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Handlingsplan för internationalisering 2021-2024 

Bakgrund till handlingsplanen 
Denna handlingsplan baseras på Örebro universitets (ORU) vision, verksamhetsidé, 
värdegrund och förhållningssätt, utvecklingsområden, samt strategier. Utifrån denna 
handlingsplan, med fokus på strategiska mål och centrala aktiviteter, förväntas varje avdelning, 
institution och fakultet i sin verksamhetsplan inkludera aktiviteter som stärker universitetets 
internationaliseringsarbete. Ett viktigt led i detta är att varje organisatorisk enhet skapar en 
gemensam bild av hur internationaliseringsaktiviteter kan inkorporeras i det dagliga arbetet 
och vilka mål man har med sitt internationaliseringsarbete. En grundförutsättning för 
internationaliseringsarbetet är att det ska bedrivas på ett sätt som i så hög grad som möjligt är 
inkluderande och stödjer ORU:s hållbarhetsarbete (inkl. jämlikhets- och jämställdhetsarbete). 

Varför internationalisering? 
Rätt hanterad kan en ökad internationalisering innebära en avsevärd kvalitetshöjning av ett 
universitets kärnverksamheter och stödprocesser, exempelvis genom ökat internationellt 
nätverkande, ökad kunskapsöverföring, kompetensförsörjning och bildning. Ökad kvalitet i 
utbildning och forskning kan i sin tur leda till förbättrat nationellt rykte och internationell 
positionering, vilka vidare kan leda till en positiv kvalitetsspiral för ett lärosäte. Slutligen är 
internationalisering även en förutsättning för att viss utbildning och forskning överhuvudtaget 
ska kunna bedrivas. Kunskapsutvecklingen drivs framåt i alla olika delar av världen och det är 
av vikt att ett lärosäte håller sig à jour med den. Detta är en förutsättning för en gynnsam 
framtid och för att ORU ska utvecklas i takt med omgivningen. Det är viktigt och en styrka att 
ha ett internationellt perspektiv på högre utbildning med målet att kunna attrahera och behålla 
talang och medarbetare med rätt kompetens. Universitetet behöver därför sträva efter att finna 
nya medarbetare och studenter även utanför landets gränser. Ytterligare perspektiv återfinns i 
bilaga 2. 

Internationalisering vid Örebro universitet 
En grundbult i internationaliseringsarbetet vid ORU är att det ska bedrivas på samtliga 
organisatoriska nivåer: universitets-, fakultets-, institutions-, enhets-, program- och 
forskargruppsnivå, samt vid de administrativa avdelningarna. Internationaliseringsarbetet ska 
alltså integreras i samtliga universitetets verksamheter. För att vara ändamålsenligt ska rätt typ 
av internationaliseringsarbete bedrivas på rätt nivå och i rätt organisation. 
Internationaliseringsarbetet måste också hänga ihop på ett sådant sätt att aktiviteterna har 
ekonomisk täckning, är lätta att överblicka och att det stöd som går att få i 
internationaliseringsarbetet är lättförståeligt. Dimensioneringen ska anpassas till de resurser 
som avsätts. Viktigt att beakta är att en ökad ambitionsnivå i (delar av) organisationen kan 
leda till ett ökat behov av stöd från stödfunktionerna. 

Ett decentraliserat internationaliseringsarbete förutsätter att nedbrutna aktiviteter för 
internationalisering inkluderas i verksamhetsplanerna vid samtliga fakulteter, institutioner, 
avdelningar, enheter och även på central nivå. Mätbara resp. kvalitativa mål på fakultets-, 
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institutions- och avdelningsnivå sätts i respektive verksamhetsplan och följs upp och 
omdefinieras årsvis inom denna process. Dessutom kommer den centrala internationaliserings-
funktionen göra uppföljningar för att få en sammanhållen bild av den internationalisering som 
bedrivs vid ORU. Diskussionsstöd för det egna arbetet kan under de första åren erhållas genom 
dialog med den centrala internationaliseringsfunktionen. Mål och stöd ska anpassas efter de 
olika verksamheternas förutsättningar och behov samt ta hänsyn till kvalitet, inkludering, 
hållbarhet och jämlikhet. Internationaliseringsaktiviteterna, som de definieras i 
handlingsplanerna, ska budgeteras årligen ute i verksamheten i den mån de inte faller under 
universitetscentral finansiering. Verksamhetens prioriteringar av mål ska göras utifrån de 
centrala prioriteringarna samt lokala förutsättningar och behov. 

