan detta bero på vem
på respektive lärosäte som svarar på frågorna? Eller är det så att internationalisering tar över
eftersom man är mer van vid att jobba med internationalisering som ett separat spår och
samverkan som mer ”ordinarie verksamhet” på hemmaplan och där man inte på ett
naturligt sätt kopplar ihop begreppen? Detta avspeglas också i att
internationaliseringsarbete har separata strategier medan samverkan är integrerad i andra
strategier. Här kan man också fundera på om strategierna för internationalisering respektive
samverkan stämmer överens med varandra när det ena är ett separat dokument och det
andra integrerat i andra strategidokument på de flesta av lärosätena. Vilka för- och
nackdelar finns med att integrera respektive separera strategier från varandra? Detta är
något som vore intressant att studera i framtiden.
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Enkät för deltagande lärosäten INSA-projektet 2020
Bakgrund
I juni 2018 skickade Örebro universitet (ORU) ut en enkät i syfte att genomlysa och redovisa strategier
och arbete med internationalisering avseende forskning, utbildning och samverkan vid de lärosäten
som deltar i INSA-projektet. Två år senare, i juni 2020, genomförde ORU ytterligare en enkät där
samma deltagare fick frågor som denna gång inriktades mot strategier och infrastruktur för
internationell samverkan. Båda enkäterna har besvarats av samtliga åtta deltagande lärosäten i INSAprojektet; Jönköping University, KTH, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Skövde,
Linköpings universitet, Högskolan i Gävle och Örebro universitet. Samtliga personer som besvarat
enkäten jobbar på en central funktion/avdelning, flera nära universitets- eller fakultetsledning.

Sammanfattning och reflektioner
Resurser för internationalisering respektive samverkan
De personella resurserna för internationalisering respektive samverkan varierar stort mellan lärosätena.
Tittar man på det totala antalet personella resurser, motsvarande heltidstjänster, som jobbar med
internationalisering respektive samverkan på respektive lärosäte så är det i genomsnitt ungefär lika
många inom respektive område och antalen står i proportion till varandra, d.v.s. ungefär lika många
jobbar med samverkan som med internationalisering inom lärosätet.
Det skiljer sig även åt vad gäller på vilken nivå i organisationen de personella resurserna finns.
Samtliga har resurser på central övergripande nivå, internationella kontoret/samverkansavdelning och
institutionsnivå. Däremot är variationen på fakultets- och ämnesnivå stor, vilket kan bero på olikheter i
organisationsstrukturen vid respektive lärosäte.
Gällande resurser, exklusive personalkostnader, som avsätts för internationalisering på lärosätena
varierar detta för merparten mellan 400.000 kr och 1,5 miljoner kr medan ett lärosäte sticker ut med att
lägga 15 miljoner kr per år. Flera anger att den viktigaste finansieringen för resor och annat kopplat till
internationalisering är olika program såsom Erasmus+ och Linnaeus-Palme.

Utvecklingsområden
När lärosätena jämför vad de jobbar med idag och vad de tror sig utveckla på fem års sikt när det
gäller internationalisering är det några framtida utvecklingsområden som sticker ut;
•
•
•
•

Alumner och aktiviteter kopplade till alumner
Virtuell mobilitet
Dual/double/joint degrees
Kortare utbyten.

Alumnfrågan återkommer även bland de utmaningar som lärosätena ser i arbetet med
internationalisering av samverkan.
När det gäller utveckling av internationell samverkan anger en majoritet av lärosätena att praktik och
exjobb utomlands har störst utvecklingspotential, men även forskningsprojekt med utländska företag
och livslångt lärande på det globala planet lyfts fram av flera.
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Strategier för internationalisering och samverkan
Sju av åtta lärosäten har under INSA-projektets gång jobbat med att ta fram en separat
internationaliseringsstrategi. Av dessa anger sex av dem att olika aspekter av samverkan kommer att,
eller har redan, inkluderats i internationaliseringsstrategin. Sex lärosäten anger att deras
samverkansstrategi är integrerad i andra strategidokument.
Ett lärosäte framhåller den kartläggning som gjorts av internationella samarbeten inom INSA som ett
viktigt underlag i framtagandet av sin internationaliseringsstrategi där strategiska partners i strategin
pekas ut som viktiga partners i internationella samarbeten. Två respondenter har angett att de under
INSA-projektet arbetat med att ta fram en samverkansstrategi och att detta på olika sätt inkluderar
internationalisering.
Här kan man fundera på om strategierna för internationalisering respektive samverkan stämmer
överens med varandra när det ena är ett separat dokument och det andra integrerat i andra
strategidokument på de flesta av lärosätena. Vilka för- och nackdelar finns med att integrera respektive
separera strategier från varandra? Dessa frågor skulle vara intressanta att studera i framtiden.

Utmaningar i internationalisering av samverkan
När lärosätena listat utmaningar man stött på under arbetet med internationalisering av samverkan
nämns avsaknaden av ett systematiskt internationellt alumnarbete av flera respondenter. Ett lärosäte
ser t.ex. att man behöver ta fram mer information om de internationella studenterna och hitta fora för
kontakt med dem medan ett annat lärosäte håller på att rekrytera en person som ska jobba med just
internationella alumner.
Andra utmaningar som nämns är brist på stöttning från ledningen, vilket innebär att personal vid
lärosätet inte ser vikten av internationalisering av samverkan. Även personresurser med rätt kompetens
upplevs som en bristvara där man ibland ser att det finns kunniga personer, men som inte kan lösgöras
för att jobba med frågorna, men ibland behöver det nyanställas för att fylla kunskapsluckor. Här
kommer finansieringsaspekten in, något som ses som ett problem av flera lärosäten. De lösningar man
ser för att öka finansieringsmöjligheterna är att hitta nya samarbetspartners och delta i strategiska
projekt för internationalisering och på så sätt få in mer medel.

Frågor och svar i urval
Nedan följer en sammanställning av resultaten från den enkät som genomfördes 2020.

Fråga 1
Ungefär hur många motsvarande heltidstjänster (FTEs) som arbetar med
internationalisering finns det sammanlagt vid ditt lärosäte?
Lägg ihop deltider på t.ex. 0,25 för en person + 0,5 för en annan person= 0,75 FTE
Inkludera: personer som jobbar med strategifrågor kopplat till internationalisering, handläggning av
in- och utresande studenters ansökningar, behörighetsbedömning av inresande studenter, utresande
studenters kursval och Learning Agreement, freemover-studenter (inkl. inresande masterstudenter)
Erasmus-, Linneaus-Palme-, och MFS-programmen (inkl. stipendiehantering), de olika Key Actions i
Erasmusprogrammet, rekrytering av internationella masterstudenter, stöd till inkommande
gästforskare och ange nedan var i organisationen detta sker
Inkludera inte: sådant som ingår i ordinarie undervisning/forskning som lärare och forskare bedriver,
t.ex. internationella kurser.
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Nivå

Spann

Medel

Central övergripande universitetsnivå

0,5-15

4,3

Internationella kontoret

2,5-30

12,18

Fakultetsnivå

0-20

5

Institutionsnivå

1,75-3

2,03

Ämnesnivå

0-3

1

Fråga 2
Ungefär hur många motsvarande heltidstjänster (FTEs) som arbetar med samverkan
finns det sammanlagt vid ditt lärosäte?
Lägg ihop deltider på t.ex. 0,25 för en person + 0,5 för en annan person= 0,75 FTEInkludera:
Personer som jobbar med mentorskap, entreprenörskap och arbetsmarknadsdagar/-aktiviteter för
studenter, stöd/samordning av VFU och/eller praktikplatser, alumnsamordning,
innovationsrådgivning, rådgivning kring tillämpad/-samverkansforskning och/eller forskar/lärarmobilitet, stöd till uppdragsutbildning, populärvetenskap/öppna föreläsningar och ange nedan
var i organisationen detta sker) Inkludera inte: sådant som ingår i ordinarie forskning/samverkan som
lärare och forskare bedriver, t.ex. forskningsprojekt med näringslivet.
Nivå

