
 

 

SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor anordnar tisdagen den 12 november SUHF:s 

arbetsgivardag. Dagen har två aktuella teman som ska belysas av inbjudna gäster ur ett 

arbetsgivar- och kompetensförsörjningsperspektiv varvat med gruppdiskussioner. Teman är 

autonomi och internationalisering. 

Datum: 12 november 2019 

Tid: kl. 10:00 – 15:00. Kaffe med smörgås finns från kl. 09:15. 

Plats: Kungliga tekniska högskolan, Brinellvägen 8, Stockholm. Kollegiesalen, entréplan.  

 

Agenda 

Inledning 
10.00 – 10.10  Sigbritt Karlsson , rektor, KTH 

10.10 – 10.40  Gunnar Holmgren, Arbetsgivarverkets GD  

Tema autonomi 
De flesta lärosäten i Sverige är statliga myndigheter, men det finns andra 

organisationsformer till exempel stiftelser eller bolag. Internationellt används också flera 

olika organisationsformer. SUHF utreder just nu frågan om lärosätens olika 

organisationsformer. Under denna programpunkt kommer vi att få höra lite om 

erfarenheterna med andra organisationsformer än myndigheter med särskilt fokus på 

arbetsgivarfrågor. 

10:40 – 11:10 Esa Hämäläinen, förvaltningsdirektör, Helsingfors universitet 

Berättar om förändringen i Finland då universitet och högskolor privatiserades. Planering, 

innebörd och genomförande samt resultatet, fördelar och nackdelar för UH sektorn i Finland. 

 

11:10 – 11:20 Bensträckare 

11:20 – 11:50 Stefan Bengtsson, rektor och Lisskulla Lindström, HR-direktör, Chalmers 

25 år i stiftelseform, vad betyder autonomin för Chalmers? 

 

11:50 – 12:20 Diskussioner och frågor om autonomipassen  

12:20 – 13:15 Lunch (i matsalen) 



 

Tema internationalisering 
Den ökade internationaliseringen av högskolan omfattar både utbildnings- och 

forskningsverksamheten. I strävan att nå högsta möjliga kvalitet rekryterar svenska 

lärosäten internationellt och konkurrerar därmed med universitet över hela världen. Detta 

ställer krav på en ökad förmåga att attrahera såväl lärare som forskare internationellt. 

Under denna programpunkt kommer denna utmaning att belysas och diskuteras. 

13:15 – 13:45 Maria Wilenius, huvudsekreterare i  internationaliseringsutredningen, chef för 

ledningssekretariatet, Stockholms universitet 

Lyfter Internationaliseringsutredningens erfarenheter om hinder för personalmobilitet till 

Sverige och berättar om utredningens rekommendationer till universiteten och högskolorna. 

 

13:45 – 14:15 Tommy Viklund, HR-chef, Luleå Tekniska universitet 

Luleå tekniska universitets erfarenheter av internationell rekrytering  och arbetet med att 

skapa goda förutsättningar för anställda från andra länder. 

 

14:15 – 14:50 Gruppdiskussioner  

Avslutning  
14:50 – 15:00 Johan Sterte, rektor, Karlstad universitet 

15:00   Fika 


