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Sveriges Universitets-      2021-04-14 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 13 april 2021, kl. 10:00-12:45 
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 Murray, internationell strateg, Kungliga tekniska högskolan  

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge tekniska högskola  

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet (går lite tidigare) 

Erik Renström, rektor, Lunds universitet 

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet  

Linn Svärd, vice ordf. SFS  

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor (från kl 

11.30) 

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

 

Frånvarande:  

-- 

Gäster:  

Pam Fredman, International Association of Universities (IAU) (punkt 5) 

 

1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen. Särskilt välkommen 
hälsades Erik Renström som deltog för första gången. Alla presenterade sig. 
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 28 januari godkändes och kommer att publiceras på suhf.se. 
(https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/). 
 

4. Besöksplanering och mötestider 2021 
Maya presenterade den aktuella versionen av besöksplaneringen. Uppdatering sker kontinuerligt och 
den ledamot som har inspel till listan kan mejla förslag till Maya Wikse.  
 

5. International Association of Universities (IAU) 
Pam Fredman, ordförande i IAU, gästade Expertgruppen. Pam presenterade IAU som firar 70 år 
under 2021. På www.iau.se finns mycket material från IAU:s arbete under åren. IAU genomför 
enkätundersökningar och rapporten från 2020 års undersökning som nyss har publicerats, visar de 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
http://www.iau.se/
https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
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första effekterna av corona-pandemin. Resultaten från undersökningarna är viktiga och används av 
olika policy-skapande organ. Pam berättade även att IAU spelar en viktig roll vad gäller det globala 
ansvaret för högre utbildning och organisationen har bland annat ett starkt samarbete med UNESCO. 
Expertgruppen tackade för presentationen och diskuterade med Pam. Bilderna som visades bifogas 
minnesanteckningen. 
 

6. Paus 
--- 
 

7. Rapporter från andra möten, nätverk, rapporter och uppdrag 
Flera ledamöter ingår i olika grupperingar som är av intresse för Expertgruppen.  
 
Robert rapporterade från Expertgruppen för samverkan som diskuterat många säkerhetsfrågor.  
 
Christopher rapporterade från Expertgruppen för studieadministrativa frågor. Gruppen är med och 
arrangerar konferensen Forskarutbildning i gränslandet, se 
https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-
student-och-anstalld/. De medverkar även i UKÄ:s skuggdoktorandsprojekt som kommer att 
rapportera efter sommaren. Expertgruppen för studieadministrativa frågor hanterar många 
pandemi-frågor, just nu gäller det arbetet med antagningen till höstterminen 2021 som kommer att 
hamna i tidspress pga försenade gymnasiebetyg. 
 
Linda rapporterade att Arbetsgruppen för digital examination har i uppdrag att ta fram en 
rekommendation och planerar att lämna en rapport med förslag till rekommendation i maj. 
 
Maya meddelade att projektet Samordnade bedömningar genomförde en workshop den 12 mars och 
att arbetet fortskrider enligt plan. Maya meddelade även att SLUG-universiteten genomför en 
konferens den 18–19 maj inom CALIE-samarbetet på tema ledarskap och innovation inom utbildning. 
 
Eva-Lisa rapporterade från SWARMA om hur man inom nätverket bland annat arbetar med ökad 
kunskap för svenska lärosätens deltagande i Horisont Europa. Ett exempel är det seminarium kring 
Partnerskaps-program inom Horisont Europa som nätverket nyligen genomfört med nationella 
kontaktpersoner från Vinnova och Vetenskapsrådet som gäster. 
 
Coco berättade Uppsala universitet försöker samordna de frågor som är aktuella inom olika 
europeiska nätverk där universitetet deltar, till exempel meriteringsfrågor och Europauniversitet. 
 
Anders berättade att UHR:s rektorsråd har möte inom kort och att Samverkansgruppen mellan SUHF 
och UHR har nästa möte den 1 juni. 
 