Spann

Medel

Central övergripande universitetsnivå

0,5-12

2,67

Samverkansavdelning

4-25

11,14

Fakultetsnivå

0-6

1,75

Institutionsnivå

2,5-8

3,9

Ämnesnivå

0-6

1,2

Fråga 3
Ange de resurser du har kunskap om och vart de förfogas över inom organisationen.
Vi förstår att det är omöjligt att veta allt men beskriv gärna så gott du kan. Ange
lärosätets egna medel i SEK som avsatts för internationalisering på olika nivåer i
organisationen (exklusive personalkostnader), t.ex. medel avsatta för
internationaliseringsprojekt rörande forskning och/eller utbildning, stöd för
upprättande av partnerskap, medel för besök på partneruniversitet, sabbaticals,
kostnader för bostäder som inte täcks av hyresintäkter, språkkurser i svenska för
studenter och personal, stöd till gästforskare, orienteringsprogram för
utbytesstudenter och masterstudenter. Ange vad som inkluderas i summan.
Tittar man på de resurser, exklusive personalkostnader, som avsätts för internationalisering på
lärosätena varierar detta för merparten mellan 400.000 kr och 1,5 miljoner kr medan ett lärosäte
sticker ut med att lägga 15 miljoner kr per år. Flera anger att den viktigaste finansieringen för resor
och annat kopplat till internationalisering är olika program såsom Erasmus+ och Linnaeus-Palme.
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Fråga 4
Inom vilka områden av internationalisering jobbar ni idag och vad tror
du att ni kommer utveckla i framtiden (på ca. 5 års sikt)?(markera alla
alternativ som du tycker passar in på ditt lärosäte)
Virtuell mobilitet för studenter
Andra kortare utbyten
Sommar-/vinterskolor
Rekrytering av utländsk personal
Personalutbyten
Lärarutbyten
Utlandspraktik
Dual/double/joint degrees

Framtid
Nu

Rekrytering av utländska freemoverstudenter
Icke-akademiska kontakter/partnerskap (t.ex.
utländska företag och organisationer)
Finansieringsmöjligheter (t.ex. utländska
forskningsfinansiärer, regeringar, stiftelser)
Utbytesprogram
Alumner och aktiviteter kopplade till alumner
Akademiska kontakter (t.ex. med andra lärosäten,
forskningsmiljöer etc. utomlands)

Fråga 5
Beskrivning av lärosätets internationaliserings- respektive samverkansstrategi
Sju av lärosätena har eller håller på att ta fram en separat internationaliseringsstrategi, medan sex
lärosäten anger att deras samverkansstrategi är integrerad i andra strategidokument.

Fråga 6
Har ni under projektperioden har tagit fram/arbetar med att ta fram en
internationaliseringsstrategi? Har aspekter av samverkan inkluderats i
internationaliseringsstrategin?
Sju av åtta lärosäten har under INSA-projektets gång jobbat med att ta fram en
internationaliseringsstrategi eller handlingsplanför internationalisering. Av dessa anger sex av dem att
olika aspekter av samverkan kommer att, eller har redan, inkluderats i internationaliseringsstrategin.
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Ett lärosäte framhåller den kartläggning som gjorts av internationella samarbeten inom INSA som ett
viktigt underlag i framtagandet av sin internationaliseringsstrategi. Samverkan med strategiska
partners, externa organisationer, praktik och doktorander pekas ut av flera lärosäten som områden som
inkluderats i internationaliseringsstrategin.

Fråga 7
Om en internationaliseringsstrategi håller på att tas fram. Hur arbetar ni med det?
• Tar fram en handlingsplan för 2021-2024 som kommer att ersätta nuvarande
internationaliseringsstrategi. Handlingsplanen bygger på lärosätets vision.
•

En strategigrupp som leds av dekan arbetar med förslag som Ledningsgruppen löpande tar
ställning till. Internationaliseringsstrategin kommer att finnas integrerad i
utbildnings- och forskningsstrategin som även den är under utveckling.

•

Ett centralt råd tar fram ett styrdokument för internationalisering

•

Internationaliseringsstrategin har aldrig varit en separat strategi utan finns i vi vår vision och
universitetsövergripande strategi för 2023. Utformar istället en Handlingsplan för
internationalisering där en arbetsgrupp med representanter från berörda delar av lärosätet.
Uppdraget är att knyta samman utbildning, forskning och samverkan i en handlingsplan som
sträcker sig till 2023 och kontinuerligt utvärderas.

Fråga 8
Har ni under projektperioden har tagit fram/arbetar med att ta fram en
samverkansstrategi? Har aspekter av internationalisering inkluderats i
samverkansstrategin?
Två respondenter har angett att de under INSA-projektet arbetat med att ta fram en samverkansstrategi
och att detta på olika sätt inkluderar internationalisering. Här är det framförallt ett mer aktivt arbete
med internationella strategiska partners som inkluderats. Som underlag för arbetet har bl.a.
högskolelagen av SUHF:s policydokument för samverkan använts.

Fråga 9
Om internationalisering av samverkan ingår i någon av lärosätets strategier, beskriv
kort på vilket sätt och varför lärosätet valt att göra så. Vilka mål ser man kan uppnås
via detta?
Här har lärosätena svarat lite olika; vissa har svarat att det finns en övergripande vision och
verksamhetsidé med tillhörande utvecklingsområden där internationalisering av samverkan på olika
sätt går in under respektive område, medan andra säger att man vill stärka relationerna med befintliga
och nya externa strategiska partners samt även stärka möjligheterna till att hitta nya akademiska
strategiska partners. Ett lärosäte har svarat att de samarbetar med kommunen och regionen i deras
internationaliseringsarbete.
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Fråga 10
I vilken grad är följande aktiviteter internationaliserade på ditt
universitet?
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Utbildning

Forskning

Samverkan

Kommentar:
Samverkan anses av samtliga lärosäten vara det minst internationaliserade området om man jämför det
med utbildning och forskning där de flesta anser att forskningen är det mest internationaliserade
området av de tre.

Fråga 11
Nämn tre utmaningar som du/lärosätet stött på under arbetet med internationalisering
av samverkan. Om ni hittat eller har förslag på lösningar, vänligen ange även dessa.
Nedan följer en sammanställning av alla lärosätens utmaningar och lösningar, omskrivet för att
undvika direkt identifiering av respondenten. Fem lärosäten har angett tre utmaningar medan två
lärosäten bara angett en utmaning.
Utmaning 1

Förslag till lösning för utmaning 1

Finansiering är som en central fråga bl.a. för att
få medel för att initiera samarbeten men också
för att ha tid att presentera och arbeta utåtriktat.

Bevakning av finansieringsmöjligheter, arbeta
pro-aktivt mot och med forskningsfinansiär.
Identifiera nya samarbetspartners, hitta relevanta
underlag eller finansiering. Delta i strategiska
nationella projekt för internationalisering.

Avsaknad av tydliga mål och strategier för
internationalisering av samverkan.

Utveckla tydliga mål och strategier för
internationalisering av samverkan.

Skillnaden i arbetssätt och "språk" är alltid en
utmaning.

Samverkansansvariga deltar i diskussionerna för
att till exempel forskare och företagare ska
förstå varandra.

Organisatoriskt var ligger ansvaret? kopplat till
internationaliseringen eller samverkan?

Lösningen kan vara att via projekt hitta best
practice och låta det forma båda benen i
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organisationen
I arbetet kring vår Handlingsplan för
internationalisering har det upplevts som en
utmaning att hitta delmål och aktiviteter som
inbegriper samverkan. Utbildning och forskning
är enklare för det är det vi oftast talar om när vi
talar om internationalisering.

Lösningen i det specifika fallet har varit att inte
separera utbildning-forskning-samverkan utan
att integrera dem i upplägget för
handlingsplanen. Det hjälper oss att tänka i
termer av samverkan som en integrerad del i
utbildning och forskning såväl som ett eget ben.
Det har också hjälpt att vi utgått ifrån den vision
och strategi som finns för lärosätet, de mål som
finns i internationaliseringsutredning samt i
STINTs text om ansvarsfull internationalisering
och sedan vänt och vridit på dessa utifrån alla tre
perspektiv.

