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Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september 2016 samt 
prognos för 2016 


• Lunds universitet visar per den 30 september 2016 ett överskott på 144 mnkr
fördelat på ett överskott på 22 mnkr inom utbildning och ett överskott på
122 mnkr inom forskning. Redovisningen av löpande semesterkostnad har
förbättrat resultatet med cirka 63 mnkr.


• Det finansiella resultatet är ett underskott på -9 mnkr med anledning av den
negativa räntan som finns på kontot i Riksgälden.


• I den prognos för helåret som är upprättad i samband med detta bokslut
redovisas ett överskott för året på 24 mnkr (budget - 23 mnkr) fördelat på
-51 mnkr inom utbildning (budget -63 mnkr) och 75 mnkr inom forskning
(budget 40 mnkr).


• Beräknat utgående myndighetskapital 2016 är 1 355 mnkr.
• Utfallet på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas


bli cirka 123 mnkr över regeringens takbelopp för 2016 (så kallad
överproduktion).


• Externa bidragsinkomster uppgår till 2 025 mnkr per 30 september, en ökning
med 22 mnkr jämfört med samma period föregående år. Oförbrukade bidrag
(inkomna till Lunds universitet men ännu inte ianspråktagna) uppgår till
3 450 mnkr, en minskning med 86 mnkr sedan årsskiftet.


• En minskning av antalet heltidsekvivalenter sedan årsskiftet med 90 till totalt
6 657.


Resultat per den 30 september 2016 
Lunds universitet redovisar per den 30 september 2016 ett överskott på 144 mnkr att 
jämföra med ett budgeterat underskott på -16 mnkr. Vid samma tidpunkt föregående år 
redovisades ett underskott på -407 mnkr.  


Utfall Budget Avvikelse Utfall
Resultat (mnkr) 2016-09-30 2016-09-30 mot budget 2015-09-30
Intäkter 5 977 6 077 -100 5 300
Kostnader 5 833 6 093 -260 5 707
Resultat 144 -16 160 -407
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Periodens intäkter visar på totalnivå en avvikelse på 100 mnkr lägre än budget. Det är 
främst avgifter och bidrag som visar lägre utfall än budgeterat, -47 respektive -48 mnkr.  
 
Kostnadssidan totalt ligger under budget med 260 mnkr, 5 833mnkr mot budget 6 093 
mnkr. Såväl personalkostnaderna som övrig drift ligger under budget.  
 
Personalkostnaderna visar ett utfall som är 100 mnkr lägre än budget vilket förklaras av 
bokföring av semesterlönekostnader med 91 mnkr. Jämfört med förra kvartalet är det en 
förändring av semesterlönekostnaderna med 266 mnkr, vilket förklarar skillnaden mellan 
prognoserna. Driftskostnaderna är 166 mnkr lägre än budget vilket kan bero både på en 
viss överbudgetering och på att de brukar öka i slutet av året. Övriga kostnadsposter visar 
endast mindre avvikelser mot budget. 
 
De regler som gäller för redovisning av universitetets semesterlöneåtagande innebär per 
den 30 september en bokförd resultatpåverkande kostnadsminskning med cirka 63 mnkr 
(54 mnkr 2015), och personalkostnaderna har minskats med cirka 91 mnkr. Effekten av 
löpande semesterkostnader budgeteras inte eftersom det för helåret i stort sett inte blir 
någon påverkan. Principen för redovisning av semesterlönekostnaden har ändrats under 
2016 och redovisas endast totalt för LU och visas inte i fakulteternas utfall.  
 
Det finansiella resultatet för perioden är ett underskott på -9 miljoner på grund av den 
negativa räntan på räntekontot hos Riksgälden. Resultatandel från LUAB är +3 mnkr.  
 
Resultat för utbildning och forskning 
 


 
 
Resultatet för utbildning är ett överskott med 22 mnkr vilket är 69 mnkr bättre än budget. 
Avvikelsen mot budget beror till största delen på förändring av semesterlönekostnaderna. 
Ingen av fakulteterna visar något större överskott.  
 
Prognosen över anslaget till grundutbildning som är gjord i september visar ett beräknat 
utfall 2016 som är cirka 123 mnkr över regeringens takbelopp (så kallad överproduktion). 
Universitetet har sedan tidigare sparat maximalt antal prestationer, och årets 
överproduktion kan därför inte ekonomiskt tillgodoräknas.  
 
Resultatet för forskning är ett överskott på 122 mnkr vilket är 91 mnkr bättre än budgeterat.  
 
Resultat per fakultet 
Fakulteternas resultat ligger alla något bättre än budget, LTH, USV och Samhällsvetenskap 
visar de högsta siffrorna. Tekniska kostnadställen visar överskott på 75 miljoner, vilket i 
huvudsak beror på semesterlönekostnader, plus 91 miljoner. 
 
I huvudsak anges att det bättre resultatet beror främst på något ökade bidragsintäkter än 
beräknat och att återbesättning av vakanser och tjänstledigheter dröjt. Medicinska 
fakulteten anger även att utbildningsuppdraget inom omvårdnadsutbildningarna inte nås 
helt. Från och med i år har redovisningsprincipen för semesterkostnader ändrats och dessa 


Resultat per Utfall Budget Avvikelse Utfall
verksamhetsgren (mnkr) 2016-09-30 2016-09-30 mot budget 2015-09-30
Utbildning 22 -47 69 41
Forskning 122 31 91 -448
Totalt 144 -16 160 -407


Budgeten redovisas i tolftedelar







 
 3 
bokförs endast på totalnivå, därav överskottet på de tekniska kostnadsställena. 
Jämförelsetalen mellan åren på fakultetsnivå är därför inte helt jämförbara.  
 


 
 


 
 


 


Totalt Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2016-09-30 2016-09-30 2015-09-30
EHL 7 3 5 0 7
Humaniora, teologi -9 -11 2 -15 6
Juridik -3 -3 0 4 -7
Konst, musik, teater 6 -2 8 -4 10
LTH 3 -12 15 14 -11
Medicin 8 -1 9 -9 17
Natur 3 -1 4 -16 19
Samhällsvetenskap 13 2 11 -13 26
USV -3 -14 11 -8 5
LUKOM 1 -1 2 1 0
MAX IV-laboratoriet 16 11 5 7 9
Gemensam förvaltning 17 8 10 -5 22
Tekniska kst 79 4 75 -219 298
Övriga verksamheter    1) 6 0 6 8 -2
Summa 144 -16 160 -255 399
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Universitetsbiblioteket och Campus Helsingborg.


Utbildning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2016-09-30 2016-09-30 2015-09-30
EHL 2 2 1 6 -4
Humaniora, teologi -6 -3 -3 -1 -5
Juridik -5 -4 -1 4 -9
Konst, musik, teater 3 -2 5 0 3
LTH 3 -7 10 20 -17
Medicin 7 2 5 13 -6
Natur -4 -2 -3 1 -5
Samhällsvetenskap 2 0 2 3 -1
USV -3 -5 2 -3 0
LUKOM 0 0 0 -1 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 7 4 3 5 2
Tekniska kst 9 -34 43 -15 24
Övriga verksamheter    7 0 7 9 -2
Summa 22 -47 69 41 -19


Forskning Resultat Budget per Avvikelse Resultat Förändring
Resultat per fakultet (mnkr) 2016-09-30 2016-09-30 2015-09-30
EHL 5 1 4 5 0
Humaniora, teologi -3 -8 5 1 -4
Juridik 2 1 1 5 -3
Konst, musik, teater 3 0 3 4 -1
LTH 0 -5 5 31 -31
Medicin 1 -3 4 -6 7
Natur 7 1 6 -3 10
Samhällsvetenskap 11 2 9 3 8
USV 0 -9 9 -5 5
LUKOM 1 -1 2 1 0
MAX IV-laboratoriet 16 11 5 5 11
Gemensam förvaltning 10 4 6 8 2
Tekniska kst 70 38 33 -495 565
Övriga verksamheter    -1 0 -1 -2 1
Summa 122 31 91 -448 570
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Externa bidrag 
Lunds universitets bidragsinkomster (inflöde av nya bidragsmedel) per den 30 september 
2016 uppgår till 2 025 mnkr, en ökning med 21 mnkr jämfört med samma period 2015. De 
fakulteter som redovisar de största ökningarna är EHL (+14), Medicin (+9), Natur (+9) och 
MAX IV (+5). Minskningar ses på HT (-14), LTH (-5) och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten (-2). 
 
Största bidragsinkomsterna för årets nio första månader visar Medicinska fakulteten (696 
mnkr), LTH (457 mnkr) och MAX IV-laboratoriet (321 mnkr).  
 
I följande tabell visas inkomsterna från de största finansiärerna per den 30 september 2016. 
 


 
 
Externa bidrag förbrukas inte alltid i samma takt som de inkommer. Den del som inte 
förbrukas redovisas inte i resultaträkningen utan periodiseras och redovisas som 
oförbrukade bidrag. Per den 30 september uppgår oförbrukade bidrag till  
3 450 mnkr, en minskning med 4 mnkr sedan 30 september 2015 och en minskning med 86 
mnkr sedan årsskiftet. De senaste årens stora ökning av oförbrukade bidrag har främst ägt 
rum inom MAX IV-laboratoriet och även denna period ökar de oförbrukade bidragen hos 
MAX IV om än i mindre omfattning. Övriga fakulteter visar i stort på en minskad nivå av 
oförbrukade bidrag jämfört med samma period 2015. 
 
Anställda 
Antalet anställda uttryckt som en ögonblicksbild av antalet heltidsekvivalenter i september 
2016 uppgår till 6 657, vilket är en minskning med 90 jämfört med motsvarande bild i 
jämförelsemånaden december 2015. 
 
De kategorier som minskar mest är innehavare av doktorandtjänst (-40), annan 
undervisande och forskande personal (-31), adjunkt (-15), teknisk personal (-11) samt 
administrativ personal (-9). Ökar gör meriteringsanställningar (11), professor (6) samt 
lektor (2). 
 
Minskningarna inom kategorin innehavare av doktorandtjänst redovisas främst vid LTH  
(-19), Naturvetenskapliga fakulteten (-24) och Fakulteterna för humaniora och teologi  
(-20). I kategorin administrativ personal har den enskilt största minskningen skett inom 
universitetsförvaltningen (-21), men en del av minskningen beror på verksamhetsövergång. 
När det gäller kategorin professorer är förändringarna inte stora men de största 
minskningarna har skett inom Övriga verksamheter (-3) och Ekonomihögskolan (-5). 
 


Inkomster från de största finansiärerna (mnkr) Utfall Utfall
 2016-09-30 2015-09-30 Förändring
Vetenskapsrådet 652 731 -79
EU 169 120 49
Knut & Alice Wallenbergs stft 101 102 -1
Statens energimyndighet 77 59 18
Formas 74 81 -7
VINNOVA 73 51 22
Stiftelsen strategisk forskning (SSF) 63 74 -11
Cancerfonden 58 55 3
Summa 1 267 1 273 -6


Totala bidragsinkomster 2 025 2 004 21
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I kategorin meriteringsanställning ingår i september 2016 postdoktor (180), biträdande 
universitetslektor (81) och forskarassistent (7). Den största minskningen inom kategorin 
har skett i gruppen forskarassistenter, vilket är naturligt eftersom möjligheten att anställa 
dessa upphörde genom en förändring av högskoleförordningen 2011-01-01.  
 
Fördelningen per anställningskategori framgår av nedanstående tabell.  
 


 
 
Analysen av antalet heltidsekvivalenter kan också göras i ett längre perspektiv, se 
nedanstående diagram.  
 


 
Helårsprognos 2016 
Prognosen för 2016 visar ett överskott på 24 mnkr fördelat med -51 mnkr inom utbildning 
och 75 mnkr inom forskning. Prognostiserat resultat ligger 47 mnkr bättre än budget på -23 
miljoner, vilket med tanke på att omsättningen beräknas till cirka 8 miljarder får anses vara 
en mindre avvikelse, mindre än 1 %. 
 


Antal heltidsekvivalenter per   
anställningskategori 2016-09-30 2015-12-31 antal %
Innehavare av doktorandtjänst 1 399 1 439 -40 -2,8%
Meriteringsanställningar 278 267 11 4,1%
Lektor 875 873 2 0,2%
Professor 686 680 6 0,9%
Adjunkt 237 252 -15 -6,0%
Annan undervisande och forskande personal 925 956 -31 -3,2%
Administrativ personal 1 430 1 439 -9 -0,6%
Bibliotekspersonal 161 164 -3 -1,8%
Teknisk personal 666 677 -11 -1,6%
Summa 6 657 6 747 -90 -1,3%


Förändring
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Driftskostnaderna visade i budgeten en stor ökning och i prognosen ligger de på en lägre 
nivå än budget 2016 men högre än utfall 2015. Utfallet för 2015 var 1 536 mnkr och det 
finns skäl att anta att driftskostnadernas utveckling inte kommer att vara så stark som 
prognosen visar.  
 
Alla fakulteter utom LTH och Övriga verksamheter redovisar bättre resultat än budget i 
sina prognoser till årets slut. Störst avvikelse visar Medicin men även Samhällsvetenskap 
redovisar något större positiv avvikelse.  
 
Anledningen till Medicins överskott i prognosen beror på en förväntad underproduktion 
hänförbart till de omvårdnadsutbildningar som under året fått utökat uppdrag men som i 
praktiken har minskande studentantal. Samhällsvetenskapliga fakultetens överskott i 
prognosen beror dels på ökade intäkter för avgiftsstudenter samt ytterligare intäkter till 
bidrags- och uppdragsforskning. 
 
Vid ett prognostiserat överskott med 24 mnkr kommer myndighetskapitalet per den 31 
december 2016 att uppgå till 1 355 mnkr.   
 
Prognosen för universitetets fakulteter visas i nedanstående tabeller på totalnivå och 
uppdelat på utbildning och forskning. 
 


 
 


prognos budget utfall
(mnkr) 2016 2016 förändring 2015


Utbildning -51 -63 12 41


Forskning 75 40 35 -320


Totalt resultat 24 -23 47 -279


Totalt Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2016 2016
EHL 4 4 0
Humaniora, teologi -13 -15 2
Juridik -3 -4 1
Konst, musik, teater -1 -2 1
LTH -18 -16 -2
Medicin 21 -1 22
Natur 5 -1 6
Samhällsvetenskap 12 2 10
USV -13 -19 6
LUKOM 0 -1 1
MAX IV-laboratoriet 15 15 0
Gemensam förvaltning 15 10 5
Tekniska kst 2 5 -3
Övriga verksamheter 1) -2 0 -2
Summa 24 -23 47
1) Övriga verksamheter består av Nälu Hkr, Nälu Lu, Universitetsbiblioteket och Campus Helsingborg.
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Avstämning mot måltal i flerårsprognosen 
Lunds universitet har som målsättning att myndighetskapitalets andel av omsättningen inte 
ska överstiga 15 % 2018. I flerårsprognosen 2019 anges måltalet till 13 %. Prognosen för 
delåret 2016 pekar på ett positivt resultat på 24 mnkr, vilket är 47 mnkr bättre än budget. 
Under förutsättning att omsättningen är konstant så kommer myndighetskapitalet med ett 
sådant resultat ligga kvar på 13 % 2019. För fakulteterna är det främst Medfak och S-fak 
som prognostiserar ett resultat bättre än budget. Måltalet för dem 2019 skulle med detta 
resultat och med oförändrad omsättning ligga något över de i måltal som anges i 
flerårsprognosen, 13 % för båda fakulteterna.  
 
 
Bilaga 1 Ekonomisk rapport 
Bilaga 2 Bedömningsrapport 
 
  


Utbildning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2016 2016
EHL 2 3 -1
Humaniora, teologi -6 -4 -2
Juridik -5 -5 0
Konst, musik, teater -1 -2 1
LTH -13 -9 -4
Medicin 10 2 8
Natur -3 -2 -1
Samhällsvetenskap 2 0 2
USV -4 -6 2
LUKOM 1 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0
Gemensam förvaltning 9 5 4
Tekniska kst -44 -45 1
Övriga verksamheter 1 0 1
Summa -51 -63 12


Forskning Prognos Budget Avvikelse
Resultat per fakultet (mnkr) 2016 2016
EHL 2 1 1
Humaniora, teologi -7 -11 4
Juridik 2 1 1
Konst, musik, teater 0 0 0
LTH -5 -7 2
Medicin 11 -3 14
Natur 8 1 7
Samhällsvetenskap 10 2 8
USV -9 -13 4
LUKOM -1 -1 0
MAX IV-laboratoriet 15 15 0
Gemensam förvaltning 6 5 1
Tekniska kst 46 50 -4
Övriga verksamheter -3 0 -3
Summa 75 40 35
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 30 september 2016 Bilaga 1
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Totalt 30-sep-16 30-sep-16 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 2015 2014
Intäkter
Anslag 3 299 3 311 -12 -0,4 4 415 4 413 4 413 3 946 4 204
Avgifter 497 544 -47 -8,6 725 725 725 754 724
Bidrag 2 170 2 218 -48 -2,2 2 957 2 895 2 941 2 776 2 549
Finansiella intäkter 8 5 4 77,8 6 8 5 25 24
Resultatandelar 3 0 3 0,0 0 3 3 12 0
Summa intäkter 5 977 6 077 -100 -1,6 8 103 8 044 8 087 7 513 7 501
Kostnader
Personal * 3 604 3 704 -100 -2,7 4 938 4 915 4 920 4 850 4 746
Lokaler 738 746 -8 -1,0 994 989 985 1 008 974
Övrig drift 1 141 1 307 -166 -12,7 1 742 1 651 1 684 1 536 1 463
Finansiella kostnader 20 7 13 196,3 9 19 12 18 9
Avskrivningar 330 331 -1 -0,3 443 446 451 380 325
Summa kostnader 5 833 6 093 -260 -4,3 8 126 8 020 8 052 7 792 7 517


Kapitalförändring 144 -16 160 -23 24 35 -279 -16


Beräknat utg myndighetskapital 1 475 1 315 160 12,2 1 308 1 355 1 366 1 331 1 609


Transfereringar och uppbörd 170 174 -4 -2,3 232 259 256 807 352


* Löpande semesterkostnader uppgår totalt till cirka 91 mnkr, varav cirka 63 mnkr påverkar resultatet (utfallet 30 september)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 30-sep-16 30-sep-16 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 2015 2014
Summa intäkter 1 806 1 849 -43 -2,3 2 466 2 493 2 480 2 445 2 430
Summa kostnader 1 784 1 896 -112 -5,9 2 529 2 544 2 533 2 404 2 436
Kapitalförändring 22 -47 69 -63 -51 -53 41 -6


Beräknat utg myndighetskapital 388 319 69 21,6 303 315 313 366 325


Transfereringar och uppbörd 31 23 8 34,8 46 46 46 59 52


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 30-sep-16 30-sep-16 % budget prognos 30/9 prognos 30/6 2015 2014
Summa intäkter 4 340 4 228 112 2,7 5 637 5 550 5 608 5 068 5 071
Summa kostnader 4 218 4 197 21 0,5 5 597 5 475 5 520 5 388 5 081
Kapitalförändring 122 31 91 40 75 88 -320 -10


Beräknat utg myndighetskapital 1 087 996 91 9,2 1 005 1 040 1 053 965 1 284


Transfereringar och uppbörd 139 93 46 49,5 186 213 210 748 300


antal 30 
sept-16


antal               
31 dec-15


föränd. 
antal


förändr.  
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 399 1 439 -40 -2,8
Meriteringsanställningar 278 267 11 4,1
Lektor 875 873 2 0,2
Professor 686 680 6 0,9
Adjunkt 237 252 -15 -6,0
Annan underv & forskande personal 925 956 -31 -3,2
Administrativ personal 1 430 1 439 -9 -0,6
Bibliotekspersonal 161 164 -3 -1,8
Teknisk personal 666 677 -11 -1,6
Summa 6 657 6 747 -90 -1,3


Perioden Helår 2016 Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Diagrammet nedan visar utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden 2004-2015 
samt helårsprognos 2016. 
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Lunds universitet Dnr V 2016/1456
Ekonomisk rapport per 30 september 2016 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                               Bilaga 1                               
 Utfall utb*                


