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Sveriges Universitets-      2021-09-14 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 25 maj 2021, kl. 15:00-17:30 
Plats: Digitalt via zoom 

 

Deltagare: 

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  

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

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan  

Christina (Tina) Murray, internationell strateg, Kungliga tekniska högskolan (15:00 – 17:00) 

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska Högskola  

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet (15:00 – 16.00) 

Erik Renström, rektor, Lunds universitet 

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet (16:45 – 17.30) 

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

 

Frånvarande:  

Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan  

Linn Svärd, vice ordf. SFS  

 

-- 

Gäster:  

Johan Palsgård, Jönköping University 

Anders Söderholm, UKÄ 
 

1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 13 april godkändes och kommer att publiceras på suhf.se. 
(https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/). 
 

4. Nyheter inom expertgruppen 
Agneta meddelade att presidiet beslutat utse Erik Renström till vice ordförande och Eva-Lisa 
Ahnström till verkställande ledamot för expertgruppen.  
 
Agneta tackade Maya Wikse för tiden inom expertgruppen och speciellt det väl utförda uppdraget 
som verkställande ledamot. Maya avgår som ledamot i samband med att hon lämnar sin anställning 
vid Stockholms universitet. 
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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5. Rapporter från andra expertgrupper och möten, samt besöksplanering 
Flera ledamöter ingår i olika grupperingar som är av intresse för expertgruppen.  
 
Eva-Lisa Ahnström rapporterade från Beredningsgrupp för Europauniversitet där man bildat tre 
undergrupper som ska koncentrera sig på olika frågor gällande Europauniversiteten: 

• Associationsrätt, legal status och andra juridiska frågor 

• Policymedverkan i sektorn 

• Kvalitetsfrågor rörande utbildningar – exempelvis antagningsfrågor, erkännande av micro-
credentials och kvalitetssäkring. 

 
Eva-Lisa rapporterade även från senaste mötet inom nätverket SWARMA där man tog del av en hel 
del information från den svenska EUsamordningsfunktionen (EUSAM).  
 
Tina Murray berättade att man under det senaste mötet inom UNSI bland annat delat information 
om hur olika lärosäten planerar höstterminens undervisning. Det varierar om man planerar för 
campusbaserad eller digital undervisning. Även försäkringsfrågor, informationsutbyte med VR, mm 
togs upp.  
 
Erik Renström berättade att internationaliseringsfrågor varit högaktuella inom Lunds universitet den 
senaste tiden med bland annat en konferens inom samarbetsprojektet CALIE och generalförsamling 
inom LERU (League of European Research Universities) med val av ny ordförande, mm.  
 
Christopher Sönnerbrandt rapporterade från Expertgruppen för studieadministrativa frågor. Lotten 
Glans har utsetts till ny ordförande och gruppen har fått flera nya ledamöter. Vid det senaste mötet 
inleddes en diskussion om EU och European Education Area (EEA), vilka frågor det kan vara intressant 
att följa inom det studieadministrativa området. Dessutom deltog Marianne Granfeldt från European 
Graduate Tracking Initiative (EGTI) och berättade om ambitionen att följa studenterna efter examen 
både om de stannar inom landet och om de flyttar utomlands. 
 

6. Avstämning med arbetsgrupper 
Arbetsgrupp för EU-bevakning (Johan Palsgård) 
Johan Palsgård gästade expertgruppen.  
Johan berättade om arbetsgruppen och hur den har lagt upp sitt arbete. Arbetsgruppen träffas var 
tredje vecka och har regelbundna avstämningar med Beredningsgruppen för Europauniversitet. 
Arbetsgruppen följer EU-arbetet noga och har noterat att den europeiska integrationen går allt 
snabbare med EUI som det viktigaste verktyget. Både central styrning och finansiering från EU ökar. 
Arbetsgruppen har skapat en kalender för att kunnna följa viktiga frågor. Gruppen har identifierat 
många centrala frågor inför Sveriges ordförandeperiod inom EU, bland annat den om akademisk 
frihet. Gruppen har för avsikt att lyfta de centrala frågorna till Expertgruppen för diskussion.  
 
Beredningsgrupp för Europauniversitet (Eva-Lisa Ahnström) 
Se punkt 5. 
 

7. Paus 
--- 
 

8. Besök från UKÄ 
Anders Söderholm gästade expertgruppen.  
Anders tog upp flera frågor av intresse för expertgruppen: 

• Internationell statistik och statistiksamarbeten 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgrupp-for-studieadministrativa-fragor/
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En avgörande systemförändring har hänt inom forskarutbildningen de senaste åren. Numera 
har ca 1/3 av doktoranderna utländsk bakgrund, dvs de har kommit till Sverige just för att 
bedriva forskarutbildning. UKÄ har noterat att ca 60 % av dessa lämnar Sverige inom 3 år 
efter sin doktorsexamen. Vilka konsekvenser får detta för Sverige? Expertgruppen 
kommenterade och diskuterade frågan. 
 