Brist på systematiskt alumnarbete.

Ta fram mer information om våra internationella
studenter och hitta fora för kontakt med dem.

Ingen internationell alumni samordnare
finns/ingen koll på alumni

Vi är i en rekryteringsprocess nu för att anställa
en sådan

Utmaning 2

Förslag till lösning för utmaning 2

Ledning som inte supportrar och säger till övriga
anställda nyttan och vikten av det

-

Forskare vill inte dela sina kontakter, t.ex. i
databaser pga. oro att de ska överanvändas.

Ökad dialog och mer ämnesnära arbete och
tydligare visa nyttan för forskarna.

Organisationen har inte tillräcklig kunskap inom
exempelvis ekonomi och juridik

Ge möjlighet till utbildning

Personresurser med rätt kompetens.

Aktivt arbeta med att identifiera och lösgöra
relevanta personresurser.

Projektadministration. Projektadministration
lyfts ofta som ett hinder för internationell
samverkan. Den ekonomiska administrationen
upplevs ibland som svår och styrande.

Att erbjuda möjlighet till hjälp med koordinering
av administration/ekonomi. Avsätta del av tjänst
för projektkoordinering.

Utmaning 3

Förslag till lösning för utmaning 3

Få med sig alla inblandade

Ledning måste stödja detta och även vara
engagerad samt att de måste ingå i lönesamtal
och strategidokument

Säkerhet och ekonomi i samverkanslandet.

Omvärldsbevakning, informationsspridning;
proaktiva erbjudanden av service och stöd till
utresande studenter och personal; se till att
kommunikationen och informationen om
samverkanslandet finns tillgängliga.
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Bristande samordning i verksamhetsstödet.

Ledningsstöd för samordning. Tydliga mål och
uppföljning.

Kontakter är ofta personbundna

Ingen bra lösning på detta förutom att anställda
delar med sig av sina kontakter

Praktik för inresande (och till viss del utresande)
kräver andra administrativa lösningar än vi
har idag.

Tillsätt utredning för att benchmarka och se hur
vi kan jobba upp ett bra stöd.

Fråga 12
Arbetar ni mer med internationalisering av samverkan nu än när INSA-projektet
startade? I så fall på vilket sätt och hur syns det på lärosätet?
Fem av de åtta lärosäten som deltagit i INSA-projektet anger att de arbetar mer med samverkan nu än
när INSA-projektet startade. Flera uppger att dialogen mellan internationaliserings- och
samverkansfunktionerna inom lärosätet har ökat och att detta är en viktig grund för fortsatt arbete och
förståelse för varandras områden. Ett lärosäte framhåller att de diskussioner som förts med
näringslivspartners om global samverkan börjar påverka både forskningsprojekt och utbildningsutbud
på ett positivt sätt.

Fråga 13
Har internationell samverkan på något sätt hjälpt er i rekryteringen av internationella
forskare, praktik för eller anställning av studenter och i så fall hur?
En majoritet av respondenterna svarar att internationell samverkan spelat en viktig roll här. Några
exempel är synliggörande av lärosätets varumärke i internationella sammanhang via partners och fler
internationella gästprofessorer, doktorander och andra anställda

Fråga 14
Har ni på något sätt dragit nytta av andra lärosätens idéer och ”best practice” som
framkommit under projektet, exempelvis fokusgruppsamtalet på KTH i oktober 2018
eller vid studiebesöket i Bangkok?
Flera lärosäten lyfter vikten av att se hur andra jobbar och några har exempelvis lyft in vissa delar i sitt
arbete med internationalisering av samverkan såsom utlandspraktik, alumnarbete, samarbeten via
vänorter och samarbete med strategiska partners.

Fråga 15
Vilket område för utveckling av internationell samverkan tycker du har störst
potential? (t.ex. att studenter gör praktik utomlands, att forskare deltar i internationella
projekt med företag osv.)
Här nämner nästan alla lärosäten praktik och examensarbeten som det område med störst
utvecklingspotential, men även forskningssamarbeten via internationella projekt med företag och
sampublikationer anser man har stor potential för vidareutveckling. Några nämner styrkan med
bilateral internationell samverkan som innefattar flera delar; forskning, utbildning, utbyten (student
och personal) och samverkansprojekt som kan vara med en strategisk partner.
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1. Inledning
Denna delrapport beskriver resultatet av delprojektet ”WP 3. Internationella
samverkansplattformar” inom det Vinnovafinansierade projektet INSA, Internationalisering
av samverkan1. Samverkansplattformar har studerats inom tidigare Vinnova-projekt, bland
annat KLOSS2. Ett internationellt perspektiv på samverkansplattformar upplevdes dock som
ett område där ytterligare kunskap kunde tillföras. Därav har detta varit en central del av
INSA-projektet. Örebro universitet har ansvarat för WP 3, där varje lärosäte haft i uppgift att
utveckla och konkret implementera en lärosätesunik internationell samverkansplattform
inom forskning, utbildning och/eller det livslånga lärandet. Dessa presenteras i respektive
lärosätes pilotprojekt. För att studera effekten av detta arbete har vi inom WP 3 genomfört
en enkätundersökning med de deltagande lärosätena, där arbetet med de internationella
samverkansplattformarna förhålls till respektive lärosätes arbete före INSA och till deras
planerade arbete efter INSA.

Definition
Med samverkansplattform avses i detta dokument ”en formaliserad konstellation av aktörer
med ett gemensamt intresse kring ett ämnesområde” 3. Det vill säga att plattform i detta fall
innefattar såväl digitala som icke-digitala lösningar. En samverkansplattform kan alltså vara
allt från ett databassystem till samarbetsavtal och andra typer av formaliserade
konstellationer. I detta projekt har vikten lagts på internationell samverkan inom forskning,
utbildning och/eller det livslånga lärandet, oavsett i vilket medium denna samverkan sker.
En relaterad term som ibland används är samverkansarena – som av det tidigare Vinnovafinansierade projektet MUSA (Metoder för utveckling av samverkansarenor) definieras:

Arbetet inom INSA-projektet har bedrivits som sex arbetspaket, s.k. Work Packages (WP). Varje WP haft ett av de
deltagande lärosätena som ansvarigt för genomförandet, med övriga projektmedlemmar delaktiga på olika sätt.
2
Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan. https://www.vinnova.se/p/kunskapsutbyte-och-larande-omstrategisk-samverkan-kloss-projektet/.
3
Nordquist, Niklas; Niklasson, Lars; Thelin, Lisa. 2015. Samverkansplattformar. Projektrapport. Delprojekt 2B inom KLOSS.
1
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En arena samlar aktörer med intresse för […] ett visst område. Den skapar och
möjliggör utbyten av kunskap4
Då definitionerna av samverkansplattform och samverkansarena överlappar till så stor grad,
behandlar vi dem i denna rapport som synonyma, men använder oss av samverkansplattform
för konsekvensens skull.

Bakgrund
Samverkan mellan lärosäten och andra parter kan utökas och förbättras genom att utveckla
och implementera samverkansplattformar, vilket har lyfts fram av till exempel det tidigare
Vinnova-projektet KLOSS5. För att göra det krävs att det görs strukturerat – med ett tydligt
syfte och med fokus på aktörers faktiska behov. Annars riskerar användare att överge eller
kringgå plattformen, vilket istället för att förenkla deras arbete till slut kan göra det svårare
än det var innan plattformen fanns6.
För att kvalitetssäkra lärosätenas arbete med att utveckla och implementera
samverkansplattformar för internationalisering under WP 3, har vi under detta delprojekt
studerat lärosätenas erfarenheter från tidigare samverkansplattformar samt deras
reflektioner kring pågående och kommande utvecklingsarbete, för att därigenom identifiera
framgångsfaktorer och fallgropar. Dessa insikter kan sedan ligga till grund både för
projektmedlemmarnas fortsatta och framtida implementation av samverkansplattformar
och också för andra som planerar samverkansplattformar för internationalisering.

