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Sveriges Universitets-      2021-02-05 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 28 januari 2021, kl. 13:00-16.00 

Plats: Digitalt via zoom 

 

Deltagare: 

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  

Maria (Maya) Wikse, internationell samordnare, Stockholms universitet, verkställande ledamot  

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan  

Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan  

Christina (Tina) Murray, internationell strateg, Kungliga tekniska högskolan  

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge tekniska högskola  

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet 

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet 

Linn Svärd, vice ordf. SFS  

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

 

Frånvarande:  

Erik Renström, rektor, Lunds universitet 

 

Gäster:  

Eva Porenius, sekreterare, Lunds universitet (punkt 6) 

 

1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen. Särskilt välkommen 
hälsades Coco Norén som ny deltagare i Expertgruppen. Ytterligare en ny ledamot, Erik Renström, 
hade förhinder.  
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 
 

3. Presentation av nya ledamöter 
Alla ledamöter presenterade sig. 
 

4. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 11 december 2020 godkändes och kommer att publiceras på 
suhf.se. (https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/). 
 

5. Rapporter från andra möten, nätverk, rapporter och uppdrag 
Flera ledamöter ingår i olika grupperingar som är av intresse för Expertgruppen. Inför detta möte 
hade dock de flesta grupperingar ännu inte haft något möte. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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Linn rapporterade att SFS kommer att starta ett nätverk för studenterna vad gäller 
internationalisering. 
 
Linda rapporterade om flera nya expertgrupper och arbetsgrupper med tidsbegränsade uppdrag som 
startats inom SUHF i januari 2021: Arbetsgruppen för digital examination, Arbetsgruppen för 
disciplinärenden, Expertgruppen för etikfrågor, Expertgruppen för högskolepedagogiska frågor, 
Expertgruppen för lärarutbildning, Expertgruppen för lärosätesbiblioteken, Referensgruppen för 
European Open Science Cloud och SUHF:s arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen i relation till 
lärplattformar. Alla SUHF-grupper finns presenterade med uppdrag och sammansättning på 
https://suhf.se/arbetsgrupper. 
 
Anders rapporterade från Samordningsgruppen SUHF – UHR som hade möte den 2 december 2020. 
UHR:s roll gällande Europauniversiteten togs upp och samordningsgruppen poängterade att det är 
viktigt att även lärosäten som i dagsläget inte ingår i något Europauniversitet är inkluderade i 
diskussionerna. 
  
Tina meddelade att ett möte med Migrationsverket, SUHF, SI och utbildnings- och 
utrikesdepartementen har ägt rum. Tina deltog inte men rapporterade från minnesanteckningarna 
att svenska lärosäten, trots pandemin, har många internationella sökande till hösten 2021. 
Christopher kompletterade från detta möte med att Utrikesdepartementet önskar att lärosätena får 
ett bättre samarbete med gränspolisen. 
 
Tina rapporterade från de två pilotprojekt som pågår i Migrationsverkets regi, dels projektet gällande 
tvååriga uppehållstillstånd, dels projektet gällande studieavsikt. Projekten går framåt och ser redan 
vissa positiva resultat. En power point med kort statusuppdatering läggs till minnesanteckningarna.  
 
Robert betättade att han sedan årsskiftet ingår i Expertgruppen för samverkan. På agendan för 
kommande möte finns bland annat säkerhetsfrågor, vilket kan vara intressant för denna grupp.  
 
Agneta berättade att Utbildningsdepartementet är intresserat av att stämma av vissa frågor kring 
internationalisering.  
 

6. Besöksplaneringom och mötestider 2021 
Maya presenterade den aktuella versionen av besöksplaneringen och Expertgruppen diskuterade 
prioriteringar. Tanken på att ta upp aktuella frågor från olika internationella nätverk som lärosätena 
ingår i togs upp och välkomnades. Även tanken på att bjuda in någon utifrån som kan reflektera över 
de svenska lärosätenas och SUHF:s internationalisering togs upp.  
 
Uppdatering sker kontinuerligt och den ledamot som har inspel till listan kan mejla förslag till Maya 
Wikse.  
 
Expertgruppen tittade på tider för vårens möten. Följande tider beslutades:  

• 13 april kl 10:00 – 12:45, digitalt (här bokar vi in höstens möten) 

• 25 maj kl 15:00 – 17:30, digitalt 
 

7. Paus 
--- 
 

8. Beredningsgrupp för Europauniversitet och ett breddat uppdrag för Expertgruppen 

https://suhf.se/arbetsgrupper
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Agneta berättade om bakgrunden till den beredningsgrupp som ska startas för de rektorer vid 
svenska universitet som ingår i Europauniversitet. Expertgruppen har fått i uppdrag att föreslå ett 
uppdrag för en sådan grupp.  
Vissa frågor, av bredare karaktär, som kommit upp i detta arbete kan läggas på Expertgruppens bord. 
I sådant fall behöver Expertgruppens uppdrag justeras. Förslag till förändring av Expertgruppens 
uppdrag diskuterades. En viktig utgångspunkt är att lärosätena själva bedriver direkt 
påverkansarbete mot EU och olika europeiska nätverk varför detta inte bör ingå i Expertgruppens 
uppdrag. AU går vidare med att formulera ett förändrat uppdrag utifrån dagens synpunkter. 
 

9. Ramverk för kritiska vänner  
Agneta presenterade det utskickade förslaget till kollegial granskning av lärosätens arbete med att 
attrahera och rekrytera studenter med studieavsikt. Expertgruppen diskuterade förslaget och tog 
upp frågan om SUHF:s och Expertgruppens roll. Expertgruppen enades om att SUHF kan förmedla 
mallarna och arbetssättet men i övrigt inte delta i arbetet. 
 

10. Studentmobilitet 
Agneta presenterade den rapport som Expertgruppen har fått från SISA. Det är en välskriven och 
intressant rapport som talar väl för sig själv. Rapporten finns att ladda ner på 
https://www.sviv.se/blog/2020/12/ny-rapport-slar-fast-antalet-svenska-utlandsstudenter-for-lagt-
for-sveriges-basta/. 
 

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades.  
 

12. Avslutning 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade (se även punkt 6): 

• 13 april kl 10:00 – 12:45, digitalt (under detta möte bokar vi in möten för hösten 2021) 

• 25 maj kl 15:00 – 17:30, digitalt 
 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet. 
 

https://www.sviv.se/blog/2020/12/ny-rapport-slar-fast-antalet-svenska-utlandsstudenter-for-lagt-for-sveriges-basta/
https://www.sviv.se/blog/2020/12/ny-rapport-slar-fast-antalet-svenska-utlandsstudenter-for-lagt-for-sveriges-basta/

