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Sveriges Universitets-      2021-11-01 

och högskoleförbund      

 

Möte med SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor 

Tid: 26 oktober 2021, kl. 9:30-13:00 
Plats: Zoom 

 

Deltagare: 

Agneta Marell, rektor, Jönköping University, ordförande  

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan  

Eva-Lisa Ahnström, Grants Office, Blekinge Tekniska Högskola  

Erik Renström, rektor, Lunds universitet (kl 9:30-11) 

Coco Norén, prorektor, Uppsala universitet  

Dolores Fors, SFS  

Christopher Sönnerbrandt, KI, adjungerad från expertgruppen för studieadministrativa frågor  

Linda Gerén, utredare, SUHF:s kansli 

 

Frånvarande:  

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

Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan  

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet  

 

Gäster:  

Johan Palsgård, Jönköping University 

Hans Abelius, Göteborgs universitet 
Pär Svensson, Lunds universitet 

 

1. Välkommen 
Ordförande hälsade välkommen till dagens möte med Expertgruppen.  
 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
En övrig fråga anmäldes:  
Fråga från UHR om  dialog angående utmaningar och möjligheter som har uppstått efter brexit och 
Storbritanniens utträde ur Erasmus+. 
 

3. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från mötet den 21 september godkändes och kommer att publiceras på 
suhf.se. (https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/).  
 

4. Rapporter från andra expertgrupper och möten, samt besöksplanering 
Expertgruppens ledamöter lämnade följande rapporter: 
Coco Norén meddelade att hon inom the Guild och Coimbra följer hur EU-kommissionens 
instruktioner fungerar och hanteras. Aktuella frågor gäller bland annat forskningens 
reproducerbarhet och Open Science.  
 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/
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Robert Egnell meddelade att expertgruppen för samverkan arbetar med utmaningar som är både 
nationella och internationella. Vid förbundsförsamlingen i Luleå den 20 oktober antogs SUHF:s 
klimatramverk. Robert berättade även att det pågår samverkan mellan europeiska försvarshögskolor. 
Även inom Norden samarbetar försvarshögskolorna. 
 
Dolores Fors berättade att SFS nyligen har haft ett medlemsmöte där internationella frågor 
diskuterades, bland annat ur perspektivet hur svenska lärosäten ska vara attraktiva för 
internationella studenter. 
 
Christopher Sönnerbrandt rapporterade från möte i expertgruppen för studieadministrativa frågor. 
Vissa resonemang förs där om Europauniversitet, Plattformen för internationalisering, mm. Tankar 
kring ett tätare samarbete med nordiska lärosäten är aktuella och ett studiebesök planeras under 
våren, troligen till Oslo. En idé om en gemensam nordisk konferens om internationella frågor väcktes 
i detta sammanhang – diskuteras vidare på kommande möte. 
 
Expertgruppen tittade igenom besöksplaneringen och gjorde uppdateringar. 
 
 

5. Avstämning med arbetsgrupper 
Beredningsgruppen för Europauniversitet  
Hans Abelius (Göteborgs universitet och ordförande i beredningsgruppen) gästade expertgruppen.  
 
Beredningsgruppens arbete presenterades. Gruppen har träffats var tredje vecka sedan starten i 
mars 2021. En del av arbetet utförs inom beredningsgruppens tre undergrupper: 

- Associationsrätt och finansiella frågor 
- Policypåverkan och inkludering i sektorn 
- Kvalitetssäkring, studentinflytande och antagning. 

 
Beredningsgruppen arbetar med en skrivelse att skicka till Utbildningsdepartementet som 
uppföljning av den som skickades i november 2020 (Svenska lärosätens deltagande i 
Europauniversitets-initiativet och etableringen av det europeiska utbildningsområdet). Syftet med 
skrivelserna är att skapa en framåtsyftande dialog kring EUI-frågor. Expertgruppen diskuterade 
frågorna. Christopher Sönnerbrandt tog upp tanken om att expertgruppen för studieadministrativa 
frågor på något sätt kan delta i arbetet inom en av undergrupperna. Detta välkomnades. Slutligen 
framhöll Hans Abelius att vi behöver tänka vidare på hur samspelet mellan beredningsgruppen och 
arbetsgruppen för EU-bevakning ska fungera framöver för bäst effekt. 
 
Expertgruppen tackade och bad om deltagande vid nästa möte 
Arbetsgruppen för EU-bevakning  
Johan Palsgård, Jönköping University och ordförande i arbetsgruppen för EU-bevakning, gästade 
expertgruppen.  
 
