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Sammanfattning av kartläggning av svenska lärosätens representation i Bryssel och  
deltagande i EU-relaterade nätverk 

Bakgrund 

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor har genomfört en kartläggning av hur svenska 
lärosäten dels är representerade i Bryssel dels deltar i EU-relaterade nätverk. Förfrågan om 
deltagande och representation i Bryssel sändes till svenska lärosäten under 2019 med en 
kompletterande uppgiftsinsamling under tidig vår 2020. Samtliga SUHF-anslutna svenska lärosäten 
har haft möjlighet att lämna uppgifter till kartläggningen som bygger på de uppgifter som lämnats 
av respektive lärosäte och har inte ambitionen att vara heltäckande. Den bifogade 
sammanställningen av deltaganden och representationer ger en dagsnotering, nätverk tillkommer 
ständigt och medlemskap ingås och avslutas. 

Utgångspunkten för att genomföra kartläggningen var att en överblick av svenska lärosätens 
närvaro i Bryssel och deltagande i EU-relaterade nätverk saknades. En ökad kännedom om den rika 
floran av nätverk som finns eftersträvades.  Insyn i för enskilda lärosäten eventuellt intressanta 
nätverk skulle kunna möjliggöras. Även samarbeten inom och mellan nätverk för svenska lärosäten 
avses att underlättas med hjälp av kartläggningen.  

De uppgifter som lämnats finns listade först i Bilaga 1. 

Resultat 

Närvaro/representation i Bryssel:  
Svenska lärosätens aktiva representation och närvaro i Bryssel har historiskt sett inte varit hög. 
Närvaro genom aktivt eller passivt deltagande i Bryssel-baserade regionkontor har däremot 
existerat under längre tid. Större intresse för och etablering av kontor med direkta representanter 
för svenska lärosäten har ägt rum de senaste åren. Lärosäten Syds Brysselkontor (Blekinge Tekniska 
Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet samt enligt plan Linnéuniversitetet) med en heltidsanställd 
etablerades 2018. Ytterligare en heltid inrättas 2020. Stockholm Trio (Karolinska Institutet, 
Stockholms universitet och KTH), också med en heltidsanställd, etableras 2020. Uppsala universitet 
kommer från hösten 2020 att ha en person på deltid som representerar lärosätet i Bryssel.  

Ett fåtal lärosäten har valt att vara medlemmar i sina respektive regioners regionkontor i Bryssel.  

Ytterligare lärosäten har i kartläggningen angett att de är indirekt representerade via respektive 
regionkontor.  

För detaljer, se resultatet av kartläggningen i Bilaga 1. 

 

https://suhf.se/arbetsgrupper/expertgruppen-for-internationaliseringsfragor/


Nätverk:  
39 enskilda EU-relaterade nätverk noterades i kartläggningen. Vissa av dessa nätverk, men inte alla, 
har Brysselbaserade sekretariat. Även nätverk med internationell prägel som inte per definition är 
EU-relaterade har rapporterats till kartläggningen och tagits med. Rapporterade nätverk redovisas i 
Bilaga 1 till denna sammanfattning. Antalet enskilda medlemskap är totalt 115. Utöver dessa 
medlemskap är 11 svenska lärosäten partner i lika många samarbetsprojekt inom ramen för 
Europauniversitet1. Nätverken kan grovt delas i två typer: a) allmänt öppna för ansökan om 
medlemskap av lärosäten b) öppna endast för typ av organisation/geografisk hemvist/tematisk 
inriktning. De nätverk som faller inom kategorin b) är klart flest till antalet med ofta bara ett 
svenskt lärosäte som medlem. 

I a) återfinns den stora breda sammanslutningen European University Association, EUA, som det 
klart största nätverket med 27 svenska medlemmar. EARMA, som även det tillhör kategori a) samlar 
forskningsrådgivare och andra som arbetar med support för forskningsfinansiering vid Grants 
Office/Forskningsstöd och liknade i Europa, har 15 svenska lärosäten som medlemmar. ERRIN, 
European Regions Research and Innovation Network, tillhör kategori a) och samlar 9 svenska 
lärosäten. ERRIN har Brysselbaserade europeiska region- och lärosäteskontor som medlemmar och 
skiljer sig därmed från de lärosätesspecifika nätverken genom deltagande av olika aktörer inom 
forskning och innovation. UnILiON, ett nätverk för Brysselbaserade representationskontor för 
europeiska lärosäten har sex svenska deltagare som alla tillhör Lärosäten Syds kontor. Antalet 
svenska medlemmar i UnILiON kan förväntas öka i samband med att fler svenska lärosäten knyts till 
Brysselkontor. Sgroup - European Universities' Network tillhör gruppen a) öppna nätverk har två 
svenska deltagare och har större fokus på utbildning och mobilitet även om forskning också finns på 
agendan. 