30/9-16
Utfall fo*                   


30/9-16
Tot Utfall 


30/9-16
Budget 


2016
Prognos 


2016 Fakulteternas kommentarer
Totalt Lunds universitet 
Intäkter 1 945 4 544 6 489 8 103 8 707
Kostnader 1 923 4 422 6 345 8 126 8 683
Resultat 22 122 144 -23 24
Myndighetskap. Fak 375 1 040 1 415 1 261 1 295
Stadskapital mm 14 47 61 57 57
Myndighetskap. Tot 389 1 087 1 476 1 318 1 352
Ekonomihögskolan  
Intäkter 153 118 271 365 372  
Kostnader 151 113 264 361 367 Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Resultat 2 5 7 4 5
Myndighetskapital 38 49 87 84 85  
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 151 260 411 555 556
Kostnader 157 263 420 570 569
Resultat -6 -3 -9 -15 -13
Myndighetskapital 20 61 81 75 77
Juridiska fakulteten
Intäkter 68 41 109 148 148
Kostnader 73 39 112 152 151
Resultat -5 2 -3 -4 -3
Myndighetskapital 14 19 33 32 33
Konstnärliga fakulteten
Intäkter 102 28 130 171 173
Kostnader 99 25 124 173 173
Resultat 3 3 6 -2 -1
Myndighetskapital -4 5 1 -7 -6
Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 432 871 1 303 1 734 1 750
Kostnader 429 871 1 300 1 750 1 770
Resultat 3 0 3 -16 -19
Myndighetskapital -1 310 309 290 287
Medicinska fakulteten
Intäkter 381 1 533 1 914 2 598 2 595
Kostnader 374 1 532 1 906 2 599 2 574
Resultat 7 1 8 -1 21
Myndighetskapital 99 277 376 367 389
Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 107 674 781 1 049 1 051
Kostnader 111 667 778 1 049 1 046
Resultat -4 7 3 0 5
Myndighetskapital 37 240 277 274 279
Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 257 178 435 570 585
Kostnader 255 167 422 568 574
Resultat 2 11 13 2 11
Myndighetskapital 51 55 106 93 104
Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 40 110 150 192 196
Kostnader 43 110 153 211 210
Resultat -3 0 -3 -19 -14
Myndighetskapital 5 29 34 18 23
LUKOM
Intäkter 21 19 40 53 55
Kostnader 21 18 39 54 54
Resultat 0 1 1 -1 1
Myndighetskapital -2 11 9 7 9
Max IV-laboratoriet
Intäkter 354 354 453 455
Kostnader 338 338 438 440
Resultat 0 16 16 15 15
Myndighetskapital 0 11 11 10 10
Gemensam förvaltning
Intäkter 238 359 597 810 805
Kostnader 231 349 580 800 790
Resultat 7 10 17 10 15
Myndighetskapital 16 72 88 81 86
Tekniska kst
Intäkter -55 -72 -127 -235 -197
Kostnader -64 -142 -206 -240 -200
Resultat 9 70 79 5 3
Myndighetskapital 103 -118 -15 -75 -91
Övriga verksamheter
Intäkter 50 71 121 163 163
Kostnader 43 72 115 163 165
Resultat 7 -1 6 0 -2
Myndighetskapital -1 19 18 12 10
* ej interneliminerat utfall Belopp exlusive transfereringar
Bedömning
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men  åtgärder är beslutade
Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


Fakulteten visar överskott inom både grundutbildning och forskning i kvartal 3. Prognosen visar 
också på ett bättre resultat inom både grundutbildning och forskning jämfört med budget.


 


 


OBS. Inom LUKOMs myndighetskapital ingår åtaganden på 12 mnkr. Anledningen till att särskilda 
åtaganden ingår i myndighetskapitalet är att dessa finansieras av anslagsmedel som inte kan 
periodiseras. Som exempel kan nämnas bokfört värde av LUs konstsamling och om- och 
tillbyggnaden av Skissernas museum. 


Det prognostiserade överskottet består av en "avsättning" till en räntereserv på12 mnkr samt en 
planerad täckning av underskottet med 2,5 mnkr. 


LU Bostäder kommer 2016 att uppvisa ett underskott men diskussioner om åtgärder pågår


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Fakultetens resultat är sämre än förra kvartalet, men vi gör ändå bedömningen att helårsprognosen 
kan lämnas ganska oförändrad, med en viss nedjustering av omsättningen. Fakultetet storlek har på 
senare tid varit i det närmaste oförändrad, både vad gäller ekonomisk omsättning och 
personalstorlek. Framtiden får utvisa om detta är tillfälligt.


Inga större avvikelser jämfört med budgeterad verksamhet noteras.. En viss ökning av intäkter ger 
ett något lägre underskott jämfört med budget. En viss ökning av kostnader inom utbildning 
uppvägs av en förväntad minskning av kostnaderna inom forskningen. 


Institutionerna följer budgeten. Ledningen tycker att det finns en god budgetföljsamhet på fakulteten 
överlag.  
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Mil jöchef  


Lunds universitets policy för hållbar utveckling 


Bakgrund 


Universitetsstyrelsen antog vid sammanträde 2014-12-12 en ny policy för hållbar 


utveckling. Samtidigt uppdrog styrelsen åt rektor att påbörja arbetet med att utöka 


policyn så att den omfattar hållbar utveckling i ett bredare perspektiv. Vid styrel-


semötet 2016-04-15 omformulerades uppdraget till rektor att återkomma med ett 


förslag till tydligare formulerad policy för hållbar utveckling.  


Bifogat förslag till policy för hållbar utveckling har kompletterats med en skrivning 


om hållbar utveckling samt ett åtagande om att Lunds universitet ska bidra till att 


genomföra Agenda 2030. Policyns syfte är, precis som tidigare, att uttrycka univer-


sitetets ambition och vilja i arbetet för en hållbar utveckling. Det har inte varit 


fråga om en genomgripande revidering av policyn utan enbart en komplettering. 


Förslaget till policy för hållbar utveckling har skickats på remiss till Hållbarhetsfo-


rum i gruppens egenskap av Hållbarhetsråd till miljöchefen.  


Förslag till beslut 


Styrelsen föreslås besluta att fastställa bifogat förslag till policy för hållbar utveck- 


ling. 
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Styre lsen  


Lunds universitets policy för hållbar utveckling 


Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att även-


tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället 


hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaning-


ar.  


Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor 


och ska därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet ska ge-


nom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, tillhanda-


hålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden. Lunds universitet ska bidra till att 


genomföra Agenda 2030 som innehåller FN:s hållbarhetsmål. 


Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper 


om ämnesrelevanta aspekter på hållbar utveckling. Studenterna blir därmed spjut-


spetsar i yrkeslivets arbete med att skapa en hållbar utveckling. 


Forskning och samverkan som processer och resultaten av dessa ska främja hållbar 


utveckling. 


Principen ”att leva som vi lär”, att verka förebyggande, för ständiga förbättringar 


och att efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla den dagliga verksamheten vid 


Lunds universitet. Detta är en trovärdighetsfråga som förutsätter en aktiv medver-


kan från universitetets medarbetare och studenter. 
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Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 
Lunds universitet grundades 1666 och har under århundraden varit ett centrum för 
bildning och lärdom. Idag räknas det till ett av Sveriges främsta universitet med en 
ledande internationell position.   


En stor del av framgångarna kan tillskrivas universitetets förmåga att skapa en unik 
ämnesbredd och gränsöverskridande samarbeten. Andra styrkor är 
studentinflytande, internationalisering och nära samverkan med omvärlden. 


Dessa styrkor kommer att vara än viktigare de kommande tio åren då samhället står 
inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, 
migration, digitalisering och demografiska förändringar. På utbildningens och 
forskningens områden upplever världen stora förändringar som skapar nya 
möjligheter till samarbete, men som också innebär stora utmaningar. Denna 
utveckling är såväl geografisk som teknologisk, med nya forskningsinstrument och 
e-lärande som viktiga dimensioner. En tydlig strategisk förflyttning krävs för att 
Lunds universitet ska utvecklas som stabil bärare av kunskapskultur i en 
föränderlig omvärld samt stärka sin position som ett ledande lärosäte och en 
inspirerande samhällskraft.  


I den strategiska planen för 2017-2026 lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram. I 
dessa anges att utbildning och forskning ska vara sammanflätade och sträva efter 
högsta kvalitet. Komplexa samhällsutmaningar ska mötas genom att utnyttja 
ämnesbredden, tvärvetenskapliga samarbeten och förstärkt samverkan med 
omvärlden. Universitetet ska fortsätta utvecklas i sin strävan att vara internationellt 
ledande. Lunds universitet ska attrahera och behålla engagerade och entusiastiska 
studenter och medarbetare samt betona hållbar utveckling. Under kommande år 
finns stora möjligheter i de unika forskningsanläggningarna MAX IV och ESS 
(European Spallation Source) och denna potential ska nyttjas maximalt.  


För att nå uppsatta mål behöver universitetet göra aktiva vägval, vilket sker genom 
att det kollegiala ledarskapet utvecklas. Det krävs också ett öppet och kreativt 
klimat där en mångfald av människor möts, växer och samverkar – i kombination 
med ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt skapas möjligheter till oväntade 
genombrott. Verksamheten, förhållningssättet och resultaten ska göra universitetet 
till en ledande och inspirerande förebild i samhället. 
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Värdegrund 
Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de 
grundläggande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna 
Charta Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. 
Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara 
utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet.  
 
Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska 
följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 
respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer 
och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande 
principer för alla delar av vår verksamhet. 
 
Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång 
tid är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, 
engagemang, medmänsklighet och humor.  
 


 
Vision 


Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor 


 
 


Prioriterade områden 2017-2026 
 
Utbildning och forskning ska vara sammanflätade  
• Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta 


kvalitet.  
• Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både 


undervisas och forskas och där meritering inom utbildning och forskning 
likställs. 


• Pedagogik, kursinnehåll och den egna lärprocessen ska rusta studenter och 
doktorander att möta nya utmaningar. Lärarna ska ha hög pedagogisk 
kompetens och ökad pedagogisk kvalitet ska särskilt premieras. 


• Mångfald i utbildning och forskning ska stärkas genom breddad rekrytering. 
• Forskningen ska bedrivas i dynamiska och välorganiserade miljöer och vara 


etiskt förankrad. Den ska bygga på kritiskt tänkande och eftertanke samt 
tillåta risktagande. Forskningsresultaten ska vara öppet tillgängliga. 


• För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig 
infrastruktur och stödverksamhet. 


 
Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna 


• Universitetets ämnesbredd är unik och ska värnas. 
• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet 


och med andra lärosäten ska stimuleras och nya samarbeten utvecklas. Hinder 
för samarbeten ska identifieras och undanröjas. 


• Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, 
näringslivet och alumner ska vidareutvecklas och underlättas.  


• Lunds universitet ska ta ett stort samhällsansvar och möta de globala 
utmaningarna, exempelvis i arbetet för hållbar utveckling. 


• Samverkan och integration med universitet och andra partners i 
Öresundsregionen ska stärkas. 







 
 
 3 


• Universitetet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, 
samhällsdebatten och kulturlivet. I detta ingår att synliggöra verksamheten. 


 
Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter 
• Det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i 


verksamheten liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet. 
• Det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet för studenter och 


medarbetare. 
• Universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare. 
• Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och 


aktivt delta i tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och 
U21. 


 
Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer 
• Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas för att stärka det kritiska samtalet och 


nå målen.  
• Ledare och chefer på alla nivåer ska ha rätt kompetens och förmåga att 


prioritera, leda och genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och 
dess kvalitet samt ha tillgång till ett ändamålsenligt administrativt stöd. 


• Lunds universitet ska arbeta för och utveckla ett aktivt och ansvarsfullt 
medarbetarskap som genomsyras av att vi är ett universitet med en stor 
mångfald bland medarbetarna. 


• Lunds universitet ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande på alla 
nivåer. 
 


Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer 
• Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd. 
• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt 


med rekryteringar.  
• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att 


säkra likabehandling för både studenter och medarbetare. 
• Campusmiljöerna ska vara inbjudande för både studenter, medarbetare och 


besökare.  
• Kulturverksamheten ska lyftas fram som en del av universitetets attraktivitet. 


Detta gäller både de publika samlingarna, studentdriven kultur samt 
konstnärlig och kulturinriktad forskning och utbildning.  
 


Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt 
• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara 


aktiv i utvecklingen av ESS. Universitetet ska också utveckla sin utbildning 
och forskning genom anläggningarna. 


• Universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten 
och samverkan med offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS 
samt vara en drivande kraft i utvecklingen av Science Village Scandinavia.  
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Rapport MAX IV december 2016 


Sammanfattning 


Detta PM om MAX IV kan sammanfattas i nedanstående punkter: 


• Implementeringen av acceleratorteknologin har hittills varit framgångsrik.
• Antalet finansierade strålrör är uppe i 14 stycken.
• Driften är säkrad till och med 2018 genom bidrag från Vetenskapsrådet.
• Strategiplan och driftsbudget för 2019-2023 har lämnats till VR i oktober 2016.
• Driftstagandet av strålrör fortskrider och ökar succesivt.
• ”Gamla MAX-lab” stängdes i december 2015 och nedmontering kommer


slutföras under december månad 2016.
• Byggnation av tillbyggnaden är avslutad inom budget.


Styrelsen i MAX IV-laboratoriet hade sitt senaste styrelsemöte den 22 november. 
Denna rapport bygger på statusrapportering till detta styrelsemöte. 


Ekonomi 


Fas 1 MAX IV-projektet, acceleratorsystem, infrastruktur mm 


Total budget för fas 1 är på 1 134 miljoner.  Fas 1 innehåller bland annat 
acceleratorsystem, infrastruktur och teknisk utrustning samt projektkostnader mm. 
Acceleratorsystemet beräknas i nuläget bli 7 miljoner dyrare än budget på 896 
miljoner. Ökningen förklaras av högre installationskostnader än beräknat 
2009/2010. Denna fördyrning är ett estimat som kommer att diskuteras vidare inom 
MAX IV-laboratoriet och med projektets finansiärer. Kostnadsökningar avseende 
infrastruktur och teknisk utrustning samt projektomkostnader, 25 miljoner, 
kommer att finansieras via MAX IV-laboratoriets driftsbudget. 


Driftsättning av linjäracceleratorn är klar och elektroner levereras nu kontinuerligt 
till 3 GeV-ringen. Driftsättningen av 3 GeV-ringen fortsätter planenligt. Arbetet 
med lilla, 1,5 GeV-ringen fortskrider som planerat och driftsättningen har 
påbörjats. 


Byggnaderna har uppförts med Fastighets AB ML4 som beställare och hyresvärd 
och Lunds universitet som hyresgäst. LU/MAX IV-laboratoriet tillträdde den 1 juni 
2015 hela hyresobjektet.  
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Hyran grundas på marknadsräntan Stibor 3 månader samt för drift- och 
underhållshyran i viss mån på konsumentprisindex, KPI. Budgeterad hyreskostnad 
för 2016 är 67,4 MSEK inklusive drift- och underhållshyra. Stibor 3 månader är för 
närvarande historiskt låg, den 22 november -0,586%.  
 
Den planerade tillbyggnaden är avslutad och överlämnades den 1 september 2016. 
Både budget och tidsplan har hållits. I och med utbyggnaden har MAX IV:s yta 
ökat med totalt 3 175 m2 vilket tillåter utrymme för ytterligare tre strålrör, 82 
kontorsplatser, två laboratorier samt mötes- och lunchrum.  
 
En lösning för stabil el till acceleratorerna utreds för närvarande. Teknik för detta 
kommer att kräva ytterligare en byggnad på området och kommer att bli ett tillägg 
på hyresobjektet. Objektet finansieras inom budget. 
 
Strålrörsuppbyggnaden 
 
Fas 1 i strålrörsuppbyggnaden omfattar uppbyggnad av sju strålrör, finansierade av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med 400 miljoner och 12 av de svenska 
universiteten med 162 miljoner, sammanlagt 562 miljoner. Ett åttonde strålrör 
finansieras av Estland och Finland.  
 
Fas 2 i strålrörsuppbyggnaden omfattar ytterligare två helt nya strålrör, CoSAXS 
och SoftiMAX, och flytt av delar och komplettering av tre befintliga strålrör. 
Finansiering har säkrats genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 
15 miljoner, och Vetenskapsrådet, 250 miljoner kronor, sammanlagt 265 miljoner.  
 
Uppförandet av samtliga tretton strålrör kommer i hög grad att ske parallellt och 
detta kommer att ställa höga krav på hela MAX IV:s projektorganisation.  
 
Driftstagandet av strålrör fortskrider och ökar succesivt och en milstolpe är hösten 
2017, då forskarverksamheten successivt kommer att öka väsentligt med cirka 6-8 
strålrör i drift. 
 
MedMAX, som är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras till en mindre del från LU. Andra finansiärer är Region Skåne och 
Vetenskapsrådet men ett betydande arbete med finansieringen av strålröret återstår.  
 
Avtal med universiteten i Danmark om finansiering av strålrör nr 14, DanMAX, är 
klart. Danmark står även för en stor del av driftkostnaderna när strålröret tas i drift. 
 
MicroMAX, sannolikt strålrör nr 15, har i nuläget hög prioritet med fortsatt 
specifikationsarbete och finansiering och arbete med ansökan pågår. 
 
Driftkostnader 


Vetenskapsrådet har beviljat MAX IV:s ansökan om driftbidrag fram till och med 
2018 i stort i enlighet med ansökan, vilket är mycket positivt. Beviljade bidrag 
uppgår till 300 miljoner 2015 och 295 miljoner per år 2016-2018. Efter 2018 har 
VR åtagit sig att finansiera minst 280 miljoner per år, vilket är en lägre andel av 
driftkostnaderna än tidigare år. Efter 2018 stiger driftkostnaderna efterhand som 
strålrören tas i drift. Strategiplan och driftsbudget 2019-2023 lämnades till VR i 
oktober 2016. Diskussioner med VR kommer att intensifieras framöver och 2017 
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är ett viktigt år. Forskningspropositionen som kommer i slutet av november har 
inverkan på förutsättningarna för budgetdiskussionerna. Ökningen av 
driftskostnaderna är i huvudsak strålrörsrelaterade. 


Driften av de fjorton strålrör som är beslutade ingår i driftkostnaderna. Det är 
MAX IV:s målsättning att säkerställa finansieringen av driften av alla nya strålrör 
innan byggnation startas. 


Verksamhet 
 
Diskussioner förs med flera eventuella finansiärer av ytterligare strålrör. Möjliga 
finansiärer/partners kan vara såväl privata som offentliga och också från andra 
länder. Överenskommelser måste vara väl genomtänkta och särskild 
uppmärksamhet måste riktas på access-modeller och de samhörande 
driftskostnaderna. Vad gäller det planerade strålröret ForMAX pågår konkreta 
diskussioner med Wallenberg-stiftelsen och sex svenska bolag inom skog- och 
pappersindustrin. 
 
I december 2015 stängdes all verksamhet på ”gamla MAX-lab” ned. 
Nedmonteringsarbetet med mera, som sträcker sig under hela 2016, pågår och 
kostnaderna har hittills blivit ca 15 miljoner högre än planerat vilket tas inom 
MAX IV:s budget. 
 
Risker 
 
I ett så stort och omfattande projekt som uppbyggnaden av MAX IV finns ett antal 
utmaningar att hantera. De övergripande största utmaningarna hittills framgår 
nedan. Riskerna har uppdaterats i enlighet med MAX IV:s senaste statusrapport. 
 
Finansiering 
Driftkostnaderna för MAX IV kommer planenligt att stiga efterhand som nya 
strålrör tas i drift. Vetenskapsrådet och Lunds universitet har beslutat bevilja bidrag 
till driftskostnaderna fram till och med 2018. Finansieringsrisken fram till och med 
2018 kan därmed klassas som låg under förutsättning att verksamheten bedrivs 
inom ramarna. Efter 2018 är finansieringsrisken avsevärd med tanke på 
strålrörsutbyggnaden och VR:s bidrag. 
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Hyresnivå 
Ränterisken måste hanteras inom LU och i samverkan med VR, då det inte finns 
möjligheter för LU att teckna eventuell SWAP på öppna marknaden. För tillfället 
är ränterisken liten eftersom Stibor 90 är långt under kalkylerad nivå. Risken 
hanteras även med intern avsättning inom LU. 
 
