
1 (3) 

 

Sveriges Universitets-      2021-09-21 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 21 september 2021, kl. 10:30-15:00 
Plats: SUHF:s kansli 

 

Deltagare: 

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan  

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

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska Högskola (via zoom) 

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet  

Erik Renström, rektor, Lunds universitet 

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet  

Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan  

Dolores Fors, SFS  

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

 

Frånvarande:  

-- 

 

Gäster:  

Johan Palsgård, Jönköping University 

Anna Lindahl, MiUn 
Ana Beramendi, forskningsråd, Sveriges representation i Bryssel 
 

1. Välkommen 
Agneta Marell hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen. Dolores Fors, 
studentrepresentant utsedd av SFS, hälsades extra välkomen som ny ledamot.  
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 25 maj godkändes och kommer att publiceras på suhf.se. 
(https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/).  
 

4. University Days in Brussels, 26-27 januari 2022 
Agneta Marell gav en bakgrund till punkten och berättade kortfattat om det första mötet, Nordic 
University Days in Brussels, som genomfördes den 9-10 september 2019. Linda Gerén kompletterade 
med information om arbetet med det kommande mötet. Det nordiska universitetssamarbetet NUS är 
värdorganisation för mötet. Island kommer att vara ordförandeland inom NUS under 2022 och 
arbetet leds därför av Friðrika Harðardóttir, generalsekreterare för Islands rektorskonferens, och Jón 
Atli Benediktsson, ordförande, som värd. En arbetsgrupp med representanter för de nordiska 
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rektorskonferenserna arbetar med planeringen tillsammans med personer på plats i Bryssel, framför 
allt Caroline Sundberg, EU policy officer vid Lunds universitet. En Save-the-date kommer att skickas 
ut inom kort. Expertgruppen diskuterade olika frågor kopplade till mötet. 
 

5. Besök från Bryssel 
Ana Beramendi, forskningsråd, Sveriges representation i Bryssel gästade expertgruppen. Ana 
berättade om vad som pågår inom EU vad gäller olika forskningsfrågor. Rådsslutssatser om 
internationellt samarbete är på gång, dessa kommer troligen att innehålla skrivningar om strategisk 
autonomi. Frågan om vilka länder som EU ska samarbeta med är en stor och viktigt fråga som 
kommer att ha bäring på EU:s framtida forskningsstrategi.   
 
Expertgruppen tackade Ana för att hon kom till dagens möte och bad henne komma tillbaka vid ett 
senare tillfälle för att fortsätta diskussionen. Möjligen kan Arbetsgruppen för EU-frågor förbereda 
diskussionen genom att ta fram intressanta frågor att skickat till Ana i förväg. 
 

6. Avstämning med arbetsgruppen för EU-bevakning (Johan Palsgård) 
Johan Palsgård, Jönköping University och ordförande i arbetsgruppen för EU-bevakning, gästade 
expertgruppen.  
 
Johan berättade om ett stort antal parter och grupperingar som arbetsgruppen har träffat. 
Sammantaget ser arbetsgruppen en tydlig bild av en ökad federalistisk EU-politik, arbete för att 
färdigställa den inre marknaden. Samarbete om utbildning och forskning är en del av detta. Vi i 
Sverige måste tänka på hur detta kommer att påverka svenska lärosäten. Vad gäller 
Europauniversiteten så uppfattar arbetsgruppen dem som ett av de viktigaste verktygen för EU:s 
framtida forsknings- och utbildningspolitik. Även Johan tog upp begreppet strategisk autonomi som 
allt viktigare inom EU.   
 
Expertgruppen tackade Johan och bad honom återkomma vid nästa möte. 
 

7. Workshop 23 november 2021 
Agneta Marell redogjorde för bakgrunden till och temat för expertgruppens workshop. Pär Svensson, 
LU, som engagerats som projektledare för workshopen gästade mötet. 
 
Pär gick igenom läget kring planeringen och presenterade programmet och de inbjudna talarna. 
Expertgruppens ledamöter fördelade uppdragen mellan sig – moderatorsuppdrag, inledningar och 
kommentarer.  
 

8. Avstämning med Beredningsgruppen för Europauniversitet (Anna Lindahl) 
Anna Lindahl (Mittuniversitetet och ledamot i beredningsgruppen) gästade expertgruppen.  
Anna berättade om de aktuella frågorna som beredningsgruppen fokuserar på i nuläget. Det handlar 
om hur skrivelsen Svenska lärosätens deltagande i Europauniversitets-initiativet och etableringen av 
det europeiska utbildningsområdet har tagits emot (har inget hört), exempel på områden där den 
svenska hanteringen skiljer sig från den i andra länder (studentinflytande, Ladok, 
antagningsprocessen och vårt sätt att arbeta med lärandemål, etc), hur påverkansarbetet ska gå 
vidare, planeringen av en konferens, mm. 
 
Expertgruppen kommenterade och ställde frågor. Kvalitetssäkring av utbildning togs upp samt hur 
Europauniversitetens utveckling kan komma att påverka den akademiska friheten. Vikten av dialog 
mellan den svenska regeringen och de svenska lärosätena kring Europauniversitet betonades och 
vägar för denna diskuterades. 
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Expertgruppen tackade Anna och bad någon från beredningsgruppen återkomma vid nästa möte. 
 

9. Expertgruppens avrapportering till förbundsförsamlingen 
Agneta Marell tog upp frågan om vad vi ska fokusera på i vår avrapportering av denna mandatperiod. 
Expertgruppen påminde sig alla de olika inititaiv som man arbetat med. Eva-Lisa Ahnström 
sammanställer och tar vid behov hjälp av expertgruppens ledamöter. 
 

10. Plattformen för internationalisering 
Agneta Marell berättade om bakgrunden till Plattformen. Hon har tillsammans med Erik Renström 
och Eva-Lisa Ahnström haft en dialog med UHR angående Plattformen. Eva-Lisa presenterade det 
förslag som UHR har tagit fram. Expertgruppen diskuterade förslaget.  
 

11. Rapporter från andra expertgrupper och möten, samt besöksplanering 
Expertgruppen återkommer till denna rapportering vid ett senare möte. 
 

12. Övriga frågor 
En fråga från SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor togs upp. Gruppen planerar ett heldagsmöte 
den 5 oktober och vill gärna att någon från Expertgruppen för internationaliseringsfrågor deltar hela 
eller del av dagen. Expertgruppen diskuterade frågan och gav Agneta Marell i uppdrag att svara. 
 
SUHF:s presidium har haft uppe frågan om den skärpta lagstiftning om permanent uppehållstillstånd. 
Presidiet har bett expertgrupperna för arbetsgivarfrågor och internationaliseringsfrågor att 
tillsammans ta fram ett utkast till en skrivelse till Utbildningsdepartementet. Expertgrupperna har 
utsett fyra personer till en skrivargrupp: Ingrid Ganrot (HR- chef KaU), AnnaSara Svantesson (HR-
strateg UU), Tina Murray (internationell strateg KTH) och Erik Kvist (migrationssamordnare LU). 
Expertgruppen kommer att få möjlighet att se och (snabbt) kommentera utkastet innan det går till 
presidiet.  
 

13. Avslutning 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade 

• 26 oktober kl 9:30 – 13.00, zoom 

• 23 november workshop kl 10:00 -15:00 i Stockholm 
 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet. 