Bland de mer tematiskt inriktade nätverket samlar UArctic sex svenska lärosäten. NORDTEK har 
nordiska och baltiska lärosäten med inriktning på teknik och ingenjörsvetenskap i sitt nätverk. Tio 
lärosäten är medlemmar. ELIA, med fyra svenska deltagande lärosäten, är ett nätverk för lärosäten 
med konstnärlig inriktning. Nätverket CESAER har tre svenska deltagande universitet och samlar en 
del av Europas tekniska lärosäten.  

Det finns också ett stort antal nätverk som är knutna till de olika partnerskapsprogrammen inom 
EU:s ramprogram2. Dessa är i regel industriledda men samlar även lärosäten. Ett exempel är 
ARTEMIS, med tre svenska deltagare, vilket är inriktat mot datavetenskap och knutet till ECSEL JU. 
Det stora flertalet sådana här deltaganden i partnerskapsprogram har inte rapporterats av 
lärosäten i denna kartläggning. 

Utöver dessa nätverk som samlar många eller några svenska lärosäten finns en lång rad 
nätverk/sammanslutningar av olika karaktär som endast ett svenskt lärosäte är medlem i. I vissa fall 
finns regelverk inom nätverken som gör att endast ett fåtal kvalificerar sig och i många fall rör det 
sig om nätverk som är specialinriktade. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_sv   
2 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships-industry-and-member-states och från 2021 
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-
partnerships-horizon-europe_en   

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_s
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships-industry-and-member-states
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en


Detaljer kring vilka nätverken är, i de flesta fall med ytterligare information och länkar, återfinns i 
Bilaga 1. 

Reflektioner:  

Svenska lärosäten är i hög utsträckning aktiva på den europeiska arenan för forskning, innovation 
och utbildning. Det gäller både långsiktiga samarbeten och samarbeten genom projekt som 
delfinansieras med EU-medel. Utöver enskilda forskares och forskargruppers samarbeten med 
kollegor runt om i världen erbjuder nätverk fördjupade samarbeten och möjlighet att hitta nya 
samarbetspartner. Nyttan av närvaro i Bryssel, för att kunna följa policyutvecklingen och vara väl 
förberedd för kommande samarbetsmöjligheter, är ett ämne som diskuterats och diskuteras hos 
många svenska aktörer.  Den ökade graden av representation i Bryssel baseras på en uttalad önskan 
att förbättra möjligheterna till större deltagande i framförallt europeiska samarbetsprojekt. En vilja 
att påverka policy och kommande utlysningar syns också i argumentationen för att ha 
representation på plats i Bryssel. Även en önskan att öka internationaliseringen vid enskilda 
lärosäten lyfts fram. 

Stockholm Trio anger syftet med att ha en direkt representation i Bryssel som ”att förbättra 
möjligheterna för lärosätena att attrahera forsknings- och innovationsmedel och medel för 
utbildningsprojekt från EU”. I Lärosäten Syds programförklaring anges att man syftar till att 
kontoret ska vara ”en gemensam resurs för att öka lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra 
bevakande och påverkan på EU-policy och program samt att stödja byggandet av djupare 
internationella partnerskap”.  

Även genom aktivt deltagande i relevanta nätverk kan ovanstående syften adresseras. Arbete i 
nätverk upplevs dessutom kunna ge argument för policypåverkan också på nationell nivå. Aktivt 
engagemang i de nätverk man väljer att delta i bör ge mervärde och nytta för att motivera 
medlemskap. Ett passivt medlemskap kan ha sitt värde om man som lärosäte vill stödja ett specifikt 
nätverks intentioner men ger troligen mindre mervärde. Därför verkar det rimligt att varje lärosäte 
bör utvärdera sin nuvarande och framtida nätverks-portfölj samt eventuella behov av mer fast 
representation.  

Kartläggningen som nu genomförts kan ge information om nätverk man inte tidigare var medveten 
om och som man vill se närmare på, vare sig man väljer att kontakta andra svenska lärosäten som 
redan är medlemmar eller inte. En jämförelse med andra länders närvaro i Bryssel kan vara givande. 
Danmark och Finland erbjuder exempel på satsningarna som varit både långvarigare och 
kraftfullare.  