Resultat från WP2
I det tidigare INSA-arbetspaketet WP 2, ”Strategier och infrastruktur för internationell
samverkan”, genomfördes två enkätundersökningar och en fokusgrupp med lärosäten inom
INSA-projektet, där ett antal nyckelområden inom internationell samverkan identifierades

https://k3-projekten.se/project/musa/
Nordquist, et al, 2015.
6
Almqvist, R. 2017. “Att få nytta av sin samverkansplattform”. https://www.cgi.com/sverige/sv/samverkansplattform
4
5
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som viktiga att utveckla. Bland dessa är det särskilt några som delvis legat som grund till
arbetet under WP 3:
•
•
•
•
•

Alumner och aktiviteter kopplade till alumner.
Virtuell mobilitet.
Praktik och exjobb utomlands.
Forskningsprojekt med utländska företag.
Livslångt lärande på det globala planet

Dessa har alla identifierats som områden där en eller flera plattformar för internationell
samverkan skulle kunna bidra, då de alla är av den natur att de kräver såväl samarbete bland
internationella parter och någon form av formaliserat arbetssätt vad gäller
informationsutbyte och att koppla samman parter.
En samverkansplattform bör också bemöta de utmaningar som respondenterna i WP 2undersökningarna identifierat: bland annat har man sett en brist på systematiskt arbete
med internationella alumner och ett behov av att ta fram information om och kommunicera
med internationella studenter. En annan utmaning som lyfts fram är situationer där
enskilda individer inte vill dela ”sina” kontakter, vilket inte bara gör samverkan
personberoende utan också svåröverblickat: samverkan blir fragmenterad och det är svårt att
ha en strategi för den.
Viktigt har alltså varit att under arbetet med WP 3 ta fram och implementera
samverkansplattformar som stödjer dessa områden och bemöter dessa utmaningar, vilket
varje lärosäte gjort utifrån sina egna förutsättningar.

2. Enkät
För att kartlägga de deltagande lärosätenas arbete med att utveckla och implementera
lärosätesunika samverkansplattformar, skickade Örebro universitet i oktober 2020 ut en
enkät till samtliga medlemmar i projektkonsortiet.
Enkäten var utformad för att belysa varje lärosätes förutsättningar och tidigare erfarenheter
av samverkansplattformar, hur deras arbete med att utveckla samverkansplattformar för
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internationalisering under INSA-projektet fortlöpt hittills, samt vilket arbete de ser framför
sig gällande samverkansplattformar. På detta sätt har vi kunnat belysa inte bara varje enskilt
lärosätes erfarenheter, utan också få en mer generell bild av framgångsfaktorer och hinder
vid utveckling och implementering av samverkansplattformar för internationalisering.
Detta ger sedan återkoppling till lärosätena, som iterativt kan bygga på varandras
erfarenheter, vilket gör INSA-projektet till något av en samverkansplattform för
samverkansplattformar.
Då alla frågor i enkäten var av fritexttyp, presenteras resultaten i sammanfattad form, med
belysande citat ur svaren.

Innan INSA-projektet
Stora CRM-system känns ”för stora” – det går säkert att göra mer än vi tror, men
tröskeln blir för hög
Första delen i enkäten behandlar lärosätenas erfarenheter av, och reflektioner kring,
samverkansplattformar innan början av INSA-projektet. Fokus låg på att kartlägga vilka
digitala eller icke-digitala plattformar som använts, samt vilka för- och nackdelar man sett
med dessa.

Vilka plattformar?
Det som framförallt framkommer ur enkätsvaren är att det finns en stor bredd bland de
plattformar som används. Konkreta exempel som nämns är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverkansarenor med region, näringsliv, och/eller kommun.
Strategiska partnerskap med andra universitet.
LMS (Learning Management System) som Canvas och Blackboard.
CRM (Customer Relationship Management) som Salesforce.
Sociala media som LinkedIn och Facebook.
Egenutvecklade system för till exempel VFU.
Mässor.
Sampublikationsdatabas.
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• Rekryteringsverktyg – flera lärosäten använder system från leverantören
GraduateLand som marknadsförs under flera namn.

Till vilka syften används plattformarna?
De plattformar som använts har också använts till många syften. Det som nämns oftast är
samverkan med näringsliv och region/kommun i olika former, till exempel för att förmedla
exjobb och praktikplatser; projektkoordination; och att hålla reda på och kommunicera med
alumner. Samverkansområden som nämns i enkätsvaren är: koordinera events; dialog och
kunskapsutbyte; sprida forskningsresultat; förmedla praktikplatser; kompetensförsörjning;
få överblick över samverkan eller partnerskap; samordna forskningsansökningar och andra
projektansökningar; omvärldsbevakning; samverkan med näringsliv gällande utbildning
eller forskning.

I vilken utsträckning används
plattformarna?
Nyckeltal är svåra att tillgå
Generellt visar svaren att icke-digitala samverkansarenor verkar användas i större
utsträckning än de digitala, men främst att det sällan finns uttalade nyckeltal definierade
eller uppmätta på användande. Just denna fråga blir därför svårbesvarad. Att de icke-digitala
används mer flitigt kan vara så enkelt som att de ofta bedrivs i form av återkommande
möten, vilket gör de mer ”lättanvända” än digitala; digitala plattformar blir därför också
lättare att överge, i och med att det inte på samma sätt finns ett formaliserat beteende kring
dem.

Vilka för- och nackdelar?
Ansvarig var föräldraledig och då tappades ansvaret.
De för- och nackdelar som observerats är av varierande art – det som främst framkommer är
en skillnad mellan digitala och icke-digitala plattformar, och att lejonparten av de nackdelar
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som framkommit i enkäten gäller digitala samverkansplattformar. Bland återkommande
svar finns att plattformar bara finns på svenska och att det blir dyrt och tidskrävande att
översätta; att när sociala media används så finns det sällan någon formellt ansvarig, utan det
blir beroende av eldsjälar, samt att det lätt blir något anonymt, därför blir det svårt att få till
engagemang mellan parter. Likaledes pekar flera respondenter på att digitala plattformar i
sig tenderar att bli personberoende, och att användandet av plattformar lätt upphör om
nyckelpersoner slutar eller får andra uppgifter. Det nämns till exempel i ett enkätsvar att ett
rekryteringssystem som används bland annat för exjobb och praktikplatser blir för krångligt
för företag – som bara vill skicka en PDF och inte skapa profiler och registrera annonser. En
annan nyckelkommentar är att egenutvecklade system kan bli svåra att ändra då
utvecklarna kanske inte finns kvar i organisationen efter några år, medan inköpta system
kan bli dyra eller långsamma att ändra.
Nackdelar med icke-digitala plattformar som nämns inkluderar: att det är svårt att få
överblick och veta vad andra parter görs; att det kan bli för fokuserat på Sverige, och svenska
partnerskap, särskilt när man kanske inte tidigare haft ett internationaliseringsperspektiv.
Bland fördelar som nämns för såväl digitala som icke-digitala samverkansplattformar finns
att man kunnat samla många aktörer och på så sätt kunnat samverka i flera aspekter och att
det möjliggjort spridning och nyttiggörande av forskningsresultat.

Under INSA och framåt
Dessa delar av enkäten hade som syfte att kartlägga hur konsortiemedlemmarna arbetar
med att utveckla och implementera samverkansplattformar för internationalisering under
INSA-projektet, samt hur de planerar att jobba i framtiden med samverkansplattformar. Då
svaren på dessa båda delar sammanfaller i hög grad (i de fall där respondenterna har haft
vetskap om framtida utveckling), rapporteras resultatet av dem sammanslaget.