Linn rapporterade att SFS nu har etablerat ett nätverk för studentrepresentanter inom 
Europauniversitet samt att SFS har årsmöte den 19 april där ny ordförande ska väljas. SFS har nyligen 
tagit fram rapporterna 
- Hur mår doktoranden? – en rapport från Fackförbundet ST och SFS doktorandkommitté om 
forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö  
- Delays of doctoral education due to the corona pandemic. 
 
Tina berättade att hon håller kontakt med Migrationsverket angående flera frågor om 
uppehållstillstånd för de internationella studenterna. 
 

https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
https://suhf.se/aktiviteter/forskarutbildning-i-granslandet-i-granslandet-utbildning-och-forskning-student-och-anstalld/
https://sfs.se/rapportslapp-hur-mar-doktoranden-en-rapport-av-sfs-och-fackforbundet-st-summary-in-english/
https://sfs.se/rapportslapp-hur-mar-doktoranden-en-rapport-av-sfs-och-fackforbundet-st-summary-in-english/
https://sfs.se/new-report-delays-of-doctoral-education-due-to-the-corona-pandemic/
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Erik rapporterade från U21-nätverket, det är delvis samma budskap och fokus som i Pams 
presentation av IAU:s arbete. Inom LERU finns ett stort intresse för Europauniversiteten och hur man 
inom europapolitiken kommer att använda dessa.  
 
Agneta rapporterade att NIMK arbetar med en omfattande rapport om dagens regelverk och 
lärosätenas möjligheter att anta internationella studenter på ett ansvarsfullt sätt. Hon berättade att 
hon för SUHF:s del deltagit i ett möte som Utbildningsdepartementet kallat till gällande samma fråga. 
 
Agneta meddelade även att den av Internationaliseringsutredningen föreslagna Plattformen har 
behandlats inom Forum för internationalisering. SUHF:s representanter betonade vikten av 
lärosätesrepresentation, både anställda och studenter, i plattformen. Det är ännu oklart hur många 
platser SUHF kommer att få.  
 

8. Beredningsgrupp för Europauniversitet och en ny arbetsgrupp för att följa EU-politiken 
Agneta berättade om bakgrunden till beredningsgruppen för de rektorer som ingår i 
Europauniversitet och Expertgruppens förändrade uppdrag som har lett till starten av en 
undergrupp, EU-arbetsgruppen.  
 
Eva-Lisa kompletterade med en rapport från EUI-beredningsgruppen. Gruppen har haft ett första 
möte och minnesanteckningarna har skickat för kännedom som underlag till dagens möte. 
Beredningsgruppen tittar just nu på hur de ska prioritera bland frågorna och lägga upp sitt arbete.  
 
Maya kompletterade med en rapport från EU-politikarbetsgruppen. Gruppen har haft ett första möte 
och minnesanteckningarna har skickat för kännedom som underlag till dagens möte. Arbetsgruppen 
planerar att träffas var tredje vecka och kommer att rapportera till Expertgruppen.  
 

9. Workshop ht 2021 
Maya presenterade olika förslag till tema för en workshop ht 2021 (eventuellt digitalt). Tänkbara 
ämnen är ’svåra länder’, EUI, EU-politikens utveckling och strategisk internationalisering efter 
Coronapandemin. Expertgruppen diskuterade frågan och fokus lades på svåra länder och ansvarsfull 
internationalisering. STINT och Scholars at risk skulle kunna involveras. AU arbetar vidare med 
frågan. 
 

10. Övriga frågor 
Linn tog upp frågan om remissen av betänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap. SFS vill gärna ha inspel till sitt arbete med ett remissvar. Flera ledamöter 
delade med sig av sina och lärosätets tankar. 
 
Coco lyfte frågan om disciplinärenden gällande internationella studenter.  
 
Avslutning 
Vi bokade möten för hösten. Expertgruppen har därmed följande mötestider inbokade 

• 25 maj kl 15:00 – 17:30, digitalt 

• 21 september kl 10:30-15:00, fysiskt möte 

• 26 oktober kl 9:30 – 13.00, zoom 

• 23 november kl 10:30 -15:00, fysiskt möte 
 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet. 