Teknik 
Hela uppbyggnaden av MAX IV är tekniskt mycket komplicerad och en stor del av 
anläggningen uppförs med teknik som är helt ny. Exempel på detta är 3 GeV- 
systemet. Hittills har testerna utfallit mycket positivt kring lagring av elektroner i 
stora ringen men mycket arbete återstår att komma upp i den allra högsta 
prestandan. 
 
Tidplan 
Förseningar i konstruktion, upphandling eller tillverkning relaterat till 
strålrörsuppbyggnaden är en utmaning i ett så omfattande och komplext projekt 
som MAX IV. Riskminimering hanteras genom kontinuerlig planering, samarbete 
och kommunikation och hittills har tidplanen kunnat följas.  
 
Personal och bemanning 
Dimensionering av projektorganisationen och bemanning av projekten är 
fortfarande de risker som bedömts som störst vad gäller strålrörsuppbyggnaden. 
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Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S 
Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO    
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Sanders, Björn Ordförande LUS   (§§ 6 g, 8 - 16) 
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Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Modig, Hans Docent 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
Wiberg, Eva Prorektor   
 
Frånvarande 
Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare 
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 
Hans Modig ges närvarorätt vid dagens sammanträde. 
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Cecilia Skoug att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-10-28 till handlingarna. 
 


5 Lägesrapport från MAX IV 
 
Direktör Christoph Quitmann berättar om ursprunget till tekniken som används vid MAX IV 
och vilka frågor man bl a kommer att jobba med inom MAX IV.  
 


6 Information 
 


a) Lägesrapport från MAX IV 
 PM från sektionen Ekonomi 2016-11-28 
 Bilaga § 6 a 
 
 Dnr V 2016/949 
 
 Föredragande: Lise Bröndum 
 
Lise Bröndum redogör för aktuell situation vad gäller ekonomi mm för MAX IV. 
 
Styrelsen lyfter möjligheten att göra avsättningar för att säkra framtida hyresökningar vid 
höjda räntor.  
 


b) Information om det ekonomiska utfallet per 30 september samt prognos för 2016 
 PM från sektionen Ekonomi 2016-10-31 
 Bilaga § 6 b 
 
 Dnr V 2016/1456 
 
 Föredragande: Lise Bröndum 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Studenterna lyfter att trenden med minskat antal doktorander är oroande och framför att 
detta är en fråga som behöver tas upp i styrelsen. 
 


c) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 c 
 
Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor 
  


d) Rapport från LUS 
 
Björn Sanders informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- Bopoolens nya hemsida är lanserad, 
- alla kårer haft lunch med ledningen och diskuterat personalansvarsnämndens roll 
jämfört med disciplinnämnden, jämställdhet och likabehandling och det interna 
resursfördelningssystemet, 
- Lars Haikolas rapport om Campus Helsingborg,  
- studenthälsan. 
 


e) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av intern styrning och kontroll inom djurförsöksverksamhet, 
- granskning av intern styrning och kontroll vid CIRCLE och Trafikflyghögskolan, 
- utkast till revisionsplan, 
- internrevisionens årsrapport,  
- revisionsutskottets bedömning av internrevisionen. 
 


f) Yttrande över internrevisionens granskning av CIRCLE 
 Yttrande från rektor 2016-11-21 
 Bilaga § 6 f 
 
 Dnr STYR 2016/1407 
  
Susanne Kristensson redogör för ärendet och svaret till internrevisionen. 
 


g) Information om forskningspropositionen 
 PM från avdelning Planering 2016-11-29 
 Bilaga § 6 g 
 
Tim Ekberg redogör för forskningspropositionen. 
 
Diskussion.  
 


h) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2016-11-30 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 h 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


i) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2016-11-21 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 i 
  
Styrelsen diskuterar kring pedagogisk meritering vid anställning som professor.  
 


7 Beslut om reviderad policy för hållbar utveckling  
 PM från LU Byggnad 2016-12-09 samt förslag till policy för hållbar utveckling. 
 Bilaga § 7 a 
 


 Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
 Bilaga § 7 b 
 
 Dnr STYR 2016/1545 
 
 Föredragande: Claes Nilén 
 
Styrelsen diskuterar bl a kring formuleringar i förslaget samt behovet av en strategi för 
hållbar utveckling. 
 
Styrelsen enas om att fjärde stycket i förslaget ska ändras till följande: Ett av målen med 
forskning och samverkan är att främja hållbar utveckling. 
 
Styrelsen beslutar att med ändringen ovan fastställa Lunds universitets policy för hållbar 
utveckling enligt bilaga § 7 b. 
 


8 Beslut om revisionsplan för år 2017 
 Revisionsplan för år 2017 
 Bilaga § 8 
 
 Dnr STYR 2016/1473 
 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för år 2017 enligt bilaga § 8. 
 


9 Information om Lunds universitets 350-årsjubiléum 
 


 Föredragande: Göran Bexell 
 


Göran Bexell informerar om 350-årsjubiléet, se även lu.se/350. Invigningen är 19 december.  
 


10 Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
  
 Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
Torbjörn von Schantz redogör för sin syn på de utmaningar och möjligheter som Lunds 
universitet står inför.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen diskuterar kring olika lärosätens närvaro i Bryssel, vikten av att Lunds universitet 
också finns där och möjlighet till synergieffekter genom samverkan med andra aktörer på 
plats.  
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen med förslag till hur Lunds universitet 
kan öka sin närvaro i Bryssel. 
 


11 Presentation av omvärldsanalys 
 PM från avdelning Planering 2016-11-25 
 Bilaga § 11 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg 
 
Jonas Hafström inleder med en ögonblicksbild av den politiska situationen i världen. 
 
Tim Ekberg redogör för arbetet med och innehållet i den av styrelsen efterfrågade 
omvärldsanalysen som är tänkt att vara sammankopplad med arbete med riskarbetet, 
verksamhetsplan mm. 
 
Styrelsen diskuterade en utvecklad form av omvärldsanalys. Ledamoten Svegfors åtog sig att 
inkomma med en utvecklad idéskiss. 
 


12 Beslut om strategisk plan för Lunds universitet 2017 - 2026 
 PM från vicerektor Bo Ahrén 2016-11-22 
 Bilaga § 12 a 
 
 Strategisk plan för Lunds universitet 2017 – 2026 
 Bilaga § 12 b 
 
 Dnr STYR 2015/1048 
 
 Föredragande: Bo Ahrén 
 
Styrelsen är enig om att på första sidan, andra stycket i förslaget, byta ut ordet 
studentmedverkan mot studentinflytande.  
 
Styrelsen beslutar att  
- med justering enligt ovan fastställa Strategisk plan för Lunds universitet 2017 – 2026 enligt 
bilaga § 12 b, 
- uppdra åt rektor att vid styrelsens sammanträde i juni 2017, med beaktande av 
forskningspropositionen, presentera en plan för uppföljning av den strategiska planen.  
 
Styrelsen förklarar punkten som omedelbart justerad. 
 


13 Intern styrning och kontroll 
 Föredragande: Magnus Ekblad 
 
a) Beslut om reviderat ramverk för intern styrning och kontroll 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 PM från Planering 2016-11-22 
 Bilaga § 13 a.1 
 
 Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
 Bilaga § 13 a.2 
 
 Dnr STYR 2016/1573 
 
Diskussion.  
 
Styrelsen är enig om att justera förslaget enligt följande: 
- texten om revisionsutskottet ska följa beskrivningen i revisionsutskottets arbetsordning, 
- i tabellen Bedömning av konsekvens stryks meningen ”Universitetet överlever troligen inte 
i sin nuvarande form” 
 
Styrelsen beslutar att, efter justeringar enligt ovan, fastställa Ramverk för intern styrning och 
kontroll vid Lunds universitet enligt bilaga § 13 a.2. 
 
b) Beslut om riskvärdering 
 
 PM från Planering 2016-11-21 
 Bilaga § 13 b.1 
 
 Universitetsövergripande riskvärdering 2016 
 Bilaga § 13 b.2 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen beslutar att, med tillägget att Lunds universitetsbibliotek ska nämnas som en av de 
verksamheter som riskvärderats och som ligger till grund för riskvärderingen, fastställa 
riskvärdering för Lunds universitet enligt bilaga § 13 b.2. 
 
Styrelsen uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma till styrelsen med en 
förvaltningsrättslig redogörelse för regelverket kring intern styrning och kontroll.  
 


14 Rapportering av kvalitetsarbete inom utbildning vid Lunds universitet 
 PM 2016-11-22 
 Bilaga § 14 
 
 Föredragande: Åsa Ekberg 
 
Ärendet tas upp på nästa möte. 
 


15 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM från Stiftelseförvaltning från 2016-11-24 
 Bilaga § 15 
 
 Dnr V 2016/1806 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Ärendet tas upp nästa möte. 
 


16 Eventuellt övrigt 
 
Ordföranden tackar alla för året som gått och önskar god jul och gott nytt år. 


 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Cecilia Skoug 
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Avdeln ing  Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Sammanfattning av forskningspropositionen Kunskap i 
samverkan 
Regeringen har överlämnat den forskningspolitiska propositionen Kunskap i 
samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 
2016/17:50) till riksdagen. Propositionen säger sig ha ett tioårigt perspektiv men 
fokuserar i huvudsak på perioden 2017-2020. Det övergripande målet är att öka 
samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle för att möta de stora 
samhällsutmaningarna såväl som stärka landets konkurrenskraft. Sammanlagt 
fördelas 2,8 miljarder kronor fram till 2020. Medlen kommer att fördelas enligt 
följande tabell. 


Propositionen har en tydlig innovations- och samverkanskaraktär. Samtidigt är 
propositionen inom flera områden och satsningar luddigare än vanligt. Många 
centrala frågor skjuts på framtiden. Det anges inte hur medlen till högskolorna och 
universiteten kommer att fördelas de kommande åren. Klart är dock att högskolorna 
kommer att få en ökad andel av de direkta statliga medlen.  


Endast två förslag kräver beslut av riskdagen – avskaffandet av utbildningsbidrag 
för doktorander och att Malmö högskola blir universitet. 
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Starka och ansvarsfulla lärosäten 
Regeringen vill i propositionen värna den fria forskningen samtidigt som landets 
forskningspolitik svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. De 
prioriterade globala samhällsutmaningarna är klimat och miljö, hälsa och ökad 
digitalisering. Två nationella samhällsutmaningar är också prioriterade och de 
handlar om att skapa ett hållbart samhällsbyggande och om att höja kvaliteten i den 
svenska skolan.  


Fram till 2020 kommer universiteten och högskolorna att få ökat anslag till 
forskningen med 1,3 mnkr. Det anges inte hur dessa medel kommer att fördelas till 
de olika lärosätena. Det anges dock att regeringen kommer att eftersträva en mer 
jämn fördelning mellan universitet och högskolor. Varje högskola ska få minst 
12 000 kr, mot tidigare 8 000 kr, per helårsstudent i sitt forskningsanslag.  


Propositionen menar att de ökade forskningsanslagen ger lärosätena större kontroll 
över sina prioriteringar samt forskningens inriktning och genomförande. Medlen ska 
leda till att lärosätena tar ett större ansvar för att öka jämställdheten, stärka 
sambandet mellan utbildning och forskning, utveckla samverkan med det omgivande 
samhället, öka nyttiggörandet av forskning, ta ett ökat ansvar för 
forskningsinfrastruktur samt framgångsrikt kunna delta i och medfinansiera större 
EU-program. Regeringens syfte med ökningen av anslaget är inte att öka antalet 
forskare. Avsikten är i stället att öka kvaliteten, dvs. att ge större utrymme för 
forskning inom anställningarna samt bättre möjligheter för universitet och högskolor 
att ta ansvar för en tydlig och överblickbar tjänstestruktur och karriärutveckling.  


De två kvalitetsindikatorer – publiceringar och citeringar samt externa medel – som 
har använts sedan tidigare bör fortlöpande utvecklas. Framöver ska samverkan bli 
en kvalitetsindikator som påverkar fördelningen av forskningsmedlen. Hur denna 
indikator ska användas i praktiken är inte framskrivet. Vetenskapsrådets (VR) 
tidigare förslag till modell, den s.k. FOKUS-modellen, kommer inte att realiseras. 
Universitetskanslersämbetet ska få i uppgift att ansvara för kvalitetssäkringen även 
av forskningen. Hur detta ska gå till är inte heller preciserat.  


De strategiska forskningsområdena (SFO) ska fortsätta finnas och regeringen 
kommer även framöver att anvisa i regleringsbrevet hur stor del av anslaget som ska 
gå till dessa områden. Lunds universitet och Stockholms universitet kommer dock 
att få en minskning år 2020 pga. att en miljö vid vartdera universitetet fått kritik av 
VR:s tidigare utvärdering. Om fem år avser regeringen att initiera en förnyad 
utvärdering.  


Regeringen konstaterar att vägen till en tillsvidareanställning som lärare i högskolan 
är svåröverskådlig för unga forskare. Det är därför angeläget att det finns attraktiva 
och tydliggjorda karriärvägar och trygga anställningsvillkor som kan leda till en 
tillsvidareanställning. Regeringen menar att en meriteringsanställning behöver bli 
definierad enhetligt nationellt reglerad. Hur detta ska se ut och gå till bereds inom 
regeringskansliet. 


Satsningar för att möta samhällsutmaningar 
Nationella forskningsprogram ska utvecklas av de statliga forskningsfinansiärerna 
Programmen förväntas skapa synergier mellan olika aktörer som kompletterar 
varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. De kan även verka som 
plattform för pågående forskning inom ett område. Varje nationellt 
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forskningsprogram bör ha en programkommitté. De nationella 
forskningsprogrammen är: 
 


- Nationellt forskningsprogram om klimat 
Inrättas och styrs av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas). Satsningen omfattar 25 mnkr 2017 och 
därefter ytterligare 50 mnkr 2018 och 55 mnkr 2019. 
 


- Nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande 
Inrättas och styrs av Formas. Satsningen omfattar 50 mnkr 2018 och 
ytterligare 25 mnkr 2019. 
 


- Social bostadspolitik och tillgänglighetsdesign 
Social bostadspolitik inrättas som område av Formas. Satsningen omfattar 
20 mnkr 2018 och därefter ytterligare 10 mnkr 2019. Området 
tillgänglighetsdesign inrättas av Vinnova. Satsningen omfattar 15 mnkr 
2017 och därefter ytterligare 20 mnkr 2020. 
 


- Nationellt forskningsprogram om migration och integration 
Inrättas och styrs av VR. Satsningen omfattar 10 mnkr 2017 och därefter 
ytterligare 10 mnkr per år 2018 och 2019. 
 


- Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens 
Inrättas och styrs av VR. Satsningen omfattar 20 mnkr 2018 och ytterligare 
5 mnkr 2019. 
 


- Nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) får 40 mnkr 2018 
och därefter ytterligare 30 mnkr per år 2019 och 2020. Därmed beräknas 
anslagsnivån bli 100 mnkr högre 2020 än 2016. Inom ramen för dessa 
medel ska forskarskolor byggas upp som bidrar till kunskapsuppbyggnad 
inom socialtjänsten. 
 


- Nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning 
Inrättas och styrs av Forte. Satsningen omfattar 30 mnkr 2017 och därefter 
ytterligare 10 mnkr 2018 och 20 mnkr 2019. 


Regeringen föreslår därutöver ett antal särskilda forskningssatsningar. Dessa är: 


• Förstärkning av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. VR får 
40 mnkr 2018 och ytterligare 20 mnkr 2020. 


• Förstärkning av rymdforskning och rymdverksamhet. Rymdstyrelsen får 25 
mnkr 2018 och ytterligare 15 mnkr 2019. 


• Förstärkning av datadriven forskning. För att främja datadriven forskning, 
särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, finns ett behov av att 
digitalisera material som i dag finns vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, 
samlingar och bibliotek. VR får 20 mnkr 2018 och ytterligare 20 mnkr 2019. 


• Framtidens teknik för digitalisering. KTH och Linköpings universitet får 
150 mnkr 2020 för att bilda forskningscentra för framtidens teknik och 
digitalisering. 
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• Förstärkning av biobanker och registerforskning. VR får 30 mnkr 2018 och 
ytterligare 10 mnkr per år 2019 och 2020. 


• Förstärkning av klinisk forskning. VR får 25 mnkr 2017 och därefter 
ytterligare 5 mnkr per år 2018–2020, sammanlagt 40 mnkr. 


• Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Forte får 10 
mnkr 2017 och därefter ytterligare 5 mnkr 2018. 


• Stöd till forskning för jämlika villkor. VR får 10 mnkr 2018 och ytterligare 
10 mnkr 2020. 


• Särskilda åtgärder för att stödja svensk forskning och innovation. VR får 5 
mnkr till Sunet. Kungl. Biblioteket får 3,5 mnkr till utveckling av SwePub. 
Formas får 15 mnkr för analysfunktion för miljöarbete. VR får 7 mnkr till 
polarforskning. Vinnova får 25 mnkr per år för en samordningsfunktion för 
internationella forsknings- och innovationssamarbeten. Nobelmuseet får en 
ökning med 20 mnkr.  


 Försöksverksamhet för att få en starkare vetenskaplig grund i skolan. En 
försöksverksamhet i syfte att pröva och utveckla modeller som kan stärka 
den praktiknära forskningen och som kan lägga grunden till robusta 
strukturer för samverkan mellan de som är verksamma i skolväsendet och 
på universitet och högskolor. 15 mnkr 2017, 5 mnkr ytterligare 2018 och 10 
mnkr 2019 till universitet och högskolor. Oklart hur de ska fördelas. 


 Forskarskolor för ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna. 
VR får medel för finansiering av forskarskolor med 10 mnkr 2017 och 
därefter ytterligare 10 mnkr 2018 och 70 mnkr 2020. 


 Öppen tillgång till forskningsresultat. Regeringen menar att alla de 
vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad 
forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga då de publiceras. VR får ett 
nationellt samordningsansvar. Regeringen avser att återkomma till frågan. 


Strategiska innovationsområden 
Regeringen har efter diskussioner i Nationella innovationsrådet inrättat fem 
strategiska samverkansprogram. Den övergripande målsättningen med dessa 
program är att gemensamt samordna innovationsinsatser för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft och samtidigt möta de stora samhällsutmaningarna. 
Samverkansprogrammen är: 


• Nästa generations resor och transporter. 


• Smarta städer. 


• Cirkulär och biobaserad ekonomi. 


• Life science. 


• Uppkopplad industri och nya material. 


De strategiska innovationsområdena (SIO) är ett tvärsektoriellt initiativ som samlas 
olika aktörer som t.ex. näringsliv, kommuner, aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar, universitet och högskolor, institut, forskningsfinansiärer och 
andra myndigheter. SIO initierades 2012 och ersatte då de tidigare 
branschforskningsprogrammen. Den statliga finansieringen av SIO uppgick 2016 till 
500 mnkr. Denna satsning fördubblas framöver genom att Vinnova får en stegvis 
höjning fram till 2020 med 400 mnkr och Formas får en stegvis höjning fram till 
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2020 med 100 mnkr. Hur dessa medel ska fördelas i praktiken är inte framskrivet. 
Under programmet om Uppkopplad industri och nya material är MAX IV och ESS 
särskilt nämnda.  


Forskningsinfrastruktur och innovationsmiljöer 
Vetenskapsrådet har i uppgift att finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt 
intresse samt svenskt medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer inom 
alla vetenskapliga discipliner. Vetenskapsrådet inför en ny modell för prioritering 
och finansiering av forskningsinfrastrukturer där lärosätena får ett större eget ansvar 
än tidigare för prioritering, styrning och finansiering. Regeringen avser att se över 
möjligheten att ta ut avgifter vid användandet av forskningsinfrastruktur. 