Vilka plattformar och vilka syften?
Det finns en viss spridning i svaren på dessa frågor då vissa lärosäten har flera plattformar
under utveckling, implementation eller redan implementerade, medan andra har enstaka.
Bland de syften eller luckor dessa plattformar ska fylla är de vanligaste:
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Alumnsamverkan.
Förmedla praktikplatser och exjobb internationellt.
Samverkan med näringsliv nationellt och internationellt
Som en internationell mötesplats.
Anslagstavla och nyhetsflöde för forskning mellan internationella
samverkanspartners.
• Få snabb överblick över avtal och samarbeten.
• Information för studenter inför kontakt med arbetsgivare.
• Sätta internationaliseringsstrategi i praktiken.

•
•
•
•
•

Fördelar
[En samverkansplattform] bör ha fördelen att den samlar ihop kontakter i en
region eller inom ett tema och tillåter aktörerna att genom samarbete nå längre än
de skulle gjort själva.
Som citatet ovan visar, är den absolut mest framträdande fördel som lärosäten lyfter fram
med samverkansplattformar att de idealt leder till synergier som gör parternas arbete
lättare. Andra fördelar man hoppas uppnå som nämns i svaren inkluderar: tätare integrering
med partners; binda ihop andra plattformar; underlätta för externa parter.
Till dessa icke-tekniska fördelar – som gäller både digitala och icke-digitala plattformar –
nämns andra som är specifika för digitala, till exempel att samla och ge överblick över avtal,
eller att vara en lättillgänglig och samlad informationskanal. En annan fördel som nämns är
att en digital plattform kan vara en neutral arena, där man i bästa fall kan överkomma ett
visst ”revirtänk”, där enskilda individer skyddar ”sina” kontakter. Detta knyter an till WP 2,
där samma problem lyftes som en utmaning.

Övriga reflektioner
De låter bra i teorin men är svåra i praktiken. En samverkansarena med fokus
internationell samverkan är svår att "bygga".
Bland övriga reflektioner kring samverkansplattformar som inkommit i enkätsvaren finns:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

En plattform är bara så bra som det man stoppar in i den.
Samverkansplattformar behöver förankras i verksamheten och vara den till nytta.
De bör göra det lättare för externa parter att samverka med lärosätet.
Det är viktigt med en låg tröskel – det ska kännas lätt att komma igång.
Det är viktigt att ha så få system som möjligt.
Integration med andra system är viktig.
Bra i teorin men svåra i praktiken.
Bra i större projekt med många aktörer.
Det ska inte vara en extra uppgift att använda en plattform, utan den bör förenkla det
man behöver åstadkomma.

Ett lärosäte skriver att en framgångsrik samverkansplattform sannolikt ”växer fram
organiskt” och grundar sig i parternas faktiska samverkan, något som flera andra lärosäten
också berör i sina svar. Detta antyder att icke-digitala plattformar mer sannolikt faktiskt
används av parterna, då en icke-digital plattform av naturliga skäl mer troligt växer fram
organiskt och därmed är förankrad i parternas behov. Som citatet i början av detta avsnitt
säger, så är det svårt att ”bygga fram” en internationell samverkansplattform.
Om icke-digitala plattformar har en fördel i att de lättare kan växa fram, har de också
särskilda utmaningar. Bland annat lyfts fram att det kan vara svårt att nå alla aktörer, samt
att det kan vara svårt att få ett sammanhängande samarbete internationellt eller att det blir
en övervikt mot svenska aktörer. En icke-digital plattform för internationell samverkan
behöver, precis som en digital, förenkla för parterna att åstadkomma sina faktiska syften.
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3. Slutsatser
En samverkansarena med fokus internationell samverkan […] växer sannolikt fram
organiskt som ett resultat av samlade samarbeten över tid.
Om en samverkansplattform behöver växa fram organiskt för att vara framgångsrik, gör det
arbetet med att planerat och systematiskt utveckla en den till en speciell utmaning. Särskilt
i utvecklingen av digitala plattformar, som inte kan växa organiskt om de inte specifikt är
utvecklade för att göra det. Något som också gör att det ställs olika krav på hur man skapar
digitala respektive icke-digitala samverkansplattformar.
Av enkäten framgår att icke-digitala samverkansplattformar lättare växer fram organiskt,
något som ses som positivt då de växer fram ut partnernas samarbete och därför bättre
möter parternas behov. Då den organiska tillväxten är oplanerad kan den snabbt ändra form
och gå i oplanerade riktningar. vilket försvårar koordinering och överblick och gör det viktigt
att det finns en samsyn kring plattformens syfte samt en organisation som tillåter överblick.
Samverkansplattformar som är utvecklade för nationella kontexter upplevs som svåra att
anpassa till internationella förhållanden, detta gäller såväl digitala som icke-digitala
plattformar. Därför är det viktigt att tidigt planera för internationell samverkan, något som
kan vara svårt för en samverkansplattform som växt fram organiskt. För icke-digitala
plattformar blir detta viktigt för att undvika målkonflikter och missförstånd. Gällande
digitala plattformar kan det bli kostsamt och tidskrävande att anpassa ett system till en
internationell kontext om det inte var utvecklat för detta syfte. Av denna anledning bör det
planeras för internationell samverkan vid inköp/utveckling av plattformen.
Flexibilitet är ett nyckelord som blir särskilt viktigt för att framgångsrikt utveckla och
implementera digitala samverkansplattformar. De behöver utvecklas ”organiskt” så långt
som möjligt – samverkansparternas faktiska samverkan måste styra deras utformning. Det
krävs också, för att plattformen ska kunna fortsätta växa och fortsätta användas, att den
fortsätter vara flexibel även efter att den börjat användas. Det kan åstadkommas till exempel
genom att göra det lätt att ändra datamodeller för den information som kan matas in, och
att ändra hur dessa hänger ihop, så att ändrade förutsättningar för samverkan kan
återspeglas i plattformen.
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Bilaga 1. Enkät
Inledning
Enligt projektplanen fokuserar detta arbetspaket på
att utveckla och konkret implementera en lärosätesunik internationell
samverkansplattform inom forskning, utbildning och/eller det livslånga lärandet,
baserat på strategierna från WP2 och det som tidigare beskrivits för respektive
lärosäte under rubriken ”Potential”.
För att uppfylla detta mål, ämnar denna enkät att kartlägga de samverkansplattformar som
finns eller planeras på lärosätena.

Definition
[En samverkansplattform] är en strukturerad enhet för samarbete och
samproduktion mellan flera partners inom ett för partnerna strategiskt viktigt
område.
)
(
M.a.o. är en samverkansplattform inte med nödvändighet digital, utan kan lika gärna vara en
fysisk eller logisk mötesplats eller forum för samarbete eller samproduktion.
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Enkät
Innan INSA
1.
2.
3.

Vilka digitala eller icke-digitala samverkansplattformar hade ni innan INSA?
(Inom forskning, utbildning, och/eller det livslånga lärandet.)
Till vilka syften användes plattformarna?
I vilken utsträckning användes plattformarna?
Vilka för- och nackdelar har ni identifierat med plattformarna

Under INSA
1.

2.
3.
4.

Vilka digitala eller icke-digitala samverkansplattformar har ni implementerat eller
håller på att implementera under INSA? (Inom forskning, utbildning, och/eller det
livslånga lärandet.)
Till vilka syften används plattformarna?
I vilken utsträckning används plattformarna?
Vilka för- och nackdelar har ni redan nu identifierat med plattformarna?

Framtid
1.
2.
3.

Vilka digitala eller icke-digitala samverkansplattformar planerar eller hoppas ni
att utveckla? (Inom forskning, utbildning, och/eller det livslånga lärandet.)
Vilka luckor ska dessa plattformar fylla, som inte uppfylls av existerande
plattformar?
Vilka fördelar ser ni att dessa plattformar kommer ha?

Övriga reflektioner
1.

Har du några övriga reflektioner kring samverkansplattformar?

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 197

2021-01-26 13:50

WP 4

Generisk vitbok
2020-12-17

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 198

2021-01-26 13:50

ii

Innehåll
1.
2.