Arbetsgruppens arbetet presenterades. Man ska inom kort träffa Sveriges ambassadör i Schweiz för 
att höra hur förhandlingarna med EU går, om landet kan vara kvar inom Horizon och Erasmus+. 
Eventuella problem med  Storbritanniens fortsatta deltagande i Horizon Europe diskuteras på EU-
nivå. Trender och tankar om EU och speciellt kopplat till universitet och högskolor presenterades. 
Utbildning och forskning är heta politiska frågor inom EU. Expertgruppen kommenterade och ställde 
frågor.  
 
Expertgruppen tackade och bad om deltagande vid nästa möte. 
 
 

https://suhf.se/publikationer/skrivelser/
https://suhf.se/publikationer/skrivelser/
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6. Plattform för internationalisering 
Agneta Marell berättade att de inspel som framkommit inom expertgruppen, utgående från några av 
UHR:s powerpointbilder som vi fått ta del av, har förmedlats till UHR. UHR har nu lämnat sin rapport 
och inga större revideringar gjordes utifrån inspelet. Expertgruppen var enig om att sektorns 
synpunkter behöver framföras och expertgruppen diskuterade möjligt agerande. AU fortsätter 
arbetet. 
 

7. Paus 
 

8. Expertgruppens avrapportering till förbundsförsamlingen samt tankar kring nytt uppdrag 
Expertgruppens avrapportering för perioden 2020 – 2021 är under utformande, har bifogats kallelse 
till detta möte.  Synpunkter på rapporten skickas senast 15 november till Agneta Marell och Eva-Lisa 
Ahnström.  
Ledamöterna uppnades att tänka igenom hur expertgrupens uppdrag bör se ut för den kommande 
mandatperioden 2022-2023. Eventuella förändringar av uppdraget inför nästa mandatperiod tas upp 
till diskussion vid mötet den 23 november.  
 
 
 

9. Workshop, Internationalisering – hur arbetar vi strategiskt och ansvarfullt?, 23 november 
2021 

Pär Svensson (Lunds universitet och projektledare för workshopen) gästade mötet. 
 
Pär gick igenom läget kring planeringen och anmälningarna till workshopen. I dagsläget är strax 
under 80 personer anmälda. Per gick igenom programmet och fördelningen av uppgifter för 
expertgruppens ledamöter, dvs att bland annat kommentera och moderera/ställa frågorna efter 
presentationerna. Talarna introduceras av Agneta Marell och Erik Renström. Pär introducerade den 
fallbeskrivning som han har tagit fram. Expertgruppen ansåg att fallbeskrivningen var spännande och 
passar utmärkt för gruppdiskussionerna under workshopen. 
 
Expertgruppen tackade Pär.  
 

10. University Days in Brussels, 26-27 januari 2022 
Agneta Marell och Linda Gerén presenterade läget. Vad vi förstår är det inte så många svenska 
rektorer som har anmält sig. 
 

11. Kommande mötestider 
Expertgruppen har följande mötestider inbokade 

• 23 november workshop kl 10:00 -15:00 i Stockholm 

• 23 november kl 15:00 – 16:00, ett kort expertgruppsmöte direkt efter ws. 

• 10 december kl 13:00 – 15:30, zoom-möte 
 

12. Övriga frågor 
a) Fråga från UHR om dialog angående utmaningar och möjligheter som har uppstått efter 

brexit och Storbritanniens utträde ur Erasmus+. 
Eva-Lisa Ahnström tog upp en fråga som har kommit från Magnus Hallbåter, UHR, om att 
diskutera en del av de utmaningar och möjligheter som har uppstått nu efter brexit och 
Storbritanniens utträde ur Erasmus+. Expertgruppen menade att detta är intressant. Eva-Lisa 
svarar Magnus att vi är mycket positiva till ett möte. 
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b) Agneta Marell tog upp möjlighet att ge någon form av webinarium om EU-frågor eftersom 
det verkar finnas ett stort behov av information. Frågan diskuteras vidare på kommande 
möte. 

 
c) Linda Gerén nämnde kort att den skrivelse till regeringen som expertgruppen, genom Tina 

Murray, varit med att ta fram har skickats in. Skrivelsen är publicerad på 
https://suhf.se/publikationer/skrivelser/ 

 
 
d) Avslutning 
 
Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet. 

https://suhf.se/publikationer/skrivelser/