Enligt regeringens mening bör näringslivets tillgång till forskningsinfrastruktur som 
Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), 
synkrotronljuskällan Max IV (Max IV) och den europeiska spallationskällan 
European Spallation Source (ESS) utvecklas och förstärkas. Regeringen anser också 
att incitamenten för användning av de nämnda anläggningarna bör utvecklas. Inga 
nya medel utlovas till dessa nationella anläggningar. Vetenskapsrådet får 30 mnkr 
2018 och ytterligare 10 mnkr 2019 för att kunna utlysa medel som möjliggör för 
svenska lärosäten att ge vägledning och stöd för externa aktörer i syfte att öka deras 
deltagande och användande av forskningsinfrastrukturerna.  


Ett viktigt komplement till forskningsinfrastrukturer är test- och 
demonstrationsmiljöer. Test- och demonstrationsmiljöer kan delas in i tre kategorier: 
laboratoriemiljöer, isolerade miljöer och testbäddar i verkliga miljöer. De två första 
miljöerna används framför allt inom forskning och av industrin, medan den tredje i 
hög utsträckning involverar offentlig sektor. Vinnova får 75 mnkr 2018 och med 
ytterligare 25 mnkr 2019 för att utveckla och stimulera framväxten av test- och 
demonstrationsmiljöer.  


Ungefär två tredjedelar av den svenska institutssektorn ingår i Rise-gruppen. 
Industriforskningsinstituten inom Rise-gruppen är hel- eller delägda av staten genom 
RISE. RISE har en viktig uppgift i att sammanföra aktörer från olika branscher och 
initiera tvärsektoriella samarbeten. RISE AB får ytterligare 100 miljoner kronor 
fr.o.m. 2018. 


Det finns idag 12 innovationskontor kopplade till 15 universitet. Regeringen avser 
att återkomma till dessa innovationskontor. Regeringen avser också att återkomma 
till frågan om holdingbolagen kopplade till universitet och högskolor. För att 
lärosäten ska kunna ingå i internationella samarbeten krävs riksdagens godkännande 
om medlemsavgiften överstiger ett basbelopp. Regeringen avser att återkomma till 
denna fråga.   
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2016-10-07 – 2016-11-17 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Beslut om arvode 2016-10-11 


2. Anställning som professor i fri konst (förnyad) 2016-10-13 


3. Anställning som professor i fri konst (förnyad) 2016-10-13 


4. Ansökan om utvidgat tillstånd att utfärda
ämneslärarexamen vid Lunds universitet


2016-10-13 


5. Yttrande över Miljömålsberedningens betänkande
om klimat- och luftvårdsstrategi (SOU 2016:47)


2016-10-13 


6. Yttrande över betänkandet: Polis i framtiden –
polisutbildning som högskoleutbildning (SOU
2016:39)


2016-10-13 


7. Prognos över beräknat utfall för anslaget till
utbildning


2016-10-13 


8. Inrättande av och uppdrag för samverkansrådet 2016-10-13 


9. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir
svensk lag (SOU 2016:19)


2016-10-13 


10. Anmälan angående forskning utförd utan ansökan
om etikprövning


2016-10-20 


11. Inrättande av sublogotyper 2016-10-20 


12. Projektmedel till ett nationellt avtal för öppen
tillgång till vetenskaplig information (open access)
2017 och 2018


2016-10-20 


2016-11-30 


1 PM 
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13.  Hyreskonsekvenser av genomförd 


verksamhetsflytt till Medicon Village avseende 
andra halvåret 2016 


2016-10-20 


14.  Utseende av ledamot i kommittén för Olle 
Tegstam stiftelsen 


2016-10-20 


15.  Begäran om avskiljande av student enligt 
högskolelagen (1992:1434) och förordning 
(2007:989) om avskiljande av studenter från 
högskoleutbildning 


2016-10-20 


16.  Anmälan av tillsynsärende till Centrala 
etikprövningsnämnden 


2016-10-27 


17.  Förlängning av uppdrag som föreståndare på 
Pufendorfinstitutet 


2016-10-27 


18.  Föreskrifter för Ljudmiljöcentrum vid Lunds 
universitet  


2016-10-27 


19.  Beredning inför beslut om avslut av WTS 2016-10-27 


20.  Flytt av Centrum för Öresundsstudier från USV till 
humanistiska och teologiska fakulteterna 


2016-10-27 


21.  Anställning som gästprofessor i arbetsmiljöteknik 2016-10-27 


22.  Anställning som gästprofessor i elektroteknik 2016-10-27 


23.  Anställning som adjungerad professor i klinisk 
onkologi  


2016-10-27 


24.  Yttrande över Naturvårdsverkets remiss Revision 
av Programområde Luft 


2016-10-27 


25.  Yttrande över regeringens remiss Vägen in till det 
svenska skolväsendet  


2016-10-27 


26.  Samfinansiering av forskningsprogrammet K2 – 
kunskap och kompetens för attraktiv 
kollektivtrafik etapp 2 


2016-10-27 


27.  Yttrande över betänkandet föräldraledighet för 
statsråd 


2016-10-27 


28.  Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet 2016-11-03 


29.  Revidering av Föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal 


2016-11-03 


30.  Anställning som adjungerad professor i 
reumatologi 


2016-11-03 
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31.  Anställning som adjungerad professor i 


anestesiologi och intensivvård 
2016-11-03 


32.  Delfinansiering av införandeprojektet Ladok3 
2017 


2016-11-03 


33.  Fördelning av medel för gemensamma projekt och 
forskningsinfrastruktur till strategiska 
forskningsområden 2016 


2016-11-03 


34.  Angående remissen Föreskrifter på 
växtskyddsområdet 


2016-11-07 


35.  Angående remissen Underlagsrapporter från 
arbetet med att ta fram Sveriges första nationella 
skogsprogram  


2016-11-07 


36.  Utredning av misstänkt oredlighet 2016-11-08 


37.  Anställning som gästprofessor i arbetsrätt 2016-11-10 


38.  Anställning som adjungerad professor i kirurgi 2016-11-10 


39.  Fördelning av bostäder till internationella 
studenter 


2016-11-10 


40.  Yttrande över delbetänkandet Hur står det till med 
den personliga integriteten? 


2016-11-10 


41.  Anställning som adjungerad professor i arkitektur 2016-11-17 


42.  Anställning som gästprofessor i arkitektur 2016-11-17 


43.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
fysik 


2016-11-17 


44.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
plastikkirurgi 


2016-11-17 


45.  Yttrande över Förslag till nya avgiftsnivåer i 
förordningen (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM2016-4305) 


2016-11-17 


46.  Föreskrifter om uppgiftsfördelning inom det 
systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet, 
med bilagor 


2016-11-17 


47.  Indragning av handledning och andra resurser för 
doktorand 


2016-11-17 


48.  Miljöbron Skåne 2016-11-17 
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Remisser inkomna under perioden 2016-10-07 – 2016-11-17 
 


1.  Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2017-01-07. 
 


2.  En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67). Svar till 
Finansdepartementet senast 2017-01-13. 
 


3.  Föreskrifter på växtskyddsområdet. Svar till Jordbruksverket senast 2016-
11-08. 
 


4.  Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut 
för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2016-02-28. 
 


5.  Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 
2016:65). Svar till Justitiedepartementet senast 2017-01-25. 
 


6.  Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16), 
samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Svar till miljö- 
och energidepartementet senast 2017-01-16. 
 


7.  Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i 
förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Svar till miljö- och energidepartementet senast den 2016-11-21. 
 


8.  Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2017-01-31. 
 


9.  Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-01-31. 
 


10.  Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71). 
Svar till Justitiedepartementet senast 2017-01-27. 
 


11.  Remiss av förslag till nya föreskrifter om användande av fångstredskap. 
Svar till Naturvårdsverket senast 2017-01-03. 
 


12.  Promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2016-12-31.  
 


13.  Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2017-02-10. 
 


14.  Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69). 
Svar till Kulturdepartementet senast 2017-03-16. 
 


15.  Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2017, genom 
spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet. 
Svar till Naturvårdsverket senast 2016-12-14. 
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Universitetsövergripande riskvärdering 2016  
Riskvärderingen består av två delar. Den första är en sammanställning av 23 risker 
som värderats av fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, Lunds 
universitets bibliotek, Lunds universitets musei- och kulturverksamheter och 
MAXIV. 


Den andra delen består av de fyra risker som prioriterats av förvaltningschefen 
utifrån de riskvärderingar som genomförts inom varje sektion i den gemensamma 
förvaltningen.  


Utbildningsfinansiering 


1. Risk för minskad kvalitet, färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på
grund av så kallad urgröpning av utbildningsanslaget.
R5 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft.
• Forskningen drabbas.
• Sämre förutsättningar för


tvärvetenskap.
• Varumärkesskada.
• Drabbar fort- och


vidareutbildning (”livslånga
lärandet”).


• Färre avgiftsstudenter.


• Omvärldsanalys.
• Ständig översyn av


utbildningsutbudet.
• Pedagogisk utveckling.
• E-lärande.
• Resursfördelning och


omprioriteringar, och i vissa
fall omorganisation.


• Samarbete inom LU.
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2. Risk att överproduktionen inte minskar i den takt som planeras vilket kan 
leda till minskad kvalitet och ökad stress  
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesskada.  
• Drabbar fort- och 


vidareutbildning (”livslånga 
lärandet”).  


 
 


• De flesta verksamheter anser 
att detta inte är en relevant 
risk, antingen för att de inte 
har någon överproduktion 
eller för att de har 
överproduktionen inom 
kontroll. 


Kommentar: Det är bara LTH som har värderat risken. Övriga anser att den inte har 
direkt betydelse för deras verksamhet.  
 
 
 
Kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt 
forskarutbildningsnivå 
 


3. Risk att LU inte förmår leva upp till de nationella och internationella kraven 
och riktlinjerna för intern kvalitetssäkring. 
R3 


Effekt Åtgärd 
• Indragna examenstillstånd.  
• Minskad konkurrenskraft 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada. 


• Uppföljningar och 
utvärderingar.  


• Samarbeten med andra UoH 
och olika samarbetsorgan.  


• Pedagogisk utveckling.  
• Nytt kvalitetssäkringssystem 


under införande vid LU. 
 


4. Risk att LU inte använder digitalisering systematiskt och kvalitetshöjande 
inom undervisningen 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada.  
• Minskad genomströmning. 


• Olika projekt för att öka 
digitaliseringen och e-
lärandet.  


• Fortbilda lärare och utveckla 
undervisningen.  


• Systematik och ökad 
samordning behövs.  


• Handlingsplan för e-lärande.  
• Samarbete inom LU 
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5. Risk att lärare inte har den pedagogiska kompetens som krävs för att uppnå 
den kvalitet som eftersträvas 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada.  
• E-lärande används för att 


effektivisera, men inte för att 
höja kvaliteten. 


• Pedagogisk kompetens 
säkerställs vid rekrytering.  


• Pedagogisk utveckling  
• Samarbete inom LU 


 
6. Risk att LU:s arbete med breddad rekrytering av studenter inte får tillräckligt 
genomslag 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada. 
• Kan på längre sikt påverkan 


könsfördelningen inom vissa 
yrkeskategorier negativt. 


• Kurser som syftar till 
breddad rekrytering (exv 
UJIKEN, tekniskt basår).  


• Publik verksamhet.  
• Samverkan med skolor och 


det omgivande samhället. 
• Studiebesök. 
• Introduktionsdagar.  
• Stöd till studenter med ssk 


behov. 
 


 
 
Studentrekrytering och utbildningsutbud 
 


7. Risk att söktrycket på längre sikt inte kommer att vara lika högt som i 
nuläget vilket kan påverka utbildningars upplägg och genomförande 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad genomströmning.  
• E-lärande används för att 


effektivisera, men inte för att 
öka kvaliteten.  


• Försämrad psykosocial 
arbetsmiljö för lärare  


• Färre enstaka kurser 
 


• Marknadsföring.  
• Omvärldsanalys.  
• Dialog med avnämare.  
• Samarbete inom LU.  
• Begränsa antalet program 


och inriktningar.  
• Förändringar av 


utbildningsorganisationen.  
• Förbättra bostadssituationen 


för studenterna som en 
proaktiv åtgärd. 
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8. Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med arbetsmarknadens 
behov 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kan på längre sikt få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Stor potential för fort- och 


vidareutbildning (exv i form 
av enstaka kurser) går förlorad  


• Omvärldsanalys.  
• Dialog med avnämare och 


det omgivande samhället. 
• Arbetslivsanknytning i utb 


genom praktik och 
examensarbete. 


• Kontinuerlig översyn av 
utbildningsutbud och 
utbildningarnas innehåll. 


 
9. Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med regeringens 
särskilda satsningar 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kan på längre sikt få negativa 
samhällskonsekvenser 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Omvärldsanalys.  
• Kontinuerlig översyn av 


utbildningsutbud och 
utbildningarnas innehåll.  


• Satsning på kompletterande 
pedagogisk utbildning, KPU, 
behöv 


• Bredda lärarutbildningen 
med utökade 
examensrättigheter.  


 
 
 


Forskningsfinansiering 
 


10. Risk att det statliga anslaget till forskningen inte ökar i den omfattning som 
behövs för att framgångsrikt kunna bedriva prioriterad forskning och 
grundforskning samt ta ett långsiktigt strategiskt arbetsgivaransvar 
R4  
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust som på sikt 
kan få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft.  
• Ökat beroende av externa 


medel.  
• Påverkar även utbildningen 


negativt.  
• Svårt att täcka lönekostnader.  
• Färre doktorander.  
• Sämre förutsättningar att 


rekrytera och behålla lärare 


• Prioritera och omfördela 
resurser inom LU.  


• Skapa goda förutsättningar 
för forskare att söka externa 
medel.  
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och forskare.  
• Bredden i forskningen hotas. 
• Försvårar möjligheten att nå 


strategiska mål.  
• Försvårar samverkan med det 


omgivande samhället.  
• Svårigheter att prioritera om 


resurser till nya 
forskningsområden.  


• Små marginaler att kunna göra 
satsningar mot MAXIV och 
ESS. 


• Försämrad psykosocial 
arbetsmiljö. 


 
11. Risk att samfinansieringen av externa bidrag blir alltmer kostsam vilket 
urholkar det statliga anslaget till forskningen 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust som på sikt 
kan få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft.  
• Ökat beroende av externa 


medel., vilket kan leda till att 
forskningen styrs. 


• Påverkar även utbildningen 
negativt.  


• Både bredden och spetsen 
drabbas.  


• Sämre förutsättningar att 
rekrytera och behålla lärare 
och forskare. 


• Prioritera och omfördela 
resurser inom LU.  


• Skapa goda förutsättningar 
för forskare att söka externa 
medel.  


• Ett mera strategiskt 
förhållningssätt vad gäller 
vilka externa medel som 
ansöks.  


• Resurstilldelningen inom LU 
behöver bli mer flexibel 


• Dialog med anslagsgivare 
• Samarbete inom LU.  
• Inom vissa delar av 


verksamheten: 
omorganisation av stöd till 
och ledning av forskningen. 


 
 


Forskningsinfrastruktur och annan infrastruktur 
 


12. Risk att den långsiktiga finansieringen av MAXIV inte är säkerställd vilket 
kan påverka planerad verksamhet vid anläggningen. 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kostsamt.  
• Missade möjligheter. 
• Spetsforskning drabbas. 


• Arbetar med att få 
kompetens som kan utnyttja 
anläggningen optimalt. 


• Samverkan med externa 
parter. 


Kommentar: Det är bara M och MAXIV som valt att värdera risken. Övriga anser 
att den inte har direkt betydelse för deras verksamhet.  
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13. Risk att infrastruktursatsningar inte speglar och stödjer universitetets bredd 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Unika verksamheter med stor 
potential fortsätter inte att 
utvecklas eller försvinner.  


• Drabbar tvärvetenskaplig 
forskning.  


• Suboptimering.  


• Lyfta fram viktiga 
infrastrukturer och visa vad 
de kan åstadkomma.  


• Fakulteterna behöver frigöra 
resurser för att kunna göra 
satsningar.  


• Det behöver diskuteras hur 
infrastruktur definieras (exv 
så kan man se arkiv, 
samlingar och big data som 
infrastruktur).  


• Samarbete inom LU 
• Extern samverkan  


 
Finansiering av lokaler 
 


14. Risk att påbörjade och planerade lokalförändringar blir svåra att finansiera 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig eller ingen närvaro i 


Scandinavian Science Village.  
• Negativ påverkan på 


arbetsmiljön. 
• Värdeförstöring (Botan och 


LUHM) 


• Dialog med 
universitetsledningen. 


• Bevaka och utveckla 
befintliga 
finansieringsmöjligheter.  


• Dialog med nuvarande och 
potentiella donatorer. 


• Brunnshögsgrupp inrättad 
med en ssk utredare. 


• Inrättande av lokalfond 
 
Kompetensförsörjning 
 


15. Risk för svårigheter att rekrytera de mest lämpade personerna samt behålla 
de medarbetare som behövs för nuvarande såväl som för framtida behov 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• För stor intern rekrytering.  
• Minskad mångfald.  
• Sned åldersfördelning. 


• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  


• Ständig förbättring och 
utveckling vad gäller 
processer vid rekrytering. 


• Transparens i karriärvägar.  
• Meriteringstjänster. 
• Kompetensutveckling 


 







 
 
 7 
 
 
 


16. Risk att ojämn könsfördelning inom vissa personalkategorier och bland 
studenterna ökar eller inte minskar i önskvärd takt 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Karriärprogram för yngre 
medarbetare.  


• Långsiktig 
personalplanering.  


• I vissa fall tilldelas extra 
medel till institutioner i 
samband med rekrytering av 
kvinnliga professorer. 


 
17. Risk att medarbetare inte har tillräcklig kompetens vad gäller digitalisering 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Ineffektivitet.  
• Brister i säkerhet.  
• Brister i e-media. 


• Bli bättre kravställare vid 
beställning av system etc.  


• Kompetensutveckling.  
• Samordning med LDC. 


 
 


 
Arbetsmiljö 
 


18. Risk att medarbetare med annan anställning än tillsvidareanställning 
upplever stress på grund av osäkra anställningsförhållanden 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Bättre dialog med 
personalorganisationerna.  


• Dialog med 
Forskningsnämnden. 


• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete – den nya 
organisationen för 
arbetsmiljöarbetet.  


• Större stabilitet och 
transparens i karriärvägarna.  


• Medarbetarsamtal.  
• Inrättande av 


meriteringstjänster.  
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19. Risk att arbetsmiljöfrågorna inte får den prioritet som krävs för ett gott 
arbetsmiljöarbete 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Sjukskrivningar och ohälsa.  
• Dålig fysisk och psykosocial 


arbetsmiljö. 


• Ny arbetsmiljöorganisation 
vid LU är under införande.  


• Ledningsfråga. 
• Central samordning behövs. 
• Arbetsledning behöver stöd. 


 
 
Styrning och ledning 
 


20. Risk att samarbetet inom universitetet inte bedrivs optimalt och att 
bristande tillit mellan olika funktioner påverkar samarbetet negativt 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig arbetsmiljö.  
• Suboptimering och 


ineffektivitet. 


• Upplevda hinder och 
problem som finns i 
samarbeten mellan fakulteter 
måste redas ut.  


• Ökad transparens.  
• Kvalitetskontroller när det 


gäller administrativa 
processer och system.  


• Ökad samordning och 
flexibilitet.  


 
21. Risk att chefer och ledningsstrukturer inte kan göra nödvändiga 
prioriteringar och bedömningar vilket kan leda till att LU inte kan nå uppsatta 
mål och leva upp till lagar och förordningar 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig arbetsmiljö.  
• Suboptimering och 


ineffektivitet. Upphandling 
drabbas ssk.  


• Brister i strategisk utveckling. 


• Delegationsordningar. 
• Verksamhetsplan.  
• Resursfördelning.  
• Utveckla kollegial ledning 


och styrning.  
• Ledningsgruppsutveckling 


och kompetensutveckling.  
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Säkerhet 
 


22. Risk att LU inte har adekvata system och processer för att spara och bevara 
information digitalt samt hantera digitala attacker 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust. 
• Informationsförlust.  
• Information hamnar i fel 


händer.  
• Detta är en del av ett större 


samhällsproblem som rör 
samhällets sårbarhet. 