En reflektion med anledning av den pågående pandemin är att även en del av de vanligtvis mer 
stängda nätverken har, som följd av nätbaserade mötesformer i covid-19:s spår, öppnat upp för 
deltagande i seminarier för organisationer som vanligen inte inbjuds att delta. 

För SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor,  
Eva-Lisa Ahnström, medlem i expertgruppen  
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Lärosäte Personal stationerad i Bryssel Representerad i Bryssel 
via

EUA Europa‐
universitet

Övriga EU‐relaterade nätverk

Blekinge tekniska högskola Lärosäten Syd i Bryssel, gemensamt 
bemannat kontor

European Regions Research and Innovation Network 
(ERRIN), Universities Informal Liaison Offices Network 
(UnILiON), ARTEMIS, NORDTEK

Chalmers Tekniska Högskola Nej Genom City of 
Gothenburg European 
Office

1 ENNHANCE IDEA League, CESAER, Nordic‐5‐Tech, EARMA, NORDTEK

Ersta Sköndal Bräcke 
högskola

Försvarshögskolan The continued Co‐operation in a combined joint European 
exercise (CJEX).

Gymnastik‐ och 
Idrottshögskolan

Göteborg universitet Nej Indirekt genom Västra 
Götalandsregionen 

1 EUTOPIA Aurora Universities Network,  Sgroup ‐ European 
Universities' Network

Handelshögskolan i 
Stockholm 

Nej Nej 1 CIVICA

Högskolan Dalarna Nej Indirekt genom Central 
Sweden

1

Högskolan i Borås Nej Indirekt genom Västra 
Götalandsregionen 

1 EARMA

Högskolan i Gävle Nej Indirekt genom Central 
Sweden

Högskolan i Halmstad Lärosäten Syd i Bryssel, gemensamt 
bemannat kontor

1 European Regions Research and Innovation Network 
(ERRIN), Universities Informal Liaison Offices Network 
(U ILiON)Högskolan i Kristianstad Lärosäten Syd i Bryssel, gemensamt 

bemannat kontor
1 European Regions Research and Innovation Network 

(ERRIN), Universities Informal Liaison Offices Network 
(UnILiON)

Bilaga 1: Kartläggning av svenska lärosätens närvaro i Bryssel och deltagande i EU‐relaterade nätverk
SUHF:s expertgrupp för internationalisering



Högskolan i Skövde Indirekt genom Västra 
Götalandsregionen 

1 EARMA

Högskolan Väst Indirekt genom Västra 
Götalandsregionen 

1 EARMA

Jönköping University Medlem i Småland‐
Blekinge‐Halland (SBH) , 
kontor i Bryssel. 
(Regioner samt 
Jönköping University och 
Linnéuniversitetet)

1 ERRIN

Karlstad universitet Nej Indirekt genom Region 
Värmlands 
personal/kontor

1 ERRIN (via Region Värmland), Vanguard (via Region 
Värmland), ASTP (via SNITTS), EARMA, NORDTEK

Karolinska institutet Stockholm trio (KI, KTH, SU), 
gemensamt bemannat kontor med 
början 2020. Placering vid Stockholm 
region EU Office.

1 NerotechEU Eurolife ‐ Network of European Universities in Life Sciences, 
Crowdhelix, Cancercore‐Europé, EARMA

Konstfack Nej Nej CUMULUS, ELIA

Kungliga Konsthögskolan ELIA

Kungliga musikhögskolan AEC

Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm trio (KI, KTH, SU), 
gemensamt bemannat kontor med 
början 2020. Placering vid Stockholm 
region EU Office.

