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Sveriges Universitets-      2020-10-27 
och högskoleförbund      

 
Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor den 26 oktober 2020 

Tid: 26 oktober 2020, kl. 13:00-16.00 

Plats: Stockholms universitet, Bloms hus + digitalt via zoom 
 
Deltagare: 
Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  
Maria Wikse, internationell samordnare, Stockholms universitet, verkställande ledamot  
Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet (deltog digitalt kl 13-13:30 samt 15-16) 
Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan (digitalt) 
Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet  
Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan (digitalt) 
Christina Murray, internationell strateg, Kungliga tekniska högskolan  
Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge tekniska högskola (digitalt) 
Linn Svärd, SFS (digitalt) 
Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor 
(digitalt) 
Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli (digitalt) 
 
Gäster: 
Jessica Umegård, Vinnova (digitalt) 
Richard Andersson, VR (digitalt) 
Cecilia Hillman, Chalmers (digitalt) 
Maria Lindblad; Lunds universitet (digitalt) 
Andreas Göthenberg, Stint  
 
1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
 
2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 2 september godkändes och kommer att publiceras på 
suhf.se. (https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/). 
 
4. Besöksplaneringom och mötestider 2021 
Expertgruppen tittade igenom den aktuella versionen av besöksplaneringen och konstaterade att det 
ser bra ut. Uppdatering sker kontinuerligt.   
 
Expertgruppen har ytterligare ett möte inbokat under 2020, den 11 december kl 9:00 – 12:00 (ett 
fysiskt möte i Stockholm). Datum för möten under våren 2021 beslutades enligt följande: 
28 januari kl 13-16  
15 april kl 13-16  

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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27 maj kl 13-16  
För vårens möten så bestämmer vi senare om dessa genomförs som fysiska eller digitala möten. 
Hänsyn tas då till när gäster ska bjudas in. 
 
5. NIMK 
Expertgruppen gästades av NIMK (Nätverket för Internationell Marknadsföring) - Cecilia Hillman, 
Chalmers (ordförande) och Maria Lindblad, LU, deltog via zoom.  
 
Cecilia och Maria informerarde från NIMK, framför allt om en arbetgsgrupp för förbättrad 
rekryteringskvalitet som under våren 2020 startades inom nätverket. Arbetsgruppen har börjat 
genom att ta sig an följande tre uppgifter: 

1. Ta fram underlag som kan användas i syfte att få igenom ändringar i migrationslagstiftningen, 
studieavgiftsförordningen och/eller praxis  

2. Titta på nationella behörighetskrav, exempelvis undantag kring kravet på engelskatest och se 
om det finns behov av ytterligare ändringar 

3. Se över regelverk och processer för antagning/urval och kartlägga vilka möjligheter och 
verktyg som finns för lärosätena att välja bort sökande som inte uppfyller en miniminivå 

 
Expertgruppen diskuterade tillsammans med Cecilia och Maria. Agneta sammanfattade med att 
expertgruppen gärna håller kontakt vad gäller det fortsatta arbetet. Det är särskilt viktgt med en 
samordning om det är sektorsövergripande ställningstagande som görs. 
 
 
6. Besök EU-Sam (Vinnova och VR) 
Jessica Umegård, Vinnova, och Richard Andersson, VR, gästade expertgruppen via zoom. 
Båda arbetar inom den nationella EU-samordningsfunktionen, EU-Sam. Jessica Umegård och Richard 
informerade om de kommande partnerskapsprogrammen och Sveriges deltagande. Expertgruppen 
tog del av informationen och diskuterade partnerskapsprogrammen ur ett lärosätesperspektiv.  
 
Paus 
-- 
 
7. Besök Stint 
Andreas Göthenberg, vd för Stint, gästade expertgruppen. Andreas presenterade Stints arbete och 
diskuterade aktuella områden med expertgruppen, bland annat Europauniversitet och de svenska 
lärosätenas strategiska internationalisering. 
 
8. Rapporter från andra möten, nätverk, rapporter och uppdrag 
Erfarenhetsutbyte gällande Europauniversitet 
Rektorerna för de 11 svenska lärosäten som deltar i något Europauniversitet har haft ett möte inom 
ramen för SUHF. En fråga som diskuterades var behovet av stöd från Utbildningsdepartementet. 
Även UHR har samlat handläggare i ett nätverk för frågor om Europauniversitet. Expertgruppen 
konstaterade att behovet av en arena för stratgiska diskussioner kring EU-politik inom 
högskolesektorn är stort. 
 
SI och EAEI-konferensen i Jönköping 
SI har bett SUHF nominera två representanter till en kommittée för en konferensmonter under EAIE 
som genomförs i Jönköping i september 2021. Frågan diskuterades. AU tar frågan. 
 
Projektet Samordnade bedömningar 
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Maya informerade om ett nystartat projekt för samordnade bedömningar för strategisk 
internationalisering. Projektet syftar till att utveckla en modell för effektivt erfarenhetsutbyte mellan 
svenska lärosäten i frågor som rör internationalisering. Projektet är ett samarbete mellan KI, KTH, 
Lunds universitet och Stockholms universitet. 
 
9. Övriga frågor 
Omvärldsspaning  
Robert föreslog en punkt Omvärldsspaning under Expertgruppens nästa möte. Vad känner 
ledamöterna till om agerande vid universitet utanför Sverige? Hur hanterar man pandemin? Vilka 
andra frågor prioriterar man just nu?  
 
10. Avslutning 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade (se även punkt 4): 

• 11 december kl 9-12 (fysiskt möte på KTH eller på SUHF:s kansli) 
• 28 januari kl 13-16  
• 15 april kl 13-16  
• 27 maj kl 13-16  

För vårens möten så bestämmer vi senare om dessa genomförs som fysiska eller digitala möten. 
Hänsyn tas då till när gäster ska bjudas in. 
 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
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