• Säkerställa både lokalt och 
centralt mha LDC.  


• Samarbete med LUB.  
• Samverkan nationellt (KB). 
• Samarbete inom LU  
• Involvera arkivkompetens i 


tidigt skede av processerna 
 


23. Risk att hot och våld kan riktas mot organisationen, anställda och studenter 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Försämrad psykosocial 


arbetsmiljö. 
• Skada på person och egendom. 
• Svårighet att rekrytera 


medarbetare och studenter. 
• Miljöer kanske på sikt blir 


mindre öppna.  


• Kontinuerlig bedömning.  
• Kuratorer. Psykosocialt stöd. 


Kommunikationsplan. 
Akutplan. Krishantering.  


• Handlingsplan under 
framtagande 


 
 
Forskarutbildningsnämnden har kommit med synpunkten att risker inom 
forskarutbildningen bör lyftas fram separat. Nämnden anser att följande risk bör 
finnas med i riskvärderingen: 
 


• Risk för minskad kvalitet i forskarutbildningen och ökad skadlig stress på 
grund av brister i hantering av individuella studieplaner 


 
Denna synpunkt har inkommit sent i processen varför risken inte har tagits upp i 
riskdialogerna, men den ska tas upp i dialogerna 2017. 
 
Förvaltningens mest prioriterade risker för nästa verksamhetsår är: 


1) Risk för bristande samordning och internkommunikation mellan och inom 
sektioner 


2) Risk för att stödverksamhetens prioriteringar inte matchar verksamhetens 
behov 


3) Risk för bristande koppling mellan tillgängliga resurser och krav som ställs 
på sektionerna från icke koordinerade uppdragsgivare. 


4) Risk att system, processer och rutiner inte är funktionella. 
 








Planer ing  


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5b Telefon 046-222 92 59, 046-222 
00 00 
E-post Magnus.Ekblad@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se


Förslag till beslut om revidering av Ramverk för intern styrning 
och kontroll vid Lunds universitet 
Med anledning av att processen för intern styrning och kontroll utvecklas under 
2016, behöver Ramverket för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
(LS 2013/191) revideras. 


Revideringarna har diskuterats i riskutskottet och internrevisionen vid Lunds 
universitet har inkommit med synpunkter. 


Revideringarna är i huvudsak följande: 
• Formulering som beskriver riskutskottets roll och ansvar i processen för


intern styrning och kontroll läggs till.
• Användningen av begreppet riskaptit, det vill säga mått på hur stor risk


Luns universitet vill ta inom en risk eller inom en grupp av risker,
formuleras om från att begreppet måste användas till att det får användas.
Detta betyder att styrelsen inte behöver belastats med beslut varje gång ett
undantag från en måste-formulering behöver göras.


• En ny värderingsskala föreslås.
• Kriterier för sannolikhet och påverkan ersätts av bedömningsgrunder för


sannolikhet och konsekvens.


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ramverk för intern styrning och kontroll 
vid Lunds universitet enligt bilaga. 


Bilaga 
- Ramverk för intern styrning och kontroll (LS 2013/191) med


ändringsförslag.
- Ramverk för intern styrning och kontroll (LS 2013/19) med ändringar


2016-11-22 
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Dnr STYR 2016/1573 


PM 
Bilaga 13 a.1







Univers i te tss tyre lsen 


Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 


Detta beslut ersätter Riskvärderingsmodell för Lunds universitet beslutad av 
universitetsstyrelsen 2008-09-26 och Riskhanteringspolicy för Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2008-05-05. 


Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör verksamhetens mål. Enligt förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll ska universitetet identifiera, värdera, besluta om 
åtgärder och följa upp risker i verksamheten som kan påverka universitet att nå sina 
mål. Genom detta ska universitetet uppnå god intern styrning och kontroll. 


En ändamålsenlig riskhantering ska genomsyra all verksamhet och säkerställa att 
risker hanteras på ett rimligt sätt. För att uppnå våra uppsatta mål är det inte 
aktuellt att universitetet undviker risker helt och hållet och därmed avstår från att 
kunna dra nytta av nya möjligheter. Riskhanteringen ska därför sträva efter att öka 
universitetets riskmedvetenhet och riskförståelse och på det sättet stödja 
riskacceptans där det är relevant men då på ett strukturerat och kontrollerat sätt. 


Då riskhantering är en integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet är 
det inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett ansvar för alla 
ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Därmed kommer 
riskhanteringen att se olika ut beroende på den enskilda verksamhetens unika 
behov. 


Ansvar: 
Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och har därmed ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om universitetets 
riskvärdering och nivån av riskaptit (se definitioner nedan). 


Universitetsstyrelsens revisionsutskott ansvarar för att följa upp att 
riskhanteringsprocessen bedrivs enligt beslut av styrelsen. Revisionsutskottet 


2013-04-17 


1 


LS 2013/191 


BESLUT 
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Universitetsstyrelsens riskutskott ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens beslut om riskvärdering samt bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 







2 
ansvarar för att föreslå förändringar i universitetets riskhantering till 
universitetsstyrelsen. 


Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
universitetet.  


Rektor ansvarar för att lämpliga stödfunktioner finns för att säkerställa och följa 
upp arbetet med intern styrning och kontroll och för att ge stöd till ledningen på 
olika nivåer. 


Rektor har ansvar för att övergripande risker inom universitetets riskområden 
värderas och hanteras i enlighet med av styrelsen fastslagen riskaptit. Rektor 
ansvarar för att årligen bereda universitetsstyrelsens beslut om riskvärdering och 
nivå av riskaptit samt styrelsens bedömning av intern styrning och kontroll i 
samband med beslut om årsredovisningen. 


Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisationen, processer och system. 


Internrevisionen genomför oberoende granskingar av riskhanteringsprocessen. 


Alla nivåer i organisationen ska vara engagerade i riskhanteringsprocessen. 


Definitioner: 
Följande definitioner gäller för riskarbetet vid Lunds universitet. 


Riskhanteringsprocess: Riskhanteringsprocessen är den process som ska tillse god 
intern styrning och kontroll genom följande steg: Målformulering, riskidentifiering, 
riskvärdering, riskhantering, kontrollåtgärder och uppföljning. 


Mål: Med målen för Lunds universitet avses: 
• De krav som ställs av regering och riksdag, framförallt genom


Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434),
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev.


• Målen i den strategiska planen och andra av universitetsstyrelsen
fastställda mål.


• Andra interna regelverk, såsom policyer, riktlinjer och beslut på olika
nivåer.


Riskidentifiering: Identifiering av de händelser som kan innebär risk för att målen 
inte nås. 


Riskvärdering: En bedömning av sannolikheten att en viss händelse inträffar samt 
hur allvarlig påverkan av en sådan händelse kan komma att bli. Riskerna i vår 
verksamhet kan inte beräknas statistiskt utan är en bedömning. 


Riskhantering: Ett beslut om en risk ska accepteras, begränsas, delas eller 
elimineras. 


• Acceptera en risk: Att acceptera en risk innebär att inga åtgärder vidtas
eftersom man bedömer att påverkan på verksamheten är liten, att risken
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Rektor ansvarar för att hantera universitetets övergripande risker (eller motsvarande). Om styrelsen fastställt riskaptit så ansvarar rektor också för att universitetets övergripande risker (eller motsvarande) också hanteras enligt den.



och eventuell nivå av riskaptit



allvarliga konsekvenser



få



Vidtagande av åtgärder för att hantera en risk. Följande bedömningar kan ligga till grund för hanteringen:
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ligger utanför verksamhetens kontroll eller att åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan. 


• Begränsa en risk: Att begränsa en risk innebär att åtgärder vidtas för att 
minska sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 


• Dela en risk: En risk kan i vissa fall delas inom staten med till exempel 
kammarkollegiet. Skadereglering sker enligt gällande förordning. 


• Eliminera en risk: En risk elimineras genom att de aktiviteter eller 
händelser som ger upphov till risken undviks. 


 
Kontrollåtgärder: De åtgärder som vidtas för att hantera en risk och säkerställa att 
målen uppnås. 


• Upptäckande åtgärder: Åtgärder som syftar till att upptäcka om en risk 
inträffat. 


• Anvisande åtgärder: Syftar till att säkra att ett visst utfall nås, till exempel 
föreskrifter och riktlinjer. 


• Förebyggande åtgärder: Syftar till att minska sannolikheten för att ett 
oönskat utfall ska inträffa.  


• Korrigerande åtgärder: Syftar till att korrigera oönskade utfall som redan 
har inträffat. 


 
Uppföljning: Uppföljning av riskhanteringsprocessen för att säkerställa att den 
interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, samt av riskvärdering och 
kontrollåtgärder för att för att bedöma om riskvärderingen är aktuell och åtgärderna 
ändamålsenliga. 
 
Risk: En risk är en händelse som utgör hot mot att universitetets mål uppnås. En 
sådan händelse kan också bestå av en missad möjlighet. 
 
Riskvärderingsmodell: Den modell som universitetet använder för att bedöma 
sannolikhet för att en händelse inträffar och påverkan på universitetets verksamhet 
om händelsen inträffar. 
 
Riskaptit: Den nivå av risk verksamheten accepterar. Riskaptiten kan variera 
mellan verksamhetens olika områden. Exempelvis kan universitetet inom 
kärnverksamheterna utbildning, forskning, innovation och samverkan ta större 
risker för att inte missa möjligheter, medan det inom stödprocesser inte accepteras 
lika stora risker. 
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Riskvärderingsmodell  
Nedanstående riskmatris samt kriterier för sannolikhet och påverkan tillämpas vid 
Lunds universitet. 
 
 
Nästan 
säker 


5 Viss risk Hög risk Hög risk Mycket 
hög risk 


Mycket 
hög risk 


Trolig  4 Viss risk Viss risk Hög risk Hög risk Mycket 
hög risk 


Medel  3 Låg risk Viss risk Viss risk Hög risk Hög risk 


Mindre  2 Låg risk Låg risk Viss risk Viss risk Hög risk 


Osannolik 1 Låg risk Låg risk Låg risk Viss risk Viss risk 


Sannolikhet 
 


Påverkan 


1 2 3 4 5 
Obetydlig Liten  Medel Allvarlig  Mycket 


allvarlig 
 


 


Kriterier för bedömning av påverkan 
Med finansiella förluster avses en bred definition, en faktiskt och realiserad 
kostnad, en bedömd kostnad, en utebliven intäkt, en utebliven effektivisering med 
känd effekt etc. 
 
 
Påverkan Exempel på indikatorer som inträffar under ett 


verksamhetsår  
Mycket 
allvarlig 
(5) 


� Mycket stor skada på 
varumärke, forskning och 
studentunderlag 


� Universitetet överlever 
troligen inte i sin 
nuvarande form 


� Nuvarande styrelse och 
ledning hanterar inte 
situationen 


EKONOMI 
• Mycket stora finansiella förluster – mer 


än 10 % av omsättningen (> 700 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter > 30 % 
INFRASTRUKTUR 


• Extrem materiell förstörelse 
• Verksamhetskritiska IT-system 


utslagna/oanvändbara 
• Nödvändig kompetens inom stora delar 


av universitetet saknas och kan inte 
rekryteras 


• Rekryteringsbehov saknas (d v s LU är 
inte längre attraktiv som arbetsgivare, 
utbildningsinstitution eller forskarplats) 
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FÖRTROENDE 
• Förlorad universitetsstatus 
• Universitetet i sin helhet förlorar sitt 


anseende 
• Personal bryter avsiktligt och 


regelmässigt mot universitetets 
regelverk eller lagar och förordningar 
eller i sin myndighetsutövning 


Allvarlig 
(4) 


� Stor skada på varumärke 
och studentunderlag 


� Händelser och problem 
som kräver åtgärd från 
styrelse och ledning 


EKONOMI 
• Stora finansiella förluster – mellan 5 och 


10 % av omsättningen (350 – 700 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 10– 30 % 
INFRASTRUKTUR 


• Omfattande skador på byggnader och 
lokaler 


• Verksamhetskritiska IT-system är 
otillförlitliga 


• Nödvändig kompetens inom delar av 
universitetets verksamheter saknas och 
kan inte rekryteras 


• Rekryteringsbehov uppstår i huvudsak i 
samband med naturliga avgångar (d v s 
verksamheten har stagnerat och 
utvecklas inte) 


FÖRTROENDE 
• Examensrätt förloras inom stora 


utbildningsområden 
• Fakulteters anseende ifrågasätts 
• Personal bryter avsiktligt mot 


universitetets regelverk eller lagar och 
förordningar eller oavsiktligt i sin 
myndighetsutövning 


Medel 
(3) 


� Kortvarig skada på 
varumärke och 
studentunderlag 


� Händelser och problem 
som kräver åtgärd från 
ledning och övriga chefer 


EKONOMI 
• Finansiella förluster - mellan 1 och 5 % 


av omsättningen (70 – 350 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 5 – 10 % 
INFRASTRUKTUR 


• Byggnader och lokaler kan inte brukas 
på önskvärt sätt 


• Driftsstörningar i verksamhetskritiska 
IT-system 


• Nödvändig kompetens saknas inom 
enstaka verksamheter och kan inte 
rekryteras 


• Rekryteringsbehov initieras från styrelse 
och ledning (d v s från verksamheten 
finns det ingen vilja eller identifierat 
behov av att rekrytera) 
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FÖRTROENDE 
• Examensrätt förloras inom enstaka 


examina 
• Forskarområdes anseende ifrågasätts 
• Personal bryter oavsiktligt men 


regelmässigt mot universitetets 
regelverk eller lagar och förordningar 
 


Mindre 
(2) 


� Möjligen viss skada på 
varumärke och 
studentunderlag 


� Konsekvenserna kan 
hanteras inom ramen för 
den löpande 
verksamheten, händelser 
och problem hanteras av 
respektive chef 


EKONOMI 
• Mindre finansiella förluster – mellan 0,1 


och 1 % av omsättningen (7 – 70 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 1 – 5 % 
INFRASTRUKTUR 


• Enstaka byggnader och lokaler är inte 
tillgängliga 


• Verksamhetskritiska IT-systemen kräver 
underhåll/utbyte 


• Nödvändig kompetens saknas inom 
enstaka verksamheter och kan svårligen 
rekryteras 


• Rekryteringsbehovet framstår som 
begränsat (d v s på kort sikt finns inget 
behov av att rekrytera men det finns 
ingen anledning att tro att det är 
bestående) 


FÖRTROENDE 
• Allvarlig kritik och ifrågasatt 


examinationsrätt. 
• Forskargrupps anseende ifrågasätts 
• Personal bryter oavsiktligt och 


undantagsvis mot universitetets 
regelverk eller lagar och förordningar 


Obetydlig 
(1) 


� Ingen skada på varumärke 
och studentunderlag 


� Händelser och problem 
hanteras av lägre chefer 
och övriga medarbetare  


EKONOMI 
• Små finansiella förluster mindre än 


0,1 % av omsättningen (7 mkr) 
• Oönskade förändringar i antalet 


helårsstudenter 1 % 
INFRASTRUKTUR 


• Enstaka byggnader och lokaler kräver 
åtgärder 


• Verksamhetskritiska IT-system utsätts 
för normala driftsstörningar eller 
underhåll 


• Enstaka kompetenser saknas 
• Rekryteringsbehovet fluktuerar (d v s en 


normal behovsvariation, vi har en 
uppfattning om när i tiden det kan 
vända) 


FÖRTROENDE 
• Kritik i utbildningsvärderingar 
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• Enskild forskares eller lärares anseende 
ifrågasätts 


• Avsteg från universitetets regelverk sker 
oavsiktligt och inom områden som inte 
är reglerade av myndigheter eller lagar 


 
 


Kriterier för bedömning av sannolikhet 
Sannolikhet Exempel 
Nästan 
säker (5) 


Händelsen förväntas inträffa 
under nästan alla förhållanden 


• Vi vet att detta kommer att hända 
• Händelsen kan inträffa när som helst 


Trolig (4) Händelsen kommer troligen att 
inträffa under nästan alla 
förhållanden 


• Typen av händelser är allmänt kända 
för att inträffa 


• Kan förväntas inträffa under en 12 
månaders period 


Medel (3) Händelsen torde inträffa vid något 
tillfälle 


• Det finns flera kända fall av 
händelsen 


• Kan hända inom ett till fem år 
Mindre (2) Händelsen skulle kunna inträffa 


vid något tillfälle 
• Det finns kända fall av händelsen 
• Kan hända inom en femårsperiod 


Osannolik 
(1) 


Händelsen skulle endast kunna 
inträffa under exceptionella 
förhållanden 


• Händelsen har inte inträffat förr 
• Bedöms inte att hända inom 


överskådlig framtid 
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Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
Detta beslut ersätter Riskvärderingsmodell för Lunds universitet beslutad av 
universitetsstyrelsen 2008-09-26 och Riskhanteringspolicy för Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2008-05-05. Reviderad 2016-12-09. 
 
 
Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör verksamhetens mål. Enligt förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll ska universitetet identifiera, värdera, besluta om 
åtgärder och följa upp risker i verksamheten som kan påverka universitet att nå sina 
mål. Genom detta ska universitetet uppnå god intern styrning och kontroll. 
En ändamålsenlig riskhantering ska genomsyra all verksamhet och säkerställa att 
risker hanteras på ett rimligt sätt. För att uppnå uppsatta mål är det inte 
aktuellt att universitetet undviker risker helt och hållet och därmed avstår från att 
kunna dra nytta av nya möjligheter. Riskhanteringen ska därför sträva efter att öka 
universitetets riskmedvetenhet och riskförståelse och på det sättet stödja 
riskacceptans där det är relevant men då på ett strukturerat och kontrollerat sätt. 
Då riskhantering är en integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet är 
det inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett ansvar för alla 
ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Därmed kommer 
riskhanteringen att se olika ut beroende på den enskilda verksamhetens unika 
behov. 
 
Ansvar 
Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och har därmed ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om universitetets 
riskvärdering och nivån av riskaptit (se definitioner nedan). 
 
Universitetsstyrelsens riskutskott ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens 
beslut om riskvärdering samt bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
 
Universitetsstyrelsens revisionsutskott ansvarar för att följa upp att 
riskhanteringsprocessen bedrivs enligt beslut av styrelsen. Revisionsutskottet 
ansvarar för att föreslå förändringar i universitetets riskhantering till 
universitetsstyrelsen. 
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Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
universitetet. 
 
Rektor ansvarar för att lämpliga stödfunktioner finns för att säkerställa och följa 
upp arbetet med intern styrning och kontroll och för att ge stöd till ledningen på 
olika nivåer.  
 
Rektor ansvarar för att hantera universitetets övergripande risker (eller 
motsvarande). Om styrelsen fastställt riskaptit så ansvarar rektor också för att 
universitetets övergripande risker (eller motsvarande) också hanteras enligt den. 
 
Rektor ansvarar för att årligen bereda universitetsstyrelsens beslut om 
riskvärdering och eventuell nivå av riskaptit samt styrelsens bedömning av intern 
styrning och kontroll i samband med beslut om årsredovisningen. 
 
Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisationen, processer och system. 
 
Internrevisionen genomför oberoende granskingar av riskhanteringsprocessen. 
Alla nivåer i organisationen ska vara engagerade i riskhanteringsprocessen. 
 
Definitioner 
Följande definitioner gäller för riskarbetet vid Lunds universitet. 
 
Riskhanteringsprocess: Riskhanteringsprocessen är den process som ska tillse god 
intern styrning och kontroll genom följande steg: Målformulering, riskidentifiering, 
riskhantering, kontrollåtgärder och uppföljning. 
 
Mål: Med målen för Lunds universitet avses: 


• De krav som ställs av regering och riksdag, framförallt genom 
Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434), 
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev. 


• Målen i den strategiska planen och andra av universitetsstyrelsen 
fastställda mål. 


• Andra interna regelverk, såsom policyer, riktlinjer och beslut på olika 
nivåer. 


 
Riskidentifiering: Identifiering av de händelser som kan innebär risk för att målen 
inte nås. 
 
Riskvärdering: En bedömning av sannolikheten att en viss händelse inträffar samt 
hur allvarliga konsekvenser en sådan händelse kan komma att få. Riskerna i vår 
verksamhet kan inte beräknas statistiskt utan är en bedömning. 
 