1 UNITE! ‐ 
University 
Network for 
Innovation, 
Technology

Nordic Five Tech, CLUSTER, CESAER, T.I.M.E, EARMA, 
NORDTEK

Linköpings universitet  Nej Indirekt, genom ECIU, 
Yerun, och Region 
Östergötland

1 ECIU ECIU ‐ European Consortium of Innovative Universities, 
Young European Research Universities (YERUN), NORDTEK



Linnéuniversitetet Deltar i Småland‐
Blekinge‐Halland (SBH) , 
kontor i Bryssel. 
(Regioner samt 
Jönköping University och 
Linnéuniversitetet)

1 EUniWell GEPS: Group of European Practitioners for Framework 
Programme Simplification, BESTPRAC: The Voice of Research 
Administrators ‐ Building a Network of Administrative 
Excellence, ERRIN, EFSA, Artemis JU, EURAXESS, EDC: 
Europeiskt dokumentationscentrum, EARMA

Luleå tekniska universitet Del av North Sweden 
European Office

1 UNIVERSEH NORDTEK, University of the Arctic, EARMA

Lund universitet Lärosäten Syd i Bryssel, gemensamt 
bemannat kontor

1 EUGLOH League of European Research Universities (LERU), European 
Regions Research and Innovation Network (ERRIN), 
Universities Informal Liaison Offices Network (UnILiON), 
Universitas21, CESAER , NORDTEK (LTH), T.I.M.E (LTH)

Malmö universitet Lärosäten Syd i Bryssel, gemensamt 
bemannat kontor

1 Sgroup ‐ European Universities' Network, The Dorich House 
Group, EUFOU, European Regions Research and Innovation 
Network (ERRIN), Universities Informal Liaison Offices 
Network (UnILiON), ELIA

Mittuniversitetet  Del av North Sweden 
European Office

1 NORDTEK och University of the Arctic

Mälardalens högskola Nej Nej 1 ARTEMIS‐IA, A.SPIRE, Big Data Value Association (BDVA) 
HiPEAC, European Factories of the Future Research 
Association (EFFRA), EARMA

Röda Korsets högskola Nej Nej N/A

Sophiahemmet högskola

Stockholms konstnärliga 
högskola

ELIA

Stockholms universitet  Stockholm trio (KI, KTH, SU), 
gemensamt bemannat kontor med 
början 2020. Placering vid Stockholm 
region EU Office.

1 CIVIS UNICA, Stockholm trio, EARMA, UArctic



Sveriges 
lantbruksuniversitet 

Lärosäten Syd i Bryssel, gemensamt 
bemannat kontor

1 European Regions Research and Innovation Network 
(ERRIN), Universities Informal Liaison Offices Network 
(UnILiON), AGRINATURA, AgriFoSe2030, Global Challenges 
University Alliance (GCUA), Euroleague for Life Sciences 
(ELLS), EARMA

Södertörns högskola  Nej Nej 1 Nordtek, University of the Arctic, Network of Academic 
Institutions in Romani Studies, European Network for Avant‐
Garde and Modernism Studies,  EARMA

Umeå universitet Nej Del av North Sweden 
European Office

1 Arctic Five, Baltic University Programme, University of the 
Arctic, NORDTEK

Uppsala universitet Representant på plats från höst 2020 Nej 1 ENLIGHT The Guild of European Research Intensive Universities, 
Coimbra Group of European research universities, U4 
University Network, European University Consortium for 
Pharmaceutical Sciences (farmaceutiska fakulteten), 
EARMA, NORDTEK

Örebro universitet Nej Indirekt genom Central 
Sweden European office

1 EUF (European University Foundation), EARMA

Komplettering som rör alla lärosäten, och därför inte är med på respektive lärosäte: 
Alla lärosäten kan sägas vara indirekt representerade av  SWERI, Sveriges forsknings‐ och innovationskontor i Bryssel (Vinnova och VR gemensamma kontor). 
Noteras inte i sammanställning.

Nästan alla lärosäten på listan är representerade i det nationella EU‐FoU‐nätverket, vilket en del av lärosätena angivit, noteras inte i sammanställningen. Nätverket 
heter sedan  oktober 2019 SWARMA (Swedish Association of Research Managers and Administrators)
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Nätverk Number Typ av org: a) 
allmänt öppen för 
ansökan b) öppen 
endast för typ 
org/geografi/tematiskt 
c) European University 

Länk Kommentar

AEC 1 b https://www.aec‐music.eu/  Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC). European cultural and educational network

A.SPIRE 1 b https://www.spire2030.eu/  European Association that represents innovative process industries, 20% 
of the total European manufacturing sector in employment and 
turnover,

AgriFoSe2030 1 b hittar ej  The AgriFoSe2030 programme targets the UN Sustainable Development 
Goal 2 in low‐income countries. Svenskt samarbete med internationell 
inriktning

AGRINATURA 1 b https://agrinatura‐eu.eu/ European universities and research organizations dealing with tropical 
and subtropical agriculture, forestry, food and human nutrition, 
veterinary medicine, fisheries and related environmental sciences.