Handlingsplanens struktur 
Denna handlingsplan är strukturerad efter ORU:s fem utvecklingsområden: 

• Framstående forskning 
• Utbildning med hög kvalitet 
• Kompetensförsörjning och hållbart ledarskap 
• Effektiva och smarta arbetssätt 
• Positionering och relationer 

 
Handlingsplanen för universitetsnivån kompletteras med en mall med förslag till delmål som 
kan beaktas vid arbetet med lokala internationaliseringsaktiviteter (bilaga 1) samt en 
resonemangsbilaga  med associerade begreppsdefinitioner och avväganden som gjorts i 
framtagandet av planen (bilaga 2). Handlingsplanen som sådan (samt bilaga 1) är en grund 
utifrån vilken fakulteter, institutioner och avdelningar förutsätts addera egna lokalt 
prioriterade internationaliseringsaktiviteter till sina egna verksamhetsplaner. I handlingsplanen 
framgår vem som har det huvudsakliga ansvaret för att aktiviteterna ska genomföras. Dock 
kan fler parter än så involveras under arbetet. Den organisation som står först är också den 
som bär det huvudsakliga ansvaret för att initiera och driva aktiviteten. 

I handlingsplanen återfinns flest aktiviteter i de processer där internationaliseringen är svag. 
Processer som redan är relativt starkt internationaliserade, t.ex. forskning på de flesta 
institutioner, ska kunna fortsätta att utvecklas, dock utan särskilt stöd från 
universitetsgemensamma internationaliseringsmedel. För vissa aktiviteter står fakulteter eller 
institutioner med som ansvariga, detta innebär dock inte att aktiviteten nödvändigtvis berör 
alla fakulteter eller institutioner. I stället får här respektive organisation bedöma vad som är 
relevant för just dem. Många av aktiviteterna ansvaras för av administrativa avdelningar, 
varför det är extra viktigt att poängtera vikten av lokala verksamhetsplaner för fakulteter, 
institutioner och avdelningar för att god planering ska kunna ske. Värt att notera är att vissa 
aktiviteter snarast är förutsättningar för att uppnå målen. Nivån på aktiviteterna i 
handlingsplanen skiftar därför från relativt detaljerade sådana till mer övergripande. 
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Handlingsplan för internationalisering 2021-2024 

Framstående forskning 
Mål Aktivitet Tidsplan Ansvarig(a)1 Budget Uppföljning 
Öka in- och utresande forskarmobilitet. Klargör och kommunicera värdet av mobilitet samt se över hur 

forskarmobilitet kan främjas samt stöttas, såväl gällande inresande som 
utresande. 

2021 och 
framåt 

HR, Centralt Befintlig VP 

Främja internationalisering i de forsknings-
miljöer där man i stor utsträckning saknar 
sådana samarbeten idag. 

Stödja nätverksbyggande med högkvalitativa internationella 
forskningsmiljöer genom forskningsvistelser, stöd för 
forskningsansökningar samt konferensdeltagande.  

2022-2024 Fak, Centralt, 
Inst, GO 

Befintlig, 
Externa 

VP 

Delta i större nätverk av universitet, oavsett 
världsdel, där så är befogat och beslutat på 
universitetsledningsnivå. 

Jobba aktivt med befintliga samarbeten (SASUF, MIRAI, GCUA, 
SWITALY) samt anslut till nya nätverk. 