• Europauniversitet 
Anders berättade att UKÄ intresserar sig för vad som händer med kvalitetssäkringsfrågorna 
inom ett lärosäte som går in i ett Europauniversitetssamarbete. Bör andra organisationer än 
UKÄ kunna kvalitetsgranska svenska lärosäten? Bör UKÄ få möjlighet att granska lärosäten 
inom hela EU? Skulle ett europeiskt kvalitetssäkringssystem vara bra för svenska lärosäten? 
Expertgruppen diskuterade frågorna. 
 

• ENQA 
UKÄ är numera medlem i ENQA och EQAR (The European Quality Assurance Register for 
Higher Education). Medlemsskapen kan öppna för möjligheten att utvärdera lärosäten 
utanför Sverige. 
 

Anders berättade även att World Maritime University har beviljats svenskt examenstillstånd. Det är 
första gången det har beviljats en utländsk organisation. Dessutom planerar Åbo Akademi att starta 
lärarutbildning i Sverige, i detta fall har man dock i nuläget inte för avsikt att söka svenskt 
examenstillstånd utan istället använda sitt finska examenstillstånd. 
 

9. Inspel till UHR om Plattformen för internationalisering 
Agneta Marell berättade att hon tillsammans med Erik Renström och Eva-Lisa Ahnström kommer att 
ha en dialog med UHR senare idag angående Plattformen. Expertgruppen diskuterade Plattformen 
och lämnade inspel till dialogen. Frågor som togs upp var syftet med Plattformen och vilket mandat 
den ska ha. Gruppen var överens om att det är viktigt att lärosätes represenationen blir starkare än i 
det ursprungliga förslaget. Dessutom togs aktualiteten upp – det har gått en tid sedan 
Internationaliseringsutredningen tog fram förslaget.  
 

10. Rapport från NIMK 
Agneta Marell berättade om rapporten Förslag till anpassat regelverk för förbättrad internationell 
studentrekryteringen som NIMK har tagit fram. Expertgruppen menade att det är en bra rapport 
baserat på ett gediget arbete. Expertgruppen gav ordförande i uppdrag att tacka NIMK för rapporten 
och rekommendera dem att gärna sprida den till lärosätena. 
 

11. University Days in Brussels 
Linda Gerén berättade om kommande Nordic University Days in Brussels. Det är det nordiska 
universitetssamarbetet, NUS, som har föreslagit att Nordic University Days in Brussels ska 
genomföras regelbundet, vartannat år. Det första tillfället som genomfördes i oktober 2019 var 
mycket uppskattat. Den gången deltog 56 nordiska rektorer i möten med svenska Members of the 
European Parliament, de svenska Brysselkontoren, mm. På grund av pandemin planeras kommande 
resa till början av 2022. För närvarande är Island ordförandeland inom NUS och därmed kommer Jón 
Atli Benediktsson, ordförande i den isländska rektorskonferensen, att vara värd för besöket. Inom 
SUHF är det Expertgruppen som har fått i uppdrag att ansvara för University Days in Brussels. 
 
Linda rapporterade från ett möte den 25 maj då hon tillsammans med Agneta Marell träffade Rickard 
Eksten och Caroline Sundberg. Rickard och Caroline arbetar båda på Lärosäte Syds Brysselkontor och 
är engagerade i arrangerandet av University Days in Brussels 2022. En ”task force” kommer att sättas 

https://www.wmu.se/news/the-government-of-sweden-proposes-that-the-international-maritime-organization-be-permitted-to-award-degrees-through-the-world-maritime-university
https://svenska.yle.fi/artikel/2021/03/15/abo-akademi-vill-starta-lararutbildning-i-sverige-planerar-samarbete-med-svenska
https://svenska.yle.fi/artikel/2021/03/15/abo-akademi-vill-starta-lararutbildning-i-sverige-planerar-samarbete-med-svenska
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samman för att sköta det praktiska och i denna kommer en person från varje lands rektorskonferens 
att delta tillsammans med Brysselkontoret (Linda deltar från SUHF). De första frågorna att ta tag i är  

• Datum för besöket 

• Antal platser och fördelning mellan de nordiska länderna 

• Programmet – vilka frågor ska man fördjupa sig i? 

Expertgruppen diskuterade upplägget och enades om att AU kontaktar Arbetsgrupp för EU-
bevakning angående viktiga frågor till programmet. 
 

12. Workshop ht 2021 
Agneta Marell berättade att AU har diskuterat olika teman och former för en workshop under 
hösten. Som huvudtemat föreslås Ansvarsfull internationalisering. Maya Wikse kompletterade med 
förslag på punkter inom huvudtemat och möjliga talare och gäster. Expertgruppen diskuterade 
förslagen och lämnade inspel.  
 
AU fick i uppdrag att arbeta vidare med planeringen i enlighet med diskussionen. Expertgruppen 
menade att konferensen om möjligt bör genomföras i fysisk form, om detta ej är möjligt så kan den 
genomföras digitalt (hybridform ska undvikas).  
 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 
 

14. Avslutning 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade 

• 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. 