Bakgrund och syfte
Aktiviteter
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1. Bakgrund och syfte
För att stärka de deltagande lärosätenas roll och profil med avseende på resultat och avtryck
i verksamheten har deltagande lärosäten jobbat med var sin lärospecifik samverkanspilot.
Detta arbetspaket fokuserar på att dokumentera det generella lärandet genom en generisk
vitbok beskrivande de erfarenheter, svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera
internationalisering av samverkan. En generisk vitbok med generell kunskap från arbetet
med lärosätes specifika piloter kring integration av internationalisering av samverkan har
därför författats med titeln ”Internationalisering av samverkan: Slutrapport”.

2. Aktiviteter
Jönköping University (JU) har tillsammans med Örebro Universitet (ORU) ansvarat för
”WP4 Generisk vitbok” där resultatet redovisas nedan. JU har haft huvudansvaret från
projektets början, men efter sommaren så har det – på ett mycket förtjänstfullt sätt – varit
ett delat ansvar med ORU (initiativet att öka sitt engagemang kom helt från ORU).
Under projektet har frekvent utbyte av kunskaper och erfarenheter från piloterna skett
mellan projektets partners för att säkerställa ett brett lärande. Erfarenheter, svårigheter,
hinder och möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan har löpande
samlats in, men intensifierades i början 2020 då beslutet om slutrapportens struktur och
innehåll togs i samband med vårt sista fysiskt möte på Malmö Universitet i mars månad.
Då beslutade vi att slutrapporten i mångt och mycket skulle vara de samlade erfarenheterna
kring internationalisering av samverkan. Dels från INSA-projektet i sig och det utbyte som
funnits mellan lärosätena, dels från respektive lärosätes specifika samverkanspilot. Det
samlade dokumentet blev då slutrapporten och vitbok med samverkanspiloterna oh
arbetspaketen som bilagor.
Mycket av tiden under höstens Zoom-möten har vikts åt att diskutera spridning, slutrapport,
vitbok och erfarenheter från de olika samverkanspiloterna. Och för att få ihop den
gemensamma generella kunskapen i vitboken, som JU (Roy Andersson) och ORU (Ida
Andersson-Norrie och Pia Bro-Nygårdhs) sammanställt i den slutliga vitboken.
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Den generella vitboken har varit ute på remiss hos alla lärosäten som då kunnat ge respons.
Efter det har vitboken arbetats om till det den är idag. En uppdaterad utgåva av vitboken
kommer i samband med projektets slutrapport i april, och kommer då att innehålla de
resultat som har producerats under 2021. Exempelvis gällande ny kunskap från de
utbildningar som JU planerar att producera i Thailand, Högskolan i Skövdes pilot med ABB i
Polen samt digitala samverkansplattformar som utvecklas av ORU och Malmö universitet.
Den skriftliga dokumentation i den generiska vitboken som tillgängliggörs publikt ska ses
som en del av INSA-projektets breda kunskapsspridning, utöver planerade workshop,
Webinar m.m. med övriga K3-projekt och lärosäten i landet.
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1. Inledning
Detta arbetspaket fokuserar på lärande mellan de parternas som deltar i projektet, vilket
består både i kunskapsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Projektkonsortiet har haft
regelbundna möten och workshops för att säkerställa ett frekvent och framgångsrikt
kunskapsutbyte under projektets gång, vilket redovisas nedan.
Fyra fysiska träffar har genomförts och två på distans (pga. Covid-19), utöver detta har en
studieresa till Jönköpings universitetets (JU) International Campus i Thailand, samt besök
på Högskolan i Skövdes (HiS) ASSAR-miljö. Vid dessa träffar har både kunskapsdelning och
gemensam kunskapsutveckling ståt i fokus. Tre av träffarna har utformats så att varje projekt
presenterat nuläge och framtida planer, på så vis har information spridits mellan lärosätena,
även mycket diskussion och feedback har delgivits från och till respektive lärosäte. Några
piloter har även diskuterats till olika intressenter och aktörer utanför projektkonsortiet, då
projekten ofta diskuterats på hemmaplan och hos övriga intressenter som företag, forskare
och andra universitet.
De mest givande fysiska träffarna har varit då projektmedlemmarna tillsammans kunnat
träffa samverkanspartners och sett exempel på projektgenomförande, så som HIS fysiska
miljö ASSAR som var en del i HiS:s pilot samt studieresan till JU:s International Campus
som ingår i deras pilot. Dessa två förklaras mer i detalj nedan. Vidare kommer lärandet
mellan lärosätena förstärkas ytterligare genom den gemensamma vitboken där samtliga
deltagare medverkat i skrivandet vilket inneburit att alla projektdeltagare har fördjupat sig i
varandras piloter.

2. Studiebesök på ASSAR
Vid HiS ses internationalisering som något som bidrar till excellens. Internationaliseringen
stärker den egna verksamheten och den förbereder också studenterna på en omvärld som
blir alltmer internationell. Då HiS agerar i nära samverkan med externa aktörer stärks även
omgivande näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle av internationaliseringsarbetet. Ett
internationellt synsätt, dvs. att ha förståelse för andra länder och för internationella
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förhållanden, skapar värde och nytta både lokalt, regionalt och globalt. Studiebesöket
fokuserade på den profilerade forskningsmiljön Virtual Engineering och den
samverkansarena som finns kopplad till denna miljö, kallad ASSAR. Inom ASSAR finns
flertalet multinationella bolag och HiS har i sin pilot specifikt fokus på samverkan med
Volvo då HiS är så kallad global ”Preferred Academic Research Partner” till detta bolag. Att
på plats se med egna ögon och få ASSAR:s verksamhet beskriven var mycket givande för
samtliga projektdeltagare, speciellt den ökande graden av samverkan inom utbildning,
forskning och företagskurser samt internationella forskare i miljön ASSAR, samt att erbjuda
uppdragsutbildning på en internationell arena. Nedan bilder beskriver den innovativa
miljön på ASSAR.

Lokalerna är filmade i VR och kan besökas via https://assarinnovation.se/besok-assar-virtuellt/
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3. International Campus
Under studieresan till JU:s International Campus i Bangkok fick deltagarna uppleva på plats
hur JU har utvecklade strategier, processer och rutiner för internationell samverkan för
studentutbyte (studier, praktik, projekt och examensarbete) med koppling till forskning,
näringsliv, näringslivspartners och partners inom offentlig sektor och universitet. Under
studieresan fick deltagarna besöka JU:s partners och se på plats vad studenterna hade
bidragit med till företagen. Dessutom besöktes Business Sweden, tre
universitetssamarbeten, en innovationspark och en utbildningsmässa. Veckan innehöll
även en middag hos Sveriges ambassadör samt en gemensam reflektion över veckans
aktiviteter och vad den bidragit med där ytterligare kunskapsutveckling förmedlades. För
mer detaljer se nedan bilaga 1.

4. Kommande aktiviteter
Utöver ovanstående kunskapsspridning kommer alla piloter redovisas på respektive lärosäte
samt i slutrapporten, vitboken. När projektet avslutas under våren 2021, kommer det även
anordnas en slutkonferens samt ett webinarum. Under våren kommer även
projektdeltagarna fortsätta ses genom digitala och, förhoppningsvis även, fysiska möten för
att fortsätta det upparbetade lärandet mellan lärosätena. Utöver dessa gemensamma
aktiviteter kommer projektresultaten spridas av respektive lärosäte, för mer information, se
WP 6 ”Informationsspridning”. Dessutom hoppas vi att utbildningen i Thailand för svenska
och internationella företag som HiS och JU planerar att arrangera under våren 2021 inte
försenas ytterligare pga. Covid-19. Denna utbildning kommer främst bidra till lärande
mellan JU och HiS, men kunskap kommer också förmedlas till övriga projektmedlemmar.
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5. Bilagor
Bilaga 1
Agenda till studieresa till International Campus
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Bilaga 1.
Agenda studieresa och utvecklingsresa
till Sydostasien
Dag

Besök

Var

Söndagen
27 oktober
Kl 11.00-17.00
Gemensam midda
g 20.00-

Turist-och attraktionsplatser i Bangkok samt träffa de
13 studenterna som Jönköping University har i
Bangkok

Rembrandt hotel

Måndag 28
Kl 8.25-18.00

Besök svenska företags fabriker i Bangkok och få På respektive förstag med
en inblick i vad Jönköping studenterna tillför företagen rundvandring i fabriken

Syfte: Lära och förstå kulturen i Thailand samt få en
inblick hur det är att studera där

Syfte: Inblick hur svenska företag jobbar utomlands
Volvo Group (9.30-12.00)
9:30am

Brief about Bangkok Helen will give an overview of the Bangkok plant
plant
(history, current products, markets covered, etc.)