Riskhantering: Vidtagande av åtgärder för att hantera en risk. Följande 
bedömningar kan ligga till grund för hanteringen: 


• Acceptera en risk: Att acceptera en risk innebär att inga åtgärder vidtas 
eftersom man bedömer att påverkan på verksamheten är liten, att risken  
ligger utanför verksamhetens kontroll eller att åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan. 
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• Begränsa en risk: Att begränsa en risk innebär att åtgärder vidtas för att 
minska sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 


• Dela en risk: En risk kan i vissa fall delas inom staten med till exempel 
kammarkollegiet. Skadereglering sker enligt gällande förordning. 


• Eliminera en risk: En risk elimineras genom att de aktiviteter eller 
händelser som ger upphov till risken undviks. 


 
Kontrollåtgärder: De åtgärder som vidtas för att hantera en risk och säkerställa att 
målen uppnås. 


• Upptäckande åtgärder: Åtgärder som syftar till att upptäcka om en risk 
inträffat. 


• Anvisande åtgärder: Syftar till att säkra att ett visst utfall nås, till exempel 
föreskrifter och riktlinjer. 


• Förebyggande åtgärder: Syftar till att minska sannolikheten för att ett 
oönskat utfall ska inträffa. 


• Korrigerande åtgärder: Syftar till att korrigera oönskade utfall som redan 
har inträffat. 


 
Uppföljning: Uppföljning av riskhanteringsprocessen för att säkerställa att den 
interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, samt av riskvärdering och 
kontrollåtgärder för att för att bedöma om riskvärderingen är aktuell och åtgärderna 
ändamålsenliga. 
 
Risk: En risk är en händelse som utgör hot mot att universitetets mål uppnås. En 
sådan händelse kan också bestå av en missad möjlighet. 
 
Riskvärderingsmodell: Den modell som universitetet använder för att bedöma 
sannolikhet för att en händelse inträffar och konsekvenser för universitetets 
verksamhet om händelsen inträffar. 
 
Riskaptit: Kan användas för att beskriva den nivå av risk verksamheten accepterar. 
Riskaptiten kan variera mellan verksamhetens olika områden. Exempelvis kan 
universitetet inom kärnverksamheterna utbildning, forskning, innovation och 
samverkan ta större risker för att inte missa möjligheter, medan det inom 
stödprocesser inte accepteras lika stora risker. 
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Fastställande av Lunds universitets riskvärdering 2016  
Enligt Lunds universitets Ramverk för intern styrning och kontroll (LS 2013/191) 
ska universitetsstyrelsen fastställa en riskvärdering för Lunds universitet.  


Riskvärderingen baseras på riskvärderingar som genomförts av fakulteterna, 
Universitetets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets kultur- och 
museiverksamhet (LUKOM), Lunds universitets bibliotek, MAXIV samt av den 
gemensamma förvaltningen. 


Universitetsstyrelsen beslutade 2015-06-12 om att följande riskområden skulle 
prioriteras särskilt under 2016: 


• Hållbara finanser
• Utbildningsfinansiering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Arbetsmiljö
• Forskningsfinansiering


Då processen för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet har förändrats 
under 2016 har uppföljningen av de prioriterade områdena gjorts på ett annat sätt 
än tidigare. Men den uppföljning som gjorts ger vid handen att åtgärder vidtas 
inom dessa områden, men riskerna kvarstår på ungefär samma nivå som tidigare. 


Enligt Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska 
universitetsstyrelsen bedöma den interna styrningen och kontrollen vid 
myndigheten. Detta gör styrelsen i samband med att årsredovisningen för 2016 
fastställs på styrelsens sammanträde i februari.  


Lunds universitets riskvärdering för 2016 utgör ett av underlagen för styrelsens 
bedömning av den interna styrningen och kontrollen.  


Universitetet fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla processen för 
intern styrning och kontroll. De brister som Riksrevisionen och internrevisionen 
identifierat hanteras eller kommer att hanteras av universitetet.  


Rektor avser att på universitetsstyrelsens möte 2017-02-15, bland annat med 
bakgrund av riskvärderingen, föreslå universitetsstyrelsen att i årsredovisningen för 
2016 lämna följande bedömning enligt föreskrifter från Ekonomistyrningsverket: 
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 2 
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds universitet är 
betryggande. 


 
 
Riskvärderingen har MBL-förhandlats enligt §11 MBL 2016-10-18. 
 
Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa riskvärdering för Lunds universitet 
enligt bilaga. 
 
Bilaga 
Riskvärdering för Lunds universitet. 
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Universitetsövergripande riskvärdering 2016  
Riskvärderingen består av två delar. Den första är en sammanställning av 23 risker 
som värderats av fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, Lunds 
universitets musei- och kulturverksamheter och MAXIV. 
 
Den andra delen består av de fyra risker som prioriterats av förvaltningschefen 
utifrån de riskvärderingar som genomförts inom varje sektion i den gemensamma 
förvaltningen.  
 
 
 
 
Utbildningsfinansiering 
 


1. Risk för minskad kvalitet, färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på 
grund av så kallad urgröpning av utbildningsanslaget. 
R5 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Forskningen drabbas.  
• Sämre förutsättningar för 


tvärvetenskap.  
• Varumärkesskada.  
• Drabbar fort- och 


vidareutbildning (”livslånga 
lärandet”).  


• Färre avgiftsstudenter. 
 


• Omvärldsanalys. 
• Ständig översyn av 


utbildningsutbudet.  
• Pedagogisk utveckling.  
• E-lärande.  
• Resursfördelning och 


omprioriteringar, och i vissa 
fall omorganisation. 


• Samarbete inom LU. 
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2. Risk att överproduktionen inte minskar i den takt som planeras vilket kan 
leda till minskad kvalitet och ökad stress  
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesskada.  
• Drabbar fort- och 


vidareutbildning (”livslånga 
lärandet”).  


 
 


• De flesta verksamheter anser 
att detta inte är en relevant 
risk, antingen för att de inte 
har någon överproduktion 
eller för att de har 
överproduktionen inom 
kontroll. 


Kommentar: Det är bara LTH som har värderat risken. Övriga anser att den inte har 
direkt betydelse för deras verksamhet.  
 
 
 
Kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt 
forskarutbildningsnivå 
 


3. Risk att LU inte förmår leva upp till de nationella och internationella kraven 
och riktlinjerna för intern kvalitetssäkring. 
R3 


Effekt Åtgärd 
• Indragna examenstillstånd.  
• Minskad konkurrenskraft 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada. 


• Uppföljningar och 
utvärderingar.  


• Samarbeten med andra UoH 
och olika samarbetsorgan.  


• Pedagogisk utveckling.  
• Nytt kvalitetssäkringssystem 


under införande vid LU. 
 


4. Risk att LU inte använder digitalisering systematiskt och kvalitetshöjande 
inom undervisningen 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada.  
• Minskad genomströmning. 


• Olika projekt för att öka 
digitaliseringen och e-
lärandet.  


• Fortbilda lärare och utveckla 
undervisningen.  


• Systematik och ökad 
samordning behövs.  


• Handlingsplan för e-lärande.  
• Samarbete inom LU 
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5. Risk att lärare inte har den pedagogiska kompetens som krävs för att uppnå 
den kvalitet som eftersträvas 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada.  
• E-lärande används för att 


effektivisera, men inte för att 
höja kvaliteten. 


• Pedagogisk kompetens 
säkerställs vid rekrytering.  


• Pedagogisk utveckling  
• Samarbete inom LU 


 
6. Risk att LU:s arbete med breddad rekrytering av studenter inte får tillräckligt 
genomslag 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Kvalitetsförluster. 
• Varumärkesskada. 
• Kan på längre sikt påverkan 


könsfördelningen inom vissa 
yrkeskategorier negativt. 


• Kurser som syftar till 
breddad rekrytering (exv 
UJIKEN, tekniskt basår).  


• Publik verksamhet.  
• Samverkan med skolor och 


det omgivande samhället. 
• Studiebesök. 
• Introduktionsdagar.  
• Stöd till studenter med ssk 


behov. 
 


 
 
Studentrekrytering och utbildningsutbud 
 


7. Risk att söktrycket på längre sikt inte kommer att vara lika högt som i 
nuläget vilket kan påverka utbildningars upplägg och genomförande 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad genomströmning.  
• E-lärande används för att 


effektivisera, men inte för att 
öka kvaliteten.  


• Försämrad psykosocial 
arbetsmiljö för lärare  


• Färre enstaka kurser 
 


• Marknadsföring.  
• Omvärldsanalys.  
• Dialog med avnämare.  
• Samarbete inom LU.  
• Begränsa antalet program 


och inriktningar.  
• Förändringar av 


utbildningsorganisationen.  
• Förbättra bostadssituationen 


för studenterna som en 
proaktiv åtgärd. 
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8. Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med arbetsmarknadens 
behov 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kan på längre sikt få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Stor potential för fort- och 


vidareutbildning (exv i form 
av enstaka kurser) går förlorad  


• Omvärldsanalys.  
• Dialog med avnämare och 


det omgivande samhället. 
• Arbetslivsanknytning i utb 


genom praktik och 
examensarbete. 


• Kontinuerlig översyn av 
utbildningsutbud och 
utbildningarnas innehåll. 


 
9. Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med regeringens 
särskilda satsningar 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kan på längre sikt få negativa 
samhällskonsekvenser 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Omvärldsanalys.  
• Kontinuerlig översyn av 


utbildningsutbud och 
utbildningarnas innehåll.  


• Satsning på kompletterande 
pedagogisk utbildning, KPU, 
behöv 


• Bredda lärarutbildningen 
med utökade 
examensrättigheter.  


 
 
 


Forskningsfinansiering 
 


10. Risk att det statliga anslaget till forskningen inte ökar i den omfattning som 
behövs för att framgångsrikt kunna bedriva prioriterad forskning och 
grundforskning samt ta ett långsiktigt strategiskt arbetsgivaransvar 
R4  
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust som på sikt 
kan få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft.  
• Ökat beroende av externa 


medel.  
• Påverkar även utbildningen 


negativt.  
• Svårt att täcka lönekostnader.  
• Färre doktorander.  
• Sämre förutsättningar att 


rekrytera och behålla lärare 
och forskare.  


• Prioritera och omfördela 
resurser inom LU.  


• Skapa goda förutsättningar 
för forskare att söka externa 
medel.  
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• Bredden i forskningen hotas. 
• Försvårar möjligheten att nå 


strategiska mål.  
• Försvårar samverkan med det 


omgivande samhället.  
• Svårigheter att prioritera om 


resurser till nya 
forskningsområden.  


• Små marginaler att kunna göra 
satsningar mot MAXIV och 
ESS. 


• Försämrad psykosocial 
arbetsmiljö. 


 
11. Risk att samfinansieringen av externa bidrag blir alltmer kostsam vilket 
urholkar det statliga anslaget till forskningen 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust som på sikt 
kan få negativa 
samhällskonsekvenser. 


• Minskad konkurrenskraft.  
• Ökat beroende av externa 


medel., vilket kan leda till att 
forskningen styrs. 


• Påverkar även utbildningen 
negativt.  


• Både bredden och spetsen 
drabbas.  


• Sämre förutsättningar att 
rekrytera och behålla lärare 
och forskare. 


• Prioritera och omfördela 
resurser inom LU.  


• Skapa goda förutsättningar 
för forskare att söka externa 
medel.  


• Ett mera strategiskt 
förhållningssätt vad gäller 
vilka externa medel som 
ansöks.  


• Resurstilldelningen inom LU 
behöver bli mer flexibel 


• Dialog med anslagsgivare 
• Samarbete inom LU.  
• Inom vissa delar av 


verksamheten: 
omorganisation av stöd till 
och ledning av forskningen. 


 
 


Forskningsinfrastruktur och annan infrastruktur 
 


12. Risk att den långsiktiga finansieringen av MAXIV inte är säkerställd vilket 
kan påverka planerad verksamhet vid anläggningen. 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kostsamt.  
• Missade möjligheter. 
• Spetsforskning drabbas. 


• Arbetar med att få 
kompetens som kan utnyttja 
anläggningen optimalt. 


• Samverkan med externa 
parter. 


Kommentar: Det är bara M och MAXIV som valt att värdera risken. Övriga anser 
att den inte har direkt betydelse för deras verksamhet.  
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13. Risk att infrastruktursatsningar inte speglar och stödjer universitetets bredd 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Unika verksamheter med stor 
potential fortsätter inte att 
utvecklas eller försvinner.  


• Drabbar tvärvetenskaplig 
forskning.  


• Suboptimering.  


• Lyfta fram viktiga 
infrastrukturer och visa vad 
de kan åstadkomma.  


• Fakulteterna behöver frigöra 
resurser för att kunna göra 
satsningar.  


• Det behöver diskuteras hur 
infrastruktur definieras (exv 
så kan man se arkiv, 
samlingar och big data som 
infrastruktur).  


• Samarbete inom LU 
• Extern samverkan  


 
Finansiering av lokaler 
 


14. Risk att påbörjade och planerade lokalförändringar blir svåra att finansiera 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig eller ingen närvaro i 


Scandinavian Science Village.  
• Negativ påverkan på 


arbetsmiljön. 
• Värdeförstöring (Botan och 


LUHM) 


• Dialog med 
universitetsledningen. 


• Bevaka och utveckla 
befintliga 
finansieringsmöjligheter.  


• Dialog med nuvarande och 
potentiella donatorer. 


• Brunnshögsgrupp inrättad 
med en ssk utredare. 


• Inrättande av lokalfond 
 
Kompetensförsörjning 
 


15. Risk för svårigheter att rekrytera de mest lämpade personerna samt behålla 
de medarbetare som behövs för nuvarande såväl som för framtida behov 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• För stor intern rekrytering.  
• Minskad mångfald.  
• Sned åldersfördelning. 


• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  


• Ständig förbättring och 
utveckling vad gäller 
processer vid rekrytering. 


• Transparens i karriärvägar.  
• Meriteringstjänster. 
• Kompetensutveckling 
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16. Risk att ojämn könsfördelning inom vissa personalkategorier och bland 
studenterna ökar eller inte minskar i önskvärd takt 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Karriärprogram för yngre 
medarbetare.  


• Långsiktig 
personalplanering.  


• I vissa fall tilldelas extra 
medel till institutioner i 
samband med rekrytering av 
kvinnliga professorer. 


 
17. Risk att medarbetare inte har tillräcklig kompetens vad gäller digitalisering 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Ineffektivitet.  
• Brister i säkerhet.  
• Brister i e-media. 


• Bli bättre kravställare vid 
beställning av system etc.  


• Kompetensutveckling.  
• Samordning med LDC. 


 
 


 
Arbetsmiljö 
 


18. Risk att medarbetare med annan anställning än tillsvidareanställning 
upplever stress på grund av osäkra anställningsförhållanden 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust. 


• Bättre dialog med 
personalorganisationerna.  


• Dialog med 
Forskningsnämnden. 


• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete – den nya 
organisationen för 
arbetsmiljöarbetet.  


• Större stabilitet och 
transparens i karriärvägarna.  


• Medarbetarsamtal.  
• Inrättande av 


meriteringstjänster.  
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19. Risk att arbetsmiljöfrågorna inte får den prioritet som krävs för ett gott 
arbetsmiljöarbete 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Sjukskrivningar och ohälsa.  
• Dålig fysisk och psykosocial 


arbetsmiljö. 


• Ny arbetsmiljöorganisation 
vid LU är under införande.  


• Ledningsfråga. 
• Central samordning behövs. 
• Arbetsledning behöver stöd. 


 
 
Styrning och ledning 
 


20. Risk att samarbetet inom universitetet inte bedrivs optimalt och att 
bristande tillit mellan olika funktioner påverkar samarbetet negativt 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig arbetsmiljö.  
• Suboptimering och 


ineffektivitet. 


• Upplevda hinder och 
problem som finns i 
samarbeten mellan fakulteter 
måste redas ut.  


• Ökad transparens.  
• Kvalitetskontroller när det 


gäller administrativa 
processer och system.  


• Ökad samordning och 
flexibilitet.  


 
21. Risk att chefer och ledningsstrukturer inte kan göra nödvändiga 
prioriteringar och bedömningar vilket kan leda till att LU inte kan nå uppsatta 
mål och leva upp till lagar och förordningar 
R3 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust.  
• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Dålig arbetsmiljö.  
• Suboptimering och 


ineffektivitet. Upphandling 
drabbas ssk.  


• Brister i strategisk utveckling. 


• Delegationsordningar. 
• Verksamhetsplan.  
• Resursfördelning.  
• Utveckla kollegial ledning 


och styrning.  
• Ledningsgruppsutveckling 


och kompetensutveckling.  
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Säkerhet 
 


22. Risk att LU inte har adekvata system och processer för att spara och bevara 
information digitalt samt hantera digitala attacker 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Kvalitetsförlust. 
• Informationsförlust.  
• Information hamnar i fel 


händer.  
• Detta är en del av ett större 


samhällsproblem som rör 
samhällets sårbarhet. 


• Säkerställa både lokalt och 
centralt mha LDC.  


• Samarbete med LUB.  
• Samverkan nationellt (KB). 
• Samarbete inom LU  
• Involvera arkivkompetens i 


tidigt skede av processerna 
 


23. Risk att hot och våld kan riktas mot organisationen, anställda och studenter 
R4 
Effekt Åtgärd 


• Minskad konkurrenskraft. 
• Varumärkesförlust.  
• Försämrad psykosocial 


arbetsmiljö. 
• Skada på person och egendom. 
• Svårighet att rekrytera 


medarbetare och studenter. 
• Miljöer kanske på sikt blir 


mindre öppna.  


• Kontinuerlig bedömning.  
• Kuratorer. Psykosocialt stöd. 


Kommunikationsplan. 
Akutplan. Krishantering.  


• Handlingsplan under 
framtagande 


 
 
Forskarutbildningsnämnden har kommit med synpunkten att risker inom 
forskarutbildningen bör lyftas fram separat. Nämnden anser att följande risk bör 
finnas med i riskvärderingen: 
 


• Risk för minskad kvalitet i forskarutbildningen och ökad skadlig stress på 
grund av brister i hantering av individuella studieplaner 


 
Denna synpunkt har inkommit sent i processen varför risken inte har tagits upp i 
riskdialogerna, men den ska tas upp i dialogerna 2017. 
 
Förvaltningens mest prioriterade risker för nästa verksamhetsår är: 


1) Risk för bristande samordning och internkommunikation mellan och inom 
sektioner 


2) Risk för att stödverksamhetens prioriteringar inte matchar verksamhetens 
behov 


3) Risk för bristande koppling mellan tillgängliga resurser och krav som ställs 
på sektionerna från icke koordinerade uppdragsgivare. 


4) Risk att system, processer och rutiner inte är funktionella. 
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BESLUT 


2016-12-09 Dnr STYR 2016/1473 


Revisionsplan för år 2017


Inledning 
Internrevisionsverksamheten vid Lunds universitet bedrivs i enlighet med intern-
revisionsförordningen och dess föreskrifter, av styrelsen beslutad instruktion för 
internrevisionen samt god internrevisionssed och god internrevisorssed.  Enligt 
internrevisionsförordningen ska myndighetens styrelse besluta om revisionsplan 
för internrevisionen. I revisionsplanen fastställs internrevisionens uppdrag för det 
kommande året.  


Målet för internrevisionens arbete är att tillföra värde och förbättra verksamheten 
vid Lunds universitet. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt vill intern-
revisionen (IR) hjälpa organisationen att nå sina mål och öka effektiviteten i 
riskhantering, intern styrning och kontroll samt ledningsprocesser. IR ska utifrån 
en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna 
styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör 
de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen. IR har inte ansvar för och ska 
heller inte utföra uppföljning och kontroll i verksamheten utan ska granska om 
uppföljning och kontroll fungerar.   