Löpande Centralt Befintlig VP 

Utbildning med hög kvalitet      
Mål Aktivitet Tidsplan Ansvarig(a) Budget Uppföljning 
Öka andelen utresande utbytesstudenter 
(inkl. praktik, examensarbete, studiebesök) 
på alla nivåer (grund-, avancerad, 
forskarutbildningsnivå) avsevärt. 

Ta fram rutiner för systematisk och regelbunden översyn av befintliga 
utbytesavtal samt vid nyinrättande, vilka särskilt beaktar att det ska 
finnas ett omfattande utbildningsutbud på engelska. 

2021 Centralt, IK Befintlig VP 

Utred vilka utbildningar som har möjlighet till internationell praktik 
och informera dessa om det stöd IK kan ge samt vilka resurser som 
finns i form av t.ex. stipendier. 

2021-2023 IK, Centralt, 
Fak, Inst 

Befintlig VP 

Stöd i form av extra medel tilldelas studenter som väljer hållbart 
internationellt resande. 

Löpande IK Erasmusmedel VP 

 
1 Campus = Campusavdelningen; Centralt = Vicerektor för internationalisering samt administrativt stöd från Ledningsstaben; Fak = Fakulteter; GO = Grants Office; Housing = Housing Office på 
Campusavdelningen; HPC = Högskolepedagogiskt centrum; HR = Personalavdelningen; IK = Internationella kontoret; Inst = Institutioner; KomSam = Kommunikation och samverkan; LS = Ledningsstaben; UK = 
Universitetskansliet 
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Öka antalet inresande utbytesstudenter 
(inkl. praktikanter) på alla nivåer (grund-, 
avancerad, forskarnivå) avsevärt. 

Genomför översyn av vilket stöd som ges vid mottagande av gästande 
praktikanter och doktorander. Komplettera med stöd där så saknas och 
ta fram checklista med stöd/information och tydlig ansvarsfördelning 
för mottagande av gästande praktikanter och doktorander. 

2021-2022 IK, HR, 
Centralt 

Befintlig VP 

Öka andelen inresande freemover-studenter 
avsevärt. 

Utveckla en långsiktig, hållbar, rekryteringsstrategi av freemovers 
(främst från norra Europa) från presumtiv student till alumn, baserad 
på en totalupplevelse av ORU. 

2021-2023 Centralt, 
KomSam, IK, 
Housing 

Extra resurs Särskild 
rapport 

Införa engelska som undervisningsspråk på 
ett antal utbildningar på kandidat- och 
magister-/masternivå, i form av egna eller 
gemensamma program. 

Varje fakultet ska erbjuda ett ökande antal masterprogram på engelska 
(gäller dock ej masterprogram inom legitimationsyrken, inom språk 
eller där innehållet är riktat mot ett specifikt svenskt sammanhang). 

2021-2024 Fak, Inst, UK, 
Centralt 

Befintlig VP 

Utveckla alternativa och/eller nya former 
för internationalisering inom utbildning. 

Utveckla ”internationalisering på hemmaplan”, ”virtuell mobilitet” och 
”blended mobility”, särskilt för grupper med begränsade möjligheter 
till längre fysisk mobilitet. 

2021-2024 Inst, HPC Befintlig, 
Externa, 
Centrala 
internat.medel 

VP 

Utred förutsättningarna för hur ”kortare utbyten” (sommarkurser, 
studiebesök, blended mobility etc.) kan förbättras och påbörja 
utvecklingsarbete baserat på detta. 

2022 IK, Centralt Befintlig Särskild 
rapport 

Skapa ett välfungerande stöd för 
ansökningar av externa medel för 
internationalisering inom utbildning, t.ex. 
Erasmus+ Key Action 2 och 3. 

Se till att både personella och ekonomiska resurser för detta anslås samt 
att en lämplig organisatorisk hemvist utses. 

2021 och 
framåt 

Centralt, GO, 
IK 

1 tjänst Särskild 
rapport 

Kompetensförsörjning och hållbart ledarskap     

Mål Aktivitet Tidsplan Ansvarig(a) Budget Uppföljning 
Skapa en hållbar organisation för 
internationalisering. 