10:00 am

Presentation by
students

The usual setup with laptop, mic and projector will
be available.

10:30 am

Factory tour

Visit to the UD and Volvo assembly lines.
Please share names and shoe sizes of all the attendees
who will be joining the factory tour.

11:30 am

Lunch at Canteen

We will make arrangements for your lunch (at no
cost for you).
Do let me know if you and other attendees have any food
allergies.

12:15 pm

Leave the plant
(forts)
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Autoliv (13.00-16.30)
1

Welcome and Autoliv Thailand presentation (20 minutes)

K. Colin and K.
Kraisri Suknet
ATH Plant
manager

2

APS information (20 minutes)

K. Vassana
Autoliv
Production
System Manager

3

Plant visit ala APS / SD. CSQ to lead each group. (4 groupes
with 4-5 people in each)

K.Vassana,
Plant
management,
Pisachai, Warinda.
Pinaisak, Bodin

4

Add one station related to manual cell, semi-automatic cell and
Auto sell, evolution of production cell. Lean to lean
software. stations would be (105 minutes)

5

Students to present their projects (20 minutes)

6

Q&A Feedback (20 minutes)
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Dag
Tisdag 29
Kl 12.00-17.30
19.30- middag

Onsdag 30
08.00-17.00

Besök
•
•
•

Var
Svenska Ambassaden 13.00-14.30 och Business Sweden
Svenska Handelskammaren 15.00Ambassadörsmiddag på kvällen

Syfte: Inblick och kunskap hur Sverige jobbar och är
representerade i en region
09:00 - 10:00 Introduction to the CP-Group and PIM
10:00 - 11:00 Special Lecture about Eastern Corridor and Thailand
4.0 Strategy
11:00 - 11:30 Executive Welcome
11:30 - 12:00 Facility Visit to Innovative Center for Robotics and
Automation Solutions
12:00 - 13:00 Lunch at Chef's Kitchen
13:00 - 14:00 Travel to True Digital Park
14:00 - 16:00 Company Visit to True Digital Park

Ambassaden i
Bangkok och
Svenska Handels
kammarens
kontor
PIM

Syfte: Inblick i Incubatorverksamhet, Universitet CP-Group,
företag
Torsdag 31
Kl 09.00-17.00

Universitetsbesök
Kasetsart University (10.00–)
Rangsit University (13.30–)
Fotboll 17.30-18.30, JU studenter mot Rangsit

Respektive
universitet

Syfte: Inblick och kunskap från ett privat och ett av Thailands
äldsta och mest kända universitet samt ett professionsuniversitet.
Torsdag kväll
Kl 21.00-

Skybar 21.00-
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Dag

Besök

Var

Fredag 1 nov.
9.00-16.00

Workshops om vad vi lärt oss och vad vi kan ta med oss Rembrandt Hotel
till respektive lärosäten med fokus på Vinnova projektet
INSA. Jobba med Vitboken kopplade till de erfarenheter
som vi får under veckan Fortsättning från dagen innan
vid behov
Syfte: Föra tillbaka kunskap och handlingsaktiviteter till
Sverige och till respektive lärosäten

Lördag 2
9.00-23.00

Thailands störta studentmässa för universitetsstudier
(över 500 Universitet är representerade, samt ca. tio
från Sverige).

Siam Paragon

På kvällen Thai-Swedish Chamber of Commerce
”networking” tillsammans med 20-30 svenska och
internationella företag.
Nätverksträff med Alumni och företagsrepresentanter
Syfte: Rekrytera betalstudenter. Knyta kontakter
Söndag 3 10.0022.00

Utbildningsmässan forts and “After Fair networking”
Thai-Swedish Chamber of Commerce 30 years prenetworking.
Explore potential collaborations with new business
partners and academic institutions along with network
with TSCC members and Swedish universities in a
relaxing atmosphere.

The Huntsman Pub

Syfte: Explore potential collaborations with new
business partners and academic institutions along with
network with TSCC members and Swedish universities
in a relaxing atmosphere.
Se även: https://swecham.com
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Swedish Education and Career
Days 2019

November 2 @ 12:00 pm – November 3 @ 10:00 pm
Every year, Thai-Swedish Chamber of Commerce will organise ‘Swedish Education and
Career Days’ in relation to the yearly OCSC International Education Expo, to provide an
opportunity for students, graduates and young/mid career professionals to meet worldleading Swedish universities and companies.
This year ‘Swedish Education and Career Days 2019’ programme includes:
1. Swedish Pavilion in OCSC International Expo (Free entry)
Date: 2-3 November
Location: Siam Paragon, Royal Paragon Hall, 5th floor.
Top universities from Sweden along with leading Swedish companies in Thailand will be
present to answer every question about career opportunities at their companies.
2. Alumni and Young Professionals Networking
Date: 2 November
Location: The Landmark Bangkok
Take the opportunity to network and mingle with Swedish company representatives and
university representatives during this informal evening. Discover how you can advance your
career and what opportunities there are for you in Sweden and Thailand!
3. After-fair Networking
Date: 3 November
Location: The Huntsman Pub
Explore potential collaborations with new business partners and academic institutions
along with network with TSCC members and Swedish universities in a relaxing
atmosphere.
Don’t miss this unique opportunity!

POR161726_INSA_Vitbok+Bilagor2020-12-18_A4_224sid_TMG.indd 212

2021-01-26 13:50

6

Visit gallery to see last year activities
Swedish Pavilion at OCSC International Expo
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1. Inledning
Detta arbetspaket fokuserar på att sprida information från projektet till olika intressenter
och aktörer utanför projektkonsortiet. Diskussionstillfällen har varit frekventa under
projekttiden för att gynna en bred kunskapsspridning till samtliga lärosäten i landet.
Diskussioner har bland annat genomförts genom:
• Projektmedlemmarna har diskuterat och förmedlat projektet i företags- och
forskningsnätverk
• På de gemensamma K3-projektmötena har information spridits till andra svenska
lärosäten
• Under den gemensamma presentationsdagen för K3-projekten presenterades en
poster om projektet
• Vinnovas representanter har förmedlat projektet till ytterligare intressenter genom
poster, film och annan information om INSA som lämnats till Vinnova
Information om projektet och dess resultat har även kommunicerats i andra fora så som:
• INSA:s hemsida kopplad till Vinnovas sida för K3-projekten
• En film om INSA och JU:s arbete i Thailand finns på Youtube 1
Då 2020 varit ett år fyllt med många utmaningar kopplade till projektgenomförandet har
projektet förlängts till 30 april, 2021. Därför kommer informationsspridningen fortsätta
under våren, bland annat genom:
• En slutrapport, vitbok, som kommer i en första version i december 2020.
Slutversionen färdigställs under april 2021.
• Det kommer även samordnas en slutkonferens i vår och ett Webinar.
• En eller två vetenskapliga artiklar kommer också att skrivas, en till EAIE-konferensen
som hålls i Göteborg september 2021 och en till den nationella ingenjörskonferensen
som hålls 2021.

1

https://www.youtube.com/watch?v=jt-8ZcKS64g
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Nedan följer detaljerade beskrivningar över hur respektive lärosäte har, eller kommer, sprida
information om såväl deras piloter som INSA i stort.

