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Sveriges Universitets-      2020-09-03 
och högskoleförbund      

 
Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor  kl 13 - 16 den 2 september 2020 

Mötet genomfördes på SUHF:s kansli med flera deltagare via zoom. 
Deltagare:  
Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande 
Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet (kl 13 – 15 + senare via zoom)  
Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet  
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan (kl 15 – 16) 
Lars Ågren, förvaltningsdirektör, Handelshögskolan 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli (kl 13 – 15:40 men lite av och till pga strömavbrott) 
Christina Murray, rektors rådgivare int. frågor, Kungliga Tekniska högskolan 
Eva-Lisa Ahnström, rådgivare, Blekinge tekniska högskola 
Christopher Sönnerbrandt, Karolinska institutet, verkställande ledamot i den studieadministrativa 
expertgruppen 
 
Förhinder: 
Maria (Maya) Wikse, internationell samordnare vid Stockholms Universitet, verkställande ledamot 
Linn Svärd, SFS, student vid Lunds universitet 
 
Gäster: 
Kurt Bratteby och Monika Wirkkala, Svenska institutet (punkt 8) 
 
1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
 
2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes med några övriga frågor. Agneta Marell meddelade att Svenska Institutet 
besöker Expertgruppen kl 14:45. Eva-Lisa Ahnström anmälde en övrig fråga om Horizont Europa och 
Partnerskapsprogram.  
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 18 maj godkändes och kommer att publiceras på suhf.se. 
(https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/). 
 
4. Rapport om undersökning av rekryterings- och antagningsprocesser för internationella 

studenter 
Agneta Marell berättade om arbetet med migrationsärenden kopplade till antagning av studenter. 
Expertgruppen diskuterade rapporten och hur sektorn skulle kunna använda den för att förbättra 
hanteringen.  Rapporten har diskuterats med SUHF:s presidium. Expertgruppen konstaterade också 
att det råder viss osäkerhet från lärosätena om hur statistiken från Migrationsverekt ska tolkas. 
Expertgruppen utsåg UU, MIU och JU som  ansvariga för att sätta samman en arbetsgrupp. Efter att 
instruktioner tagits fram och diskuterats i Expertgruppen genomförs en pilot.  
 
Expertgruppen beslutade att först bearbeta rapporten och sedan stämma av med presidiet. Därefter 
kan rapporten spridas.  

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/


2 (3) 
 

5. EU:s framväxande utbildningspolitik 
Eva Åkesson redogjorde för flera olika frågor som är på gång inom EU där Sverige behöver delta mer 
aktivt i diskussionen. Ett exempel gäller Europauniversiteten – hur följer vi med i utvecklingen och tar 
aktuella frågor vidare till departementet? Frågan togs upp på rektorsinternatet i augusti. Eva 
Åkesson, Eva Wiberg och Agneta Marell återkommer med ett förslag för att få igång en diskussionen 
och starta initiativ.  
 
6. Reflektioner och planering av teman och besök 
Bordlades till nästa möte 
 
7. Rapporter från andra möten, nätverk, rapporter och uppdrag 
Expertgrupen för studieadministrativa frågor 
Christopher Sönnerbrandt rapporterade om ett gemensamt initiativ mellan den studieadministrativa 
och den internationella expertgruppen: "Workshop om strategier för internationalisering”. Denna 
workshop kan bli ett värdefullt steg för att belysa den nya situationen “post corona”, för att 
omorientera oss och inleda en om- eller återuppbyggnadsfas i arbetet för internationalisering. 
Christopher återkommer med mer detaljer vid nästa möte. 
 
Myndighetsgemensamma möten om migrationsfrågan: Tina Murray och Christopher Sönnerbrandt 
har representerat SUHF under möten mellan Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet, UD och 
Justitiedepartementet), SI, UHR, Migrationsverket och SUHF. Mötena har handlat om hur man ska 
kunna ta emot internationella studenter vid svenska lärosäten i höst. 
 
Tina har genom kontakt med lärosätena via registrator/funktionsadresser/mailadresser hållit ett 
excelark uppdaterat med aktuell information om hur lärosätena tänker och beslutar gällande de 
internationella studenterna. Listorna skickas till MiV och kommer att delas med Expertgruppen.  
 
Internationella frågor, inkl EU-frågor: 
Eva-Lisa Ahnström rapporterade från SWARMA som har organiserats tydligare och skapat flera 
subgrupper.  
 
Eva-Lisa berättade också om den utskickade undersökningen om vilken närvaro och representation 
som svenska lärosäten har i Bryssel och vilka EU-nätverk man ingår i. Ledamöterna ombads skicka ev 
synpunkter på rapporten till Eva-Lisa. Vid nästa möte tar vi upp listan igen, därefter kan den delas. 
 
Styrgruppen för HeLP och rektorsprogrammet: Lars Ågren berättade att han bevakar så att frågor 
om internationalisering tas upp i ledarskapsprogrammen.  
 
8. Övriga frågor 
Svenska institutet 
Kurt Bratteby och Monika Wirkkala från SI besökte expertgruppen. Ett antal punkter presenterades 
och diskuterades tillsammans med Expertgruppen, bland annat: 

- En internationell undersökning om hur Sveriges hantering av coronapandemin uppfattas 
- Regelbundna möten mellan Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet, UD och 

Justitiedepartementet), SI, UHR, Migrationsverket och SUHF 
- Status gällande SI-stipendiater 
- Ny version av studyinsweden.se 
- Framtida utmaningar. 

 
Horisont Europa och Partnerskapsprogram 
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Eva-Lisa har blivit kontaktad av Vinnova angående Horisont Europa och Sveriges planerade 
deltagande i kommande Partnerskapsprogram. Vinnova föreslås komma för att informera vid nästa 
möte. 
 
 
9. Avslutning 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade: 

• 26 oktober kl 13:00 – 16:00 på plats på SUHF 
• 11 december kl 9:00 – 12:00 på plats på SUHF 

 
 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
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