Följa upp utredning kring stöd för internationalisering (genomförd 
2018) och ta fram ett förslag på hur resurserna ska organiseras (för att 
täcka luckor, minimera dubbelarbete och vara lättillgängligt). 

2021 Centralt Befintlig Särskild 
rapport 

Öka antalet internationella sökande till 
tjänster. 

Arbeta aktivt med implementeringen av Charter & Code (HRS4R).  Löpande HR, Centralt, 
Fak 

Befintlig Särskild 
rapport 

Öka förutsättningarna för lyckade internationella rekryteringar, t.ex. 
genom ett utökat stöd för medföljande samt annonsering på engelska i 
de fall kunskaper i svenska inte är ett krav. 

Löpande HR, Inst Del av extra 
resurs + 
befintlig 

VP 
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Öka tvåspråkigheten hos medarbetarna. Utred möjlighet att kräva att nyrekryterade internationella medarbetare 
ska tala hjälplig svenska inom två år efter anställning samt ge stöd för 
detta. (Kravet bör ej gälla temporär personal såsom doktorander, 
postdocs etc.) Diskutera implementering med 
dekanerna/lärarförslagskommittén. 

2022 Fak, HR, UK, 
Centralt 

Befintlig Särskild 
rapport 

Effektiva och smarta arbetssätt      

Mål Aktivitet Tidsplan Ansvarig(a) Budget Uppföljning 
Öka internationellt utbyte (in- och 
utresande) bland lärare och teknisk-
administrativ personal. 

Skapa förutsättningar för, och informera om, personalutbyte för såväl 
utresande som inresande. 

2022, sedan 
löpande 

Inst, IK Befintlig VP 

Skapa en mer internationell och 
inkluderande miljö vid ORU. 

Erbjuda anställda kurser i engelska och interkulturell förståelse för att 
minska hindren för internationalisering. 

2021, sedan 
löpande 

HR Extra medel VP 

Fastställ en effektiv organisation för 
säkerhetsfrågor kopplade till 
internationalisering. 

Kartlägg behovet av stöd och fastställ en hållbar organisatorisk 
hantering av detta.  

2022 Centralt, HR, 
Campus 

Befintlig Särskild 
rapport 

Främja hållbar internationalisering. Ta fram rutiner för resfria möten som ett komplement till fysiska dito. 
Ge stöd och incitament för hållbart resande.  

2021 UK, KomSam Befintlig VP 

Positionering och relationer      

Mål Aktivitet Tidsplan Ansvarig(a) Budget Uppföljning 
Delta i ansökan till European Universities-
initiativet.  

Delta i arbete med av utvalt konsortiums European Universities-
ansökan samt förankra arbete internt på ORU. 

2021-2022 Centralt Del av extra 
resurs + 
befintlig  

Separat 
programansök
an 

Upparbeta strategiska partnerskap med 2-3 
(nord-)europeiska lärosäten som är 
rankande liknande som ORU. 

Utreda och stötta verksamhet med nya partners. 2021-2023 Centralt Befintlig VP 

ORU ska bedriva ansvarsfull 
internationalisering. 

Utarbeta särskilda ORU-specifika riktlinjer för ansvarsfull 

internationalisering utifrån STINT:s rapport2 om dito 

2021 Centralt Befintlig VP 

ORU ska arbeta aktivt med internationella 
rankingar och ackrediteringar. 

Kvalitetssäkra data inför de rankingar och ackrediteringar som ORU 
ska delta i, på såväl lokal som central nivå. 

Löpande UK, LS, Fak, 
Inst  

Befintlig VP 

 
2 https://www.stint.se/wp-content/uploads/2020/02/STINT__Responsible_Internationalisation.pdf 
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ORU ska positionera sig inom 
internationaliseringsområdet. 

Arbetet med positionering ska också ha en internationell dimension. Löpande Centralt, IK Befintliga, 
Centrala 
internat.medel  

VP 
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