Genomförande av riskanalys 
Internrevisionen ska årligen upprätta en riskanalys som omfattar all verksamhet 
som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl 
myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk som IR:s egen 
riskbedömning. IR har i sin riskanalys utgått från den riskvärdering som universi-
tetet genomfört men har också tagit del av och beaktat riskanalyser som genom-
förts vid bl.a. fakulteter och sektioner. IR har därefter gjort en självständig risk-
analys vilken, förutom ovanstående, utgått från omvärldsanalys, erfarenheter av 
generella risker och risker identifierade i gransknings- och rådgivningsarbete vid 
universitetet. IR har löpande tagit del av universitetets arbete och dokumentation 
men har också inför upprättandet av revisionsplanen genomfört intervjuer med 
personer på olika positioner inom universitetet. Vid genomförandet av riskanalysen 
har IR beaktat universitetets mål enligt regleringsbrev och författningar samt 
strategisk plan 2012-2016. IR har också beaktat förslag till strategisk plan för 
2017-2026. I arbetet har hänsyn tagits till universitetets ramverk för intern styrning 
och kontroll. 
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Utifrån insamlad information har IR värderat dels de av universitetet identifierade 
riskerna och dels utifrån egen analys identifierat ytterligare väsentliga risker. Vär-
dering har skett utifrån sannolikhet och konsekvens, dels utifrån bruttorisk och dels 
utifrån nettorisk. Bedömningen har genomförts i diskussioner.  
 
Sammanfattning av internrevisionens riskanalys samt förslag till 
granskningar 2017 
Sammanställningen nedan av IR:s riskanalys bygger på universitetets riskvärdering 
och den gruppering av risker som använts där. IR har även använt den skala för 
värdering av risker som universitetet använder i sin riskvärdering. Denna är 
låg/försumbar risk (R1), liten risk (R2), medel/viss risk (R3), allvarlig risk (R4) 
och mycket allvarlig risk (R5).  IR har även identifierat ytterligare risker, nedan 
markerade med kursiv stil. Förutom universitetets risker tar sammanställningen 
enbart upp de risker som IR i sin riskanalys bedömt som allvarliga eller mycket 
allvarliga. Med risk nedan avses nettorisk.  
 
1. Utbildningsfinansiering 
Universitetets risker: 
- Risk för minskad kvalitet, färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på 


grund av så kallad urgröpning av utbildningsanslaget.   
- Risk att överproduktionen inte minskar i den takt som planeras vilket kan leda 


till minskad kvalitet och ökad stress. 
 


Riskerna hänger delvis samman och är kopplade till styrning och ledning. IR 
bedömer den första risken som allvarlig (R4) på kort sikt medan den på längre sikt, 
om inga åtgärder vidtas, kan bli mycket allvarlig (R5). IR genomförde under 2012 
en granskning av strategisk utbildningsplanering och med hänsyn härtill och då 
risken är prioriterad föreslås ingen granskning under 2017.  
 
Den andra risken bedöms, så som den är formulerad, som medel/viss risk (R3) 
utifrån nuvarande prognos. Dessutom ”äger” universitetet själv denna risk och har 
därför möjlighet att genom planering och styrning hantera den. Enligt beslut bör 
ingen fakultet ha en högre överproduktion än fem procent vid utgången av 2019. 
IR vill här framhålla att om flertalet fakulteter väljer att lägga sig på denna nivå 
kommer det att finnas kvar en relativt stor överproduktion som universitetet inte får 
ersättning för. Detta kan resultera i underskott alternativt minskad kvalitet, hög 
stress samt försvåra för universitetet att få gehör för sin önskan om fler utbildnings-
platser och en höjning av ersättningsnivåerna.  
 
IR har i tidigare riskvärderingar identifierat risken att bristande anpassning till 
takbeloppet och en utebliven prioritering av utbildningsutbudet leder till minskade 
resurser per student och därmed försämrad utbildningskvalitet. IR har i årets 
riskvärdering formulerat en mer övergripande risk som avser både finansiering och 
kvalitet i utbildningen:  
- Risk att bristande prioritering och styrning inom utbildningen leder till 


försämrad ekonomi, minskad kvalitet, ökad stress och minskat söktryck, vilket 
gör att universitetet inte når sina mål.  
 


Risken bedöms som allvarlig (R4) med hänsyn till konsekvenserna. Eftersom IR 
relativt nyligen granskat strategisk utbildningsplanering föreslås dock ingen 
granskning 2017. 
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2. Kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbild-
ningsnivå 
Universitetets risker: 
- Risk att LU inte förmår leva upp till de nationella och internationella kraven 


och riktlinjerna för intern kvalitetssäkring. 
- Risk att LU inte använder digitalisering systematiskt och kvalitetshöjande 


inom undervisningen. 
- Risk att lärare inte har den pedagogiska kompetens som krävs för att uppnå den 


kvalitet som eftersträvas. 
- Risk att LU:s arbete med breddad rekrytering av studenter inte får tillräckligt 


genomslag.  
 


IR bedömer särskilt risken om kvalitetssäkring som allvarlig (R4) med hänsyn till 
konsekvenserna. En granskning har därför övervägts men bör göras först när 
pågående arbete har implementerats. När det gäller digitaliseringen gör IR bedöm-
ningen att en granskning för närvarande inte bör genomföras med tanke på det 
arbete som nu bedrivs inom universitetet kopplat till universitetets handlingsplan 
för e-lärande 2016-2018. En utredning om e-lärande genomfördes dessutom 
relativt nyligen vid Lunds universitet. IR kommer att följa arbetet både vad gäller 
kvalitetssäkring och digitalisering inom undervisningen. 
 
Risken att lärare inte har den pedagogiska kompetens som krävs kan enligt IR, få 
allvarliga konsekvenser. Sannolikheten bedöms som något lägre men risken 
bedöms ändå totalt sett som allvarlig (R4). En granskning föreslås därför av hante-
ringen av lärarnas pedagogiska utbildning.  
 
Risken att LU:s arbete med breddad rekrytering av studenter inte får tillräckligt 
genomslag bedöms ha en hög sannolikhet men den totala risken bedöms som 
relativt låg (medel/viss risk R3) men hänsyn till konsekvensen på kort sikt. Risken 
har funnits länge och är väl känd. Någon granskning föreslås inte. 
 
IR vill lyfta följande risk:   
- Risk att bristfälliga individuella studieplaner inom forskarutbildningen leder 


till rättsosäkerhet och minskad kvalitet inom utbildningen.  
 
Risken bedöms som allvarlig (R4). IR har både 2011 och 2016 granskat den interna 
styrningen och kontrollen inom forskarutbildningen och föreslår därför ingen ny 
granskning.  
 
3. Studentrekrytering och utbildningsutbud 
Universitetets risker: 
- Risk att söktrycket på längre sikt inte kommer att vara lika högt som i nuläget 


vilket kan påverka utbildningars upplägg och genomförande. 
- Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med arbetsmarknadens 


behov. 
- Risk att LU:s utbildningsutbud inte stämmer överens med regeringens 


särskilda satsningar. 
 
IR:s bedömning är liten risk eller medel/viss risk för universitetet som helhet. IR 
granskade strategisk utbildningsplanering 2012 och studentrekryteringsprocessen 
2014. Med hänsyn till IR:s värdering av riskerna och de granskningar som gjorts 
föreslår IR ingen granskning under 2017.  
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4. Forskningsfinansiering 
Universitetets risker: 
- Risk att det statliga anslaget till forskningen inte ökar i den omfattning som 


behövs för att framgångsrikt kunna bedriva prioriterad forskning och grund-
forskning samt ta ett långsiktigt strategiskt arbetsgivaransvar.  


- Risk att samfinansiering av externa bidrag blir alltmer kostsam vilket urholkar 
det statliga anslaget till forskningen. 


 
Den första risken kan åtminstone delvis hanteras av universitetet genom priorite-
ring och styrning. IR har tidigare granskat resursfördelningsprocessen (2013) och 
föreslår ingen ny granskning kopplad till risken.  
 
IR bedömer den andra risken som allvarlig (R4) både vad gäller sannolikhet och 
konsekvens. Risken berördes i IR:s granskning av oförbrukade bidrag 2013 och 
ingår också i de institutionsgranskningar som IR genomför varje år. IR föreslår 
även för 2017 två granskningar av den interna styrningen och kontrollen på 
institutionsnivån.  
 
5. Forskningsinfrastruktur och annan infrastruktur   
Universitetets risker: 
- Risk att den långsiktiga finansieringen av MAX IV inte är säkerställd vilket 


kan påverka planerad verksamhet vid anläggningen. 
- Risk att infrastruktursatsningar inte speglar och stödjer universitetets bredd. 
 
IR bedömer båda riskerna som allvarliga (R4). Riskerna är dock väl kända och 
arbete pågår för att hantera dem. IR ser inte att en granskning skulle tillföra något 
nytt och föreslår därför inte en granskning trots värderingen av riskerna.  
 
6. Finansiering av lokaler 
Universitetets risk: 
- Risk att påbörjade och planerade lokalförändringar blir svåra att finansiera. 
 
IR bedömer risken som allvarlig (R4). Risken är känd sedan tidigare och IR har 
2013 granskat lokalförsörjningsprocessen. IR föreslår ingen granskning kopplad till 
risken under 2017.  
 
Enligt gällande regelverk är det LU Byggnad som planerar, bereder och verkställer 
universitetets lokalförsörjningsärenden. LU Byggnad beslutar också om all andra-
handsuthyrning av universitetets lokaler till extern part samt om andrahandsuthyr-
ning för tid överstigande sex månader till annan brukare inom Lunds universitet än 
den som upplåtelsen avser. IR har identifierat följande risk: 
- Risk att verksamheten inte följer internt regelverk avseende förhyrning och 


andrahandsuthyrning av lokaler vilket kan leda till ökade kostnader och att 
verksamheten inte bedrivs effektivt.  


 
IR bedömer risken som allvarlig (R4) och föreslår en granskning av området.  
 
7. Kompetensförsörjning 
Universitetets risker: 
- Risk för svårigheter att rekrytera de mest lämpade personerna samt behålla de 


medarbetare som behövs för nuvarande såväl som för framtida behov. 
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- Risk att ojämn könsfördelning inom vissa personalkategorier och bland 


studenterna ökar eller inte minskar i önskvärd takt. 
- Risk att medarbetare inte har tillräcklig kompetens vad gäller digitalisering. 
 
IR värderar riskerna som medel/viss risk (R3) även om risknivån kan variera inom 
universitetets olika delar. Med hänsyn till värderingen och då arbete kopplat till 
riskerna pågår inom universitetet föreslås ingen granskning under 2017. En 
granskning av universitetets arbete med kompetensförsörjning genomfördes av IR 
2013. 
 
8. Arbetsmiljö  
Universitetets risker: 
- Risk att medarbetare med annan anställning än tillsvidareanställning upplever 


stress på grund av osäkra anställningsförhållanden 
- Risk att arbetsmiljöfrågorna inte får den prioritet som krävs för ett gott arbets-


miljöarbete 
 
IR värderar sannolikheten som mycket hög när det gäller den första risken. Kon-
sekvensen bedöms som något lägre när bedömningen görs för hela universitetet. 
Den totala bedömningen är allvarlig risk (R4). IR granskade 2012 universitetets 
arbete med psykosocial arbetsmiljö och bedömer att ännu en granskning inte skulle 
tillföra något ytterligare i nuläget. Den andra risken bedöms som medel/viss risk 
(R3) med hänsyn till det arbete som genomförs och som har genomförts. En 
granskning föreslås därför inte.  
 
9. Styrning och ledning 
Universitetets risker: 
- Risk att samarbetet inom universitetet inte bedrivs optimalt och att bristande 


tillit mellan olika funktioner påverkar samarbetet negativt. 
- Risk att chefer och ledningsstrukturer inte kan göra nödvändiga prioriteringar 


och bedömningar vilket kan leda till att LU inte kan nå uppsatta mål och leva 
upp till lagar och förordningar.  


 
IR har identifierat ytterligare två risker som nära anknyter till den andra risken 
ovan:  
- Risk att brist på tydliga mål försvårar prioritering och styrning vilket kan 


påverka verksamheten och arbetsmiljön negativt, samt 
- Risk att bristande uppföljning leder till att ledningen saknar kunskap om vilken 


effekt styrningen leder till och att lagar, förordningar och internt regelverk inte 
följs.  


 
Förutom dessa risker vill IR även lyfta fram en risk som har identifierats av en 
enhet inom universitetet: 
- Risk för ett ineffektivt utnyttjande av resurser pga. den splittrade IT-verksam-


heten inom LU. 
 
Samtliga ovanstående risker bedöms som antingen allvarliga (R4) eller mycket 
allvarliga (R5).   
 
IR har tidigare genomfört ett flertal granskningar inom området styrning och led-
ning där rekommendationer lämnats som berör flera av de identifierade riskerna. 
Vi vill här särskilt lyfta fram granskningen 2012 av universitetets etikrelaterade 
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mål, program och aktiviteter, granskningen 2013 av universitetets process för 
resursfördelning, granskningen 2014 av universitetets hantering av jäv samt 
granskningen 2015 av universitetets arbete med anledning av förordning om intern 
styrning och kontroll. Flera av granskningarna under 2016 är också kopplade till 
risker inom styrning och ledning, t.ex. granskningen av universitetets hantering av 
personuppgifter och granskningen av resursfördelning och styrning inom gemen-
sam förvaltning.  
 
IR bedömer att det finns behov även under 2017 att genomföra granskningar 
kopplade till de risker som har identifierats. Förutom de ovan nämnda granskning-
arna av två institutioner föreslås en fördjupad granskning av intern styrning och 
kontroll vid en fakultet. IR bedömer att det finns ett behov av en sådan granskning 
med hänsyn till det ansvar som åvilar denna nivå enligt universitetets arbetsord-
ning. IR föreslår dessutom granskning av följande: 
- Strategisk IT-styrning 
- Anlitande av juridisk person i undervisningen 


 
Granskningen av strategisk IT-styrning kommer framför allt att utgå från kraven i 
3§ myndighetsförordningen att verksamheten ska bedrivas effektivt och att 
myndigheten ska hushålla väl med statens medel. Den andra granskningen är 
knuten till risken att lagar, förordningar och internt regelverk inte följs.  
 
10. Säkerhet  
Universitetets risker: 
- Risk att LU inte har adekvata system och processer för att spara och bevara 


information digitalt samt hantera digitala attacker 
- Risk att hot och våld kan riktas mot organisationen, anställda och studenter. 
 
IR värderar den första risken som mycket allvarlig (R5) med utgångspunkt i de 
granskningar som genomförts. Bedömningen försvåras dock av att det saknas en 
helhetsbild då verksamheten även inom detta område är starkt decentraliserad. IR 
granskade informationssäkerheten 2014 och ett arbete pågår inom universitetet 
med anledning av de rekommendationer som IR lämnat. Återrapportering sker till 
universitetsstyrelsen två gånger per år. Med hänsyn härtill föreslås ingen förnyad 
granskning av informationssäkerheten. Som framgår ovan föreslås däremot en 
granskning av universitetets strategiska IT-styrning, men utifrån ett effektivitets-
perspektiv.  
 
IR:s värdering av den andra risken är betydligt lägre (medel/viss risk R3) även om 
konsekvenserna kan bli allvarliga beroende på händelsens art. IR har 2013 granskat 
universitetets arbete med kris- och katastrofhantering och föreslår ingen ny 
granskning. 
 
11. Oegentligheter  
Av Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 4 § internrevisionsförordningen 
framgår att i internrevisionens analys av verksamhetens risker ingår att bedöma 
risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet.  
 
Vid universitetet finns sedan 2015 ”Riktlinjer för hantering av misstänkta oegent-
ligheter” som reglerar handläggningen av ärenden av misstänkta fall. IR ser mycket 
positivt på att riktlinjer tagits fram och det arbete som pågår. För att minska risken 
för oegentligeter är det dock viktigt även med förebyggande åtgärder och ett tydligt 
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värdegrundsarbete. Internrevisionen granskade 2012 universitetets arbete med etik-
relaterade mål, program och aktiviteter och rekommenderade dåvarande rektor att 
etablera ett målinriktat, systematiskt och fortlöpande arbete med universitetets 
grundläggande värderingar och etiska riktlinjer. Under 2016 har ett etikråd bildats 
vid Lunds universitet. Rådet ska inte enbart arbeta med etik inom forskningen utan 
även inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi. 
 
IR har tidigare genomfört ett antal granskningar inom området som t.ex. universi-
tetets system för att förebygga, motverka och upptäcka oegentligheter i form av 
mutor och bestickning (2010), universitetets hantering av jäv (2014) och kontroller 
inom ekonomiområdet (2015). För 2017 föreslår IR en granskning av universitetets 
förebyggande arbete mot oegentligheter. 
 
Förslag till revisionsplan 2017 
Utifrån genomförd riskanalys har följande granskningar identifierats som ange-
lägna: 
• Anlitande av juridisk person i undervisningen 
• Förebyggande arbete mot oegentligheter 
• Strategisk IT-styrning 
• Hantering av pedagogisk utbildning av lärare 
• Rutiner avseende förhyrning och andrahandsuthyrning av lokaler 
• Intern styrning och kontroll på institution (2 granskningar) 
• Fördjupad fakultetsgranskning 


 
Resursplanering 
IR har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt konsultstöd. IR 
gör bedömningen utifrån planerade granskningsobjekt för 2017, att behov kan 
finnas att anlita konsultstöd motsvarande cirka 100 timmar. Även konsultstöd för 
metodutveckling kan bli aktuellt. Av internrevisionens personella resurser köper 
Högskolan Kristianstad motsvarande 0,25 tjänst per år. Under 2017 kommer 
dessutom en av enhetens anställda att gå ner i arbetstid till 90 procent.  
 
Utöver de nedan angivna aktiviteterna avgår tid för metodutveckling, kvalitetssäk-
ring, utbildning, nätverksarbete och andra möten, information, allmän administra-
tion mm. IR ska i enlighet med god sed och internationella standards minst vart 
femte år genomgå en extern utvärdering av sin verksamhet. En sådan genomfördes 
senast år 2012 varför en förnyad utvärdering bör genomföras under 2017. Särskild 
tid har avsatts för detta. Den tillgängliga revisionstiden fördelar sig enligt följande. 
 
Aktivitet Tillgänglig 


revisionstid i 
timmar 


Konsultstöd 
i timmar 


Granskningsprojekt 2570 100 
Anlitande av juridisk person i undervisningen 320  
Förebyggande arbete mot oegentligheter 320  
Strategisk IT-styrning 220 100 


Hantering av pedagogisk utbildning av lärare 300  


Rutiner avseende förhyrning och andrahands-
uthyrning av lokaler 


240  
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Fördjupad fakultetsgranskning 320  


Intern styrning och kontroll på institution 500 (2x250)  


Årsrapport och uppföljning av tidigare års 
granskningar med lämnade rekommendationer 


250  


Tid för oförutsedd granskning 100  
   
Granskning hos Högskolan 
Kristianstad 


300  


   
Övrigt 635  
Rådgivning löpande  135  


Rådgivning enligt särskild begäran 200  


Riskanalys samt revisionsplan för år 2018 300  


   
Summa revisionsrelaterad tid 3505 100 
 
 





		Revisionsplan för år 2017






Univers i te tss ty re l sen 


Postadress Box 117, 221 00 Lund, Besöksadress Paradisgatan 5b, Telefon 046-222 92 59, 046-222 00 00 
E-post Magnus.Ekblad@rektor.lu.se, Webbadress www.lu.se


 


Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
Detta beslut ersätter Riskvärderingsmodell för Lunds universitet beslutad av 
universitetsstyrelsen 2008-09-26 och Riskhanteringspolicy för Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2008-05-05. Reviderad 2016-12-09. 


Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten 
med rimlig säkerhet fullgör verksamhetens mål. Enligt förordning (2007:603) om 
intern styrning och kontroll ska universitetet identifiera, värdera, besluta om 
åtgärder och följa upp risker i verksamheten som kan påverka universitet att nå sina 
mål. Genom detta ska universitetet uppnå god intern styrning och kontroll. 
En ändamålsenlig riskhantering ska genomsyra all verksamhet och säkerställa att 
risker hanteras på ett rimligt sätt. För att uppnå uppsatta mål är det inte 
aktuellt att universitetet undviker risker helt och hållet och därmed avstår från att 
kunna dra nytta av nya möjligheter. Riskhanteringen ska därför sträva efter att öka 
universitetets riskmedvetenhet och riskförståelse och på det sättet stödja 
riskacceptans där det är relevant men då på ett strukturerat och kontrollerat sätt. 
Då riskhantering är en integrerad del av allt beslutsfattande inom universitetet är 
det inte enbart ett ansvar för universitetsledningen utan ett ansvar för alla 
ledningsfunktioner inom universitetets olika delar. Därmed kommer 
riskhanteringen att se olika ut beroende på den enskilda verksamhetens unika 
behov. 