Arctic Five 1 b hittar ej  Fem universitet. Samarbeten inom områdena gruvdrift, 
energiproduktion och hälsa. Inleder samarbete inom tre nya områden: 
regional utveckling, samer/ursprungsbefolkningar och lärande.

Artemis 3 b https://artemis‐ia.eu/ Advanced Research & Technology for Embedded Intelligent Systems

Baltic University Programme 1 b https://www.balticuniv.uu.se/  About 90 member universities in the Baltic Sea Region, cooperating for 
education and research in Sustainable Development and Democracy.

BDVA 1 https://www.bdva.eu/  Big Value Data Value Association

Sammanfattning av kartläggning av svenska lärosätens representation i Bryssel och deltagande i EU‐relaterade nätverk



BESTPRAC 1 a https://bestprac.eu/home/ The Voice of Research Administrators ‐ Building a Network of 
Administrative Excellence: Ursprungligen ett COST‐samarbete.

CESAER 3 b https://www.cesaer.org/  Unite over 50 leading research‐intensive specialised and comprehensive 
universities of science and technology in Europe and beyond

CLUSTER 1 hittar ej 
Coimbra Group of European research 
universities

1 b https://www.coimbra‐group.eu/ 
Coimbra Group is an association of long‐established European 
comprehensive, multidisciplinary universities of high international 
standard

CUMULUS 1 b https://www.cumulusassociation.o
rg/ 

International Association of Universities and Colleges of Art, Design and 
Media. 

EARMA 15 a www.earma.org 

European Research Managers and Administrators
EFFRA 1 b https://www.effra.eu/  The European Factories of the Future Research Association (EFFRA) is a 

non‐for‐profit, industry‐driven association promoting the development 
of new and innovative production technologies

ELIA 4

b

https://www.elia‐
artschools.org/home  ELIA is a globally connected European network that provides a dynamic 

platform for professional exchange and development in higher arts 
education

ERRIN 8 a https://errin.eu/  European Regions Research and Innovation Network. More than 125 
regional stakeholder organisations from 22 European countries, most of 
whom are represented by its Brussels offices

EUA 27 a https://www.eua.eu/ 

The European University Association (EUA) represents more than 800 
universities and national rectors’ conferences in 48 European countries. 

Euroleague for Life Sciences (ELLS) 1 b https://www.euroleague‐
study.org/en/universities 

The Euroleague for Life Sciences (ELLS) is a network of leading 
universities cooperating in the fields of Natural Resource Management, 
Agricultural and Forestry Sciences, Life Sciences, Veterinary Sciences, 
Food Sciences, and Environmental Sciences



Eurolife ‐ Network of European Universities 
in Life Sciences

1 b www.eurolifeuniversities.org/    Life science. Mobility programmes and research collaboration between 
members

European Network for Avant‐Garde and 
Modernism Studies

1 b http://eam‐europe.be/  Aims to encourage an interest in the cultural dimensions and contexts of 
the avant‐garde and modernism.

European University Consortium for 
Pharmaceutical Sciences, ULLA

1 b https://ullapharmsci.org/  Aims to enhance collaboration within education and research in 
pharmaceutical sciences

GEPS ‐ Group of European Practitioners for 
Framework Programme Simplification

1 a N/A GEPS is coordinated by the UK Research Office (UKRO) and the European 
Liaison Office of the German Research Organisations (KoWi) and 
supported by the Brussels‐based Informal Group of RTD Liaison Offices 
(IGLO). 

GCUA ‐ Global Challenges University 
Alliance 

1 b https://www.slu.se/en/collaborati
on/international/slu‐global/global‐
challenges‐university‐alliance/ 

Global Challenges University Alliance is a network of university 
partners from across the globe with a common vision of 
contributing to sustainable, global development

HiPEAC 1 b https://www.hipeac.net/  European network of almost 2,000 world‐class computing systems 
researchers, industry representatives and students

IDEA League 1 b https://idealeague.org/  Aalliance between five leading European universities of science and 
technology. Education and research.

LERU ‐ League of European Research 
Universities 

1 b https://www.leru.org/  Promotion of basic research at European research universities. 23 
research‐intensive universities are members.

Network of Academic Institutions in Romani 
Studies

1 b www.romanistudies.eu/the‐
project/the‐project/ 

The overall aim of the European Academic Network on Romani Studies 
is to support efforts towards the social inclusion of Romani citizens in 
Europé

Nordic Five Tech 2 b http://www.nordicfivetech.org/  Collaboration between technical universities in Nordic countries for 
joint master programmes.