2. Högskolan i Skövde
• Flera seminarier, både öppna och stängda, har genomförts i samverkansarenan
ASSAR Innovation Arena där möjligheterna med det livslånga lärandet för
industriparters nationella och internationella siter har presenterats.
• Arbetsmöten och workshops har hållits med flera av HiS strategiska partners för att
diskutera frågeställningar inom ramen för INSA-projektet där bl.a. annat
internationell samverkan mellan HiS och dessa bolags internationella siter
diskuterats samt hur HiS och dessa industripartners kan bedriva forskning och
utbildningsinsatser på det internationella planet.
• De två case som genomförts inom ramen för HiS pilot, har nyttjats som underlag för
att ta fram det upplägg som HiS använder för sina kurser inom ramen för det
livslånga lärandet och de utbildningsinsatser som planeras att ges på den
internationella marknaden.
• HiS vice-rektor för näringslivssamverkan har också uppdaterat HiS
samverkansstrategi baserat på delar av de resultat som INSA-projektet producerat.

3. Jönköpings universitet
• JU:s pilot kommer publiceras och har open access i DiVA-portalen.
• Riktade insatser mot JU:s strategiska partners är redan genomförda via en rapport
samt genom spridning av resultaten vid exempelvis möten.
• Piloten har redan nyttjats som underlag för framtagandet av, och delaktigheten i,
internationaliseringsstrategin och har i detta arbete frekvent involverat
verksamheten.
• Internationaliseringsstrategin är beslutad av VD och har spridits ut i JU:s
verksamhet.
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• Tio filmer har publicerats inom projektet och fem finns nu på Youtube. Nedan visas
tre exempel:
Vinnovafinansierat projekt för att bygga internationella kunskapsmiljöer.
Samarbeten mellan universitet, företag och organisationer är av stor vikt för
utvecklingen inom industrin. Jönköping University deltar i ett Vinnovafinansierat
projekt i Thailand som ska bidra med nya kunskaper och perspektiv. Se mer om
projektets syfte och om studenternas roll i företagen:
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3mjJkkV9M
Studerar och jobbar på ett företag i Bangkok
Sebastian Leo från Tekniska Högskolan i Jönköping är en av många
utbytesstudenter i Thailand. Han delar med sig av sina tankar om både
utbildningsmässiga och kulturella erfarenheter – och om möjligheterna framöver:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Wu80kRgYk
Wiktoria studerar och gör näringsförlagd kurs på ett företag i Bangkok
Hur är det att studera på en av de största universiteten i Thailand? Wiktoria Rydin
på Tekniska Högskolan i Jönköping tog steget till Kasetsart University i Bangkok.
Här berättar hon om varför det blev ett val som hon inte har ångrat:
https://www.youtube.com/watch?v=yN_oNuzQarQ
Följande aktiviteter planerades inför hösten 2020 men är uppskjutna till 2021 på grund av
pandemins restriktioner:
• Poster-session och presentation i samband med JU Chefsdagen, JTH Chefsdagen och
programråd.
• Artikel om projektet.
• Planering att sprida ut sammanfattande lärdomar från K3-projekten och JU:s till
”peddagen”.
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4. Kungliga Tekniska
Högskolan
• KTH:s pilot har framför allt spridits inom den internationella avdelningen vid KTH.
• Övergripande information om den satsning i USA som beskrivs i piloten har skett till
KTH:s strategiska partners via ledningsdialoger och styrgrupper utöver den direkta
interaktion som skett med enskilda personer i Nordamerika hos KTH:s partners.
• Piloten har utgjort underlag för att precisera och konkretisera delar av KTH:s
internationaliseringsstrategi.
Nedanstående aktiviteter var planerade att genomföras hösten 2020, pga. pandemin
kommer dessa istället ske 2021.
• Fördjupad diskussion inom internationella avdelningen hur piloten påverkar
framtida arbetssätt.
• Information till ledningsgrupperingar inom KTH.
• Fördjupad information till de personer som är involverade i KTH:s strategiska
partnerskap inom KTH, nyckelroller är partneransvariga respektive partnerledare.
• Fördjupad information till styrgrupper inom KTH:s strategiska partnerskap.
• Planering och genomförande av samlad information om lärdomar från samtliga K3projekt där KTH deltagit. Uppstart via ett samlat event, därefter målgruppsanpassad
information.

5. Linköpings universitet
• Den kartläggning genomfördes av LiU inom ramen för INSA har blivit publicerad och
har open access i DiVA-portalen.
• I samband med publikationen har möten anordnats vid olika tillfällen på LiU:s
campus Valla, US och Norrköping för att sprida ut informationer och diskutera
utmaningar gällande internationalisering av samverkan.
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• Riktade insatser mot LiU:s strategiska partners är redan genomförda genom
spridning av rapport samt dess resultat, exempelvis via möten.
• INSA-projektet har redan nyttjats som underlag för framtagandet av
internationaliseringsstrategin och har i detta arbete frekvent involverat
verksamheten.
• Internationaliseringsstrategin är beslutad av rektor och har spridits ut i LiU:s
verksamhet.
Flera aktiviteter skulle genomförts hösten 2020 men har fått skjutas upp till 2021 på grund
av pandemins restriktioner:
• Postersession i samband med: 1) Chefsdagen; 2) Prefektledningsråd; 3)
Invigningsmingel av Samverkanshuset.
• Kortartikel om projektet.
• Planering att sprida ut sammanfattande lärdomar från K3-projekten ur LiUperspektiv.

6. Malmö universitet
• Projektet har presenterats och kommer presenteras i samverkanskommitteen.
• Genom implementeringen av plattformen fick projektet uppmärksamhet hos olika
interna intressentgrupper (studenter, studievägledare, lärare etc.).
• Kommunikationsdepartementet planerar att göra en kampanj angående alla K3projekt som MaU deltagit i och berätta om resultaten i någon mediaform.
• Slutrapporten kommer delas ut till intresserade företag som vill erbjuda
praktikplatser till studenter.

7. Mittuniversitetet
• Projektet kommer att presenteras i FUS ledningsgrupp (FUS är Avdelningen för
forsknings- och utbildningsstöd), och för förvaltningens ledning.
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• På Mittuniversitetet tar vi också med oss INSA och INSA:s vitbok i diskussionerna
kring vilka aktiviteter som ska ordnas utifrån den nya handlingsplanen för
internationalisering. Beslut om vilka aktiviteter det kommer att bli kommer under
våren 2021 (och diskussioner om detta pågår i skrivande stund).

8. Örebro universitet
• Gällande ORU:s ”alumnprojekt” har en av alumner som engagerats givit tillbaka till
ORU genom att ta fram en design som nu används dels som bakgrundsbild för
digitala möten på ORU, dels på en bricka. På brickans baksida finns en text om att
den är designad av en alumn och länk till en hemsida för de som själva vill engagera
sig som alumner. Brickorna kommer skickas ut till de alumner som deltog i enkäten
för att främja internationell samverkan. Bakgrundsbilden har redan fått mycket
uppmärksamhet under videomöten varpå INSA och Vinnova naturligt kommit upp
som samtalsämne. Detta har varit ett effektivt sätt att marknadsföra projektet samt
visa att våra alumner som idag är praktiker kan bidra på många olika sätt.
• Alumnkartläggningen kommer sammanställas i en rapport för universitetsledningen
men också i en rapport som kan användas gentemot externa intressenter såsom
Region och kommun för att visa värdet av internationella studenter gällande t.ex. som
kvarvarande arbetskraft, s.k. ”brain gain”.
• ORU kommer också skriva en artikel i mitten av december för att berätta om
projektet, visa exempel på ”brain gain” och samverkan med alumner. Artikeln är tänkt
att publiceras på ORU:s hemsida men även att ett pressmeddelande skickas ut.
• När ORU:s internationella digitala samverkansplattform är färdigställd kommer den
marknadsföras till internationella alumner och studenter men även företag för att
skapa en aktiv samverkansplattform.
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Bild framtagen av en av Örebro universitets alumner som ett resultat av deras pilotprojekt
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