NORDTEK 10 b http://nordtek.net/ Network of the Rectors and Deans of  Technical Universities in the 
Nordic and Baltic countries. Focus on focusing on Engineering Education,  
Entrepreneurship and Innovation, and Student Mobility.



Sgroup ‐ European Universities' Network 2 a  http://sgroup.be/  Foster university excellence in education and research and to promote 
continuous adaptation to educational and societal needs in a creative 
and innovative way.

The Dorich House Group 1 hittar ej, troligen b hittar ej  hittar ej
The Guild of European Research Intensive 
Universities

1 b https://www.the‐guild.eu/ The Guild comprises twenty of Europe’s research‐intensive universities 
in fifteen countries.

T.I.M.E 2 b https://timeassociation.org/  Top International Managers in Engineering. Focused on engineering 
education. International cooperation and student exchanges. 57 
members in 21 countries.

UNICA 1 http://www.unica‐network.eu/  Institutional network of 53 universities from 37 capital cities of Europe.

UniLion 6 b https://www.unilion.eu/  Universities Informal Liaison Offices Network. Network of 48 Brussels‐
based liaison offices representing nearly 150 universities based in 
Europe, Japan and Russia. 

UArctic 6 b https://www.uarctic.org/  The University of the Arctic (UArctic) is a cooperative network of 
universities, colleges, research institutes and other organizations 
concerned with education and research in and about the North

Vanguard 1 b https://s3vanguardinitiative.eu/

Vanguard Initiative new growth through smart specialisation. 
Foundations at the regional level with a political engagement. Aims at 
developing interregional cooperation and multi‐level governance for 
supporting clusters and regional eco‐systems to focus on smart 
specialisations.

Young European Research Universities ‐ 
YERUN

1 b https://www.yerun.eu/ association of young research universities in Europe.

Typ av organisation: a) allmänt öppen för ansökan b) öppen endast för typ org/geografi/tematiskt  

Europauniversitet 11
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document‐library‐
docs/european‐universities‐initiative‐factsheet.pdf

https://ec.europa.eu/education/education‐in‐the‐
eu/european‐education‐area/european‐universities‐
initiative_sv



Representation i Bryssel

Direkt representation

Lärosäten Syd Brysselkontor          Blekinge 
Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, 
Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, 
Malmö universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet

Stockholm Trio                                  Karolinska 
Institutet, Stockholms universitet, KTH

Uppsala universitet

Medlem i Brysselbaserat kontor

Chalmers 
Jönköping University

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet
Umeå universitet
Indirekt representation

Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads Universitet
Linköpings Universitet
Örebro Universitet

Indirekt genom Västra Götalandsregionen

Medlem i North Sweden European Office
Medlem i North Sweden European Office

Kommentar

Gemensam representation etablerades hösten 2018 genom samarbete mellan lärosäten som ingår i Lärosäten Syd; Blekinge Tekniska Högskola, 
Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Lunds universitet är 
administrativ huvudman för kontoret som har en person anställd vid kontoret. Kontoret samlokaliseras med Region Skånes Brysselkontor. 2020 
planerar Linnéuniversitet att ansluta till det gemensamma Brysselkontoret. Utökning av personal med ytterligare en heltidstjänst planeras.  
https://larosatensyd.se/bryssel/   

Genom City of Gothenburg European Office

Indirekt genom Västra Götalandsregionen

Gemensam representationskontor i Bryssel från och med hösten 2020. Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH ingår i 
universitetsalliansen Stockholm Trio. KI är huvudman för brysselrepresentationen som samlokaliseras med Region Stockholms Brysselkontor. En 
heltidstjänst bemannar kontoret.

En person planeras representera på deltid från och med hösten 2020.

Medlem i Småland‐Blekinge‐Halland (SBH) , kontor i Bryssel. (Regioner samt Jönköping University och Linnéuniversitetet)

Medlem i Småland‐Blekinge‐Halland (SBH) , kontor i Bryssel. (Regioner samt Jönköping University och Linnéuniversitetet)

Indirekt genom Central Sweden

Medlem i North Sweden European Office

Indirekt genom Central Sweden

Indirekt genom Central Sweden
Indirekt genom Västra Götalandsregionen
Indirekt genom Västra Götalandsregionen
Indirekt genom Region Värmland
Indirekt genom Region Östergötland
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