Ansvar 
Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och har därmed ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig 
riskhanteringsprocess. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om universitetets 
riskvärdering och nivån av riskaptit (se definitioner nedan). 


Universitetsstyrelsens riskutskott ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens 
beslut om riskvärdering samt bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 


Universitetsstyrelsens revisionsutskott följer upp efterlevnaden av universitetets 
ramverk för intern styrning och kontroll. 


Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
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 2 
universitetet. 
 
Rektor ansvarar för att lämpliga stödfunktioner finns för att säkerställa och följa 
upp arbetet med intern styrning och kontroll och för att ge stöd till ledningen på 
olika nivåer.  
 
Rektor ansvarar för att hantera universitetets övergripande risker (eller 
motsvarande). Om styrelsen fastställt riskaptit så ansvarar rektor också för att 
universitetets övergripande risker (eller motsvarande) också hanteras enligt den. 
 
Rektor ansvarar för att årligen bereda universitetsstyrelsens beslut om 
riskvärdering och eventuell nivå av riskaptit samt styrelsens bedömning av intern 
styrning och kontroll i samband med beslut om årsredovisningen. 
 
Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisationen, processer och system. 
 
Internrevisionen genomför oberoende granskingar av riskhanteringsprocessen. 
Alla nivåer i organisationen ska vara engagerade i riskhanteringsprocessen. 
 
Definitioner 
Följande definitioner gäller för riskarbetet vid Lunds universitet. 
 
Riskhanteringsprocess: Riskhanteringsprocessen är den process som ska tillse god 
intern styrning och kontroll genom följande steg: Målformulering, riskidentifiering, 
riskhantering, kontrollåtgärder och uppföljning. 
 
Mål: Med målen för Lunds universitet avses: 


• De krav som ställs av regering och riksdag, framförallt genom 
Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434), 
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev. 


• Målen i den strategiska planen och andra av universitetsstyrelsen 
fastställda mål. 


• Andra interna regelverk, såsom policyer, riktlinjer och beslut på olika 
nivåer. 


 
Riskidentifiering: Identifiering av de händelser som kan innebär risk för att målen 
inte nås. 
 
Riskvärdering: En bedömning av sannolikheten att en viss händelse inträffar samt 
hur allvarliga konsekvenser en sådan händelse kan komma att få. Riskerna i vår 
verksamhet kan inte beräknas statistiskt utan är en bedömning. 
 
Riskhantering: Vidtagande av åtgärder för att hantera en risk. Följande 
bedömningar kan ligga till grund för hanteringen: 


• Acceptera en risk: Att acceptera en risk innebär att inga åtgärder vidtas 
eftersom man bedömer att påverkan på verksamheten är liten, att risken  
ligger utanför verksamhetens kontroll eller att åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan. 


• Begränsa en risk: Att begränsa en risk innebär att åtgärder vidtas för att 
minska sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 
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• Dela en risk: En risk kan i vissa fall delas inom staten med till exempel 
kammarkollegiet. Skadereglering sker enligt gällande förordning. 


• Eliminera en risk: En risk elimineras genom att de aktiviteter eller 
händelser som ger upphov till risken undviks. 


 
Kontrollåtgärder: De åtgärder som vidtas för att hantera en risk och säkerställa att 
målen uppnås. 


• Upptäckande åtgärder: Åtgärder som syftar till att upptäcka om en risk 
inträffat. 


• Anvisande åtgärder: Syftar till att säkra att ett visst utfall nås, till exempel 
föreskrifter och riktlinjer. 


• Förebyggande åtgärder: Syftar till att minska sannolikheten för att ett 
oönskat utfall ska inträffa. 


• Korrigerande åtgärder: Syftar till att korrigera oönskade utfall som redan 
har inträffat. 


 
Uppföljning: Uppföljning av riskhanteringsprocessen för att säkerställa att den 
interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, samt av riskvärdering och 
kontrollåtgärder för att för att bedöma om riskvärderingen är aktuell och åtgärderna 
ändamålsenliga. 
 
Risk: En risk är en händelse som utgör hot mot att universitetets mål uppnås. En 
sådan händelse kan också bestå av en missad möjlighet. 
 
Riskvärderingsmodell: Den modell som universitetet använder för att bedöma 
sannolikhet för att en händelse inträffar och konsekvenser för universitetets 
verksamhet om händelsen inträffar. 
 
Riskaptit: Kan användas för att beskriva den nivå av risk verksamheten accepterar. 
Riskaptiten kan variera mellan verksamhetens olika områden. Exempelvis kan 
universitetet inom kärnverksamheterna utbildning, forskning, innovation och 
samverkan ta större risker för att inte missa möjligheter, medan det inom 
stödprocesser inte accepteras lika stora risker. 
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Styre lsen 


Lunds universitets policy för hållbar utveckling 


Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället 
hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaning-
ar.  


Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor 
och ska därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet ska ge-
nom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället, tillhanda-
hålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden. Lunds universitet ska bidra till att 
genomföra Agenda 2030 som innehåller FN:s hållbarhetsmål. 


Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper 
om ämnesrelevanta aspekter på hållbar utveckling. Studenterna blir därmed spjut-
spetsar i yrkeslivets arbete med att skapa en hållbar utveckling. 


Ett av målen med forskning och samverkan är att främja hållbar utveckling. 


Principen ”att leva som vi lär”, att verka förebyggande, för ständiga förbättringar 
och att efterleva tillämplig lagstiftning, ska prägla den dagliga verksamheten vid 
Lunds universitet. Detta är en trovärdighetsfråga som förutsätter en aktiv medver-
kan från universitetets medarbetare och studenter. 
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Omvärldsanalys 2016 
Universitetsstyrelsen har på olika sätt signalerat en önskan att i ökad utsträckning 
diskutera större och mer strategiska frågor. I styrelsens arbete med strategiska och 
övergripande frågor kan underlag som på olika sätt beskriver vår omvärld vara 
viktiga. Att skriva fram en sammanhållen omvärldsbevakning och omvärldsanalys 
är dock inte en enkel uppgift. Materialet och tolkningsmöjligheterna av allt det som 
sker runt omkring oss är i det närmsta oändliga.  


Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Riskutskottet ska delta i beredningen 
av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering, bereda 
universitetsstyrelsens beslut om bedömning om den interna styrningen och 
kontrollen vid universitetet samt öka förståelsen och medvetenheten i 
universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för eller 
förväntas exponeras för. Riskutskottet kommer att hålla samman den årliga 
omvärldsanalysen. Omvärldsanalysen är tänkt att utgöra en pendang till lärosätets 
interna riskvärdering. Tillsammans kan dessa processer och dokument ge 
riskutskottet och styrelsen ett underlag för att bättre kunna identifiera övergripande 
risker.   


Detta diskussionsunderlag är berett av riskutskottet. Texten ska ses som ett första 
försök till en mer systematiserad och sammanhållen omvärldsbevakning och 
omvärldsanalys. Den utgår till sin huvuddel från redan existerande, kända och 
välrenommerade källor. Riskutskottet har även valt att lyfta fram fem särskilda 
utmaningar, vilka svarar mot olika trender i vår omvärld, som universitetsstyrelsen 
särskilt bör uppmärksamma och diskutera.  


Utgångspunkten framöver är att årligen presenter en sammanhållen omvärldsanalys 
för universitetsstyrelsen.  Förhoppningen är att denna process och detta material ska 
kunna utvecklas till att i ökad utsträckning kopplas samman med universitetets egen 
kompetens. Ambitionen är därmed att inför nästa års omvärldsanalys bl.a. involvera 
de olika nämnder och på olika sätt närmare knyta omvärldsanalysen till universitetets 
forskning. I takt med att processen blir mer integrerad med universitetets 
verksamheter kan underlaget bli allt mer precist. 
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Omvärldsanalys, ett diskussionsunderlag 
En omvärldsanalys är en studie av omgivande faktorer som på olika sätt bedöms 
kunna påverka en organisationens uppdrag och verksamhet. En omvärldsanalys kan 
ta sin utgångspunkt i historiska skeenden men fokuserar framför allt på händelser 
som nyligen inträffat eller förväntas inträffa. I en omvärldsanalys ligger inte minst 
önskan och strävan efter att bedöma framtida möjligheter och utmaningar.  
 
Detta diskussionsunderlag till universitetsstyrelsen är det första i denna form. Det är 
tänkt att fungera som en utgångspunkt för mer övergripande och långsiktiga 
diskussioner. I arbetet med strategiska och övergripande frågor är behovet av 
omvärldsanalys centralt. Det nyligen bildade riskutskottet, som är kopplat till 
universitetsstyrelsen, avser att fortsätta utveckla den strukturerade omvärldsanalysen 
och sammanlänka den med universitetets riskbedömningar. 
 
Detta dokument ska ses som ett steg i utvecklandet av en sammanhållen 
omvärldsbevakning. Som organisation behöver universitetet ständigt studera och 
analysera sin roll och position. Detta sker också kontinuerligt i verksamheternas 
olika delar, men det behövs också en mer sammanhängande process som försöker 
fånga och teckna en större bild i ett långsiktigt perspektiv. 
 
I dokumentet presenteras först fem särskilda utmaningar ut. I de efterföljande 
kapitlen finns redogörelser för internationella och nationella trender. Därefter 
kommer ett kapitel som särskilt fokuserar på trender och analyser mer direkt 
kopplade till universitetssektorn. Vissa trender och teman återkommer i flera kapitel. 
Materialet i denna omvärldsanalys bygger i huvudsak på breda och väletablerade 
källor som statliga utredningar samt kvalitetssäkrad statistik från framför allt SCB 
och OECD. En förteckning över dessa återfinns sist i dokumentet. 
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1. Särskilda utmaningar  
 
Riskutskottet vill lyfta fram fem särskilda utmaningar som identifierats inom ramen 
för den genomförda omvärldsbevakningen. De särskilda utmaningarna är till många 
delar redan välbekanta i universitetets olika verksamheter. Genom att lyfta fram dem 
har riskutskottet ambitionen att universitetet i ökad utsträckning kan genomföra 
gemensamma och verksamhetsövergripande insatser.   
 
Kunskapsförmedling och faktaresistens 
Universitetens roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare är central i 
samhället. Förutsättningarna för hur kunskaps- och informationsförmedling går till 
har dock på kort tid förändrats radikalt, inte minst genom det digitala 
informationsflödet. I det allt snabbare informationsflödet blir det svårare att avgöra 
vad som är sant och forskningsbaserat.  Människor tycks i ökad utsträckning söka 
sig till information som bekräftar deras verklighetsbild snarare än att utgå ifrån 
faktabaserad kunskap. Samtidigt växer de populistiska rösterna sig starkare och 
vinner politiskt inflytande. De populistiska rösterna utnyttjar väl de nya 
informationskanalerna och exploaterar upplevelsen av ett växande utanförskap bland 
dem som saknar högre utbildning i det som brukar kallas det moderna 
kunskapssamhället.  
 
Kombinationen av det nya medielandskapet och populismens frammarsch innebär 
nya utmaningar för de klassiska kunskapsbärande institutionerna. När 
evidensbaserat vetande marginaliseras till förmån för tyckande, när kunskap 
marginaliseras för klickvänliga påståenden ökar universitetens och högskolornas 
ansvar som kunskapsspridare och motkraft. Ju mer komplex vår värld blir, när 
kunskap och expertis ifrågasätts eller negligeras blir universitetens roll allt mer 
central och viktig.  
 
Anseende och förtroende 
För universitetets verksamhet är anseende och förtroende centralt. Det är viktigt vid 
rekrytering av såväl studenter som lärare och annan personal och påverkar 
universitetets möjligheter att etablera och utveckla goda samarbeten såväl nationellt 
som internationellt. En växande och allt viktigare faktor för ett universitets anseende 
avgörs av rankningsresultat. I några av dessa rankningar syns en vikande trend för 
universitetet. Ett högt anseende bottnar dock i många olika faktorer och påverkas 
långt ifrån endast av rankningsinstitut. Inte minst viktig är att lärosätet har en god 
regelefterlevnad som bygger på sunda etiska värderingar.   
 
Arbetet med att bibehålla och öka anseendet för universitetet är en ständigt pågående 
process som involverar alla delar av lärosätets verksamhet. Ett högt anseende och 
förtroende är inte bara en grund för framgångsrik rekrytering utan även en 
fundamental faktor för att universitetet ska framstå som en pålitlig samhällsaktör. 
Grundläggande är att universitetet har såväl en hög kvalitet i sin verksamhet som 
förmåga att vidareförmedla sin kunskap till omgivande samhälle. 
 
Digitalisering och e-lärande 
Världen blir allt mer digitaliserad. Denna utveckling innebär utmaningar såväl som 
möjligheter. Universitetet behöver i ökad utsträckning dra nytta av alla de 
möjligheter som den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen erbjuder. I de 
fall där en blandning av online- och campusbaserad undervisning har använts har det 
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visat sig att det är positivt för såväl studenternas lärande som genomströmningen. 
Inom den högre utbildningen görs detta dock i begränsad omfattning idag. Samtidigt 
växer den privata edtech-marknaden (e-lärande) fort.  
 
Universitetet riskerar att halka efter om vi inte i ökad utsträckning bygger upp egen 
kompetens inom området. En digitalisering av högre utbildning ställer nya krav på 
lärarna då pedagogiken på olika sätt behöver utvecklas. Rätt använd skulle en ökning 
av e-lärandet även kunna innebära att lärarnas tid med studenterna kan användas mer 
effektivt och leda till ökad kontakttid mellan studenter och lärarna såväl som ökad 
kvalitet i utbildningen.  
 
Integrering av nyanlända 
Fler människor än någonsin lever nu på flykt. Många av dem som kommit till 
Sverige har med sig en påbörjad eller avslutad akademisk utbildning och flera har 
även många års arbetslivserfarenhet. Att på rätt sätt tillvarata dessa människors 
kompetens kommer att vara avgörande inte bara för individerna utan även för 
samhället i stort. Det finns stora möjligheter att använda detta tillskott av kompetens 
och talang som en del av lösningen av problemet med flera av de bristyrken som 
finns idag.  
 
Universitetet står inför nya utmaningar i att kunna ta emot dem som har anlänt till 
Sverige. För högre utbildning kommer frågorna framför allt att handla om att kunna 
erbjuda olika vägar in till akademin. Åtgärder vidtagna nu avgör inte bara hur de 
som anländer i närtid kan integreras utan även hur väl deras barn så småningom 
kommer att kunna bli en integrerad del av vårt samhälle. 
 
Förbättrad matchning 
Det finns en omfattande matchningsproblematik på arbetsmarknaden i Sverige, dvs. 
rekryteringsbehoven i näringslivet såväl som inom offentlig sektor är väldigt stora 
samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög. Efterfrågan på fort- och 
vidareutbildning ökar också, bland annat som en konsekvens av den tekniska 
utvecklingen. Det står även klart att akademins roll i detta arbete inte är ohotad. Flera 
aktörer, såväl offentliga som privata, tar sig in på denna arena.  
 
Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden genererar frågor kring vårt 
utbildningsutbud och vilket ansvar vi som universitet har för att underlätta 
matchningen. Det handlar dels om huruvida lärosätena rustar studenterna med rätt 
kunskaper och förutsättningar för ett långt och föränderligt arbetsliv. Det handlar 
också om vilka möjligheter som lärosätena erbjuder till omställning och 
vidareutbildning.  
 
 


2. Internationella trender 
 
Makroekonomiska förskjutningar 
Asiens ekonomiska styrka tilltar och de asiatiska länderna väntas 2025 stå för hälften 
av global tillväxt. Detta avspeglar sig också till viss del i en militär 
styrkeförskjutning; USA förväntas fortfarande ha störst militärmakt, men Kina 
bygger upp en framför allt regional kraftfull militär förmåga. Utvecklingen i Kina 
kommer till stora delar att bero på landets inrikespolitiska utveckling, men också på 
hur man hanterar klimat- och miljöfrågorna. 
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Mätt i andel av BNP som går till forskning och utveckling uppvisar Kina en 
omfattande expansion. Under perioden 2000-2012 fördubblande Kina andelen av 
BNP som går till forskning och utveckling. En stor satsning på forskning ska göras 
kommande år. Denna expansion kan knappast ses i andra stormakter eller stater med 
stormaktsambitioner.   
 
En annan viktig förskjutning är ett ändrat storleksförhållande mellan Indien och 
Japan. Mycket talar för att Indien år 2025 kommer att vara världens folkrikaste stat 
som dessutom kommer att stå för en större del av global BNP än Japan.  
 
Specialisering och globalisering 
Specialiseringen och globaliseringen av produktion förväntas fortgå. Det kräver 
stabila och effektiva logistiksystem på samma gång som sårbarheten ökar med 
många aktörer som är utspridda globalt och beroende av digitala verktyg och 
molntjänster. 
 
Handeln globaliseras ytterligare och handeln mellan låg- och medelinkomstländer 
ökar. På samma gång råder det dock osäkerhet kring många handelsavtal, och i 
spåren av att populistiska rörelser får ett ökat inflytande, så breder protektionism ut 
sig.  
 
Kapital- och investeringsflödena förväntas fortsätta att öka även framöver. Den 
tekniska utvecklingen och avregleringar av kapitalmarknaderna bidrar till denna 
ökning och det globala finansiella systemet har vuxit i stor omfattning. Det skapar 
emellertid också sårbarhet, exempelvis kan finansiella kriser fortplanta sig och 
snabbt nå global nivå. Bedömningen är att Europa halkar efter både vad gäller rollen 
som investerare och som mottagare av investeringar. 1  
 
Energi- och råvarukonsumtionen 
Fossila bränslen väntas fortfarande dominera 2025. Efterfrågan av energi väntas öka, 
inte minst på grund av att medelklassen ökar i Asien och på en fortsatt 
industrialisering i utvecklingsländer (bland andra Indien). USA vill importera 
mindre olja. I Kina förväntas däremot efterfrågan på olja öka fram till 2025. Kina 
blir därmed känsligare för störningar i Persiska viken och för fluktuationer i 
oljepriset. En viktig fråga för den framtida energi- och råvarukonsumtionen är om 
Kina kommer att fortsätta med en tillverkningsdriven ekonomi eller om den kommer 
att bli mer konsumtionsdriven.2  
 
Ett högre oljepris påverkar maktbalansen mellan oljeexporterande länder och 
oljeimporterande länder.  
 
Den fjärde industriella revolutionen 
Olika tekniker kombineras i allt högre tempo och i allt högre grad. Bland annat 
digitalisering, big data, artificiell intelligens och robotik kommer att öka 
automatiseringen av arbetslivet i allt större omfattning – den så kallade fjärde 
industriella revolutionen. Förutom att det kommer att få genomgripande effekter 
inom en rad områden, så kommer det också att leda till arbetslöshet och stora behov 
av omställning av arbetskraften. 
 
Den fjärde industriella revolutionen innebär en ökad tjänstefiering, det vill säga 
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gränsen mellan varor och tjänster suddas ut. Fler varor är uppkopplade så att de kan 
underlätta och stimulera olika typer av tjänster till konsumenten.3 
 
Digitaliseringen ger globala omfördelningseffekter. Det går att leda eller vara en del 
av en komplex varu- eller tjänsteproduktion, eller delta i högre utbildning, nästan var 
som helst i världen. Digitaliseringen gör också den så kallade delningsekonomin 
möjlig genom att utbud och efterfrågan enkelt och snabbt kan finna varandra till en 
låg kostnad utan att det finns mellanhänder involverade. Det leder till en allt 
otydligare gräns mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
Frågor om informationssäkerhet, integritet och sårbarhet blir centrala. Viktigt blir 
också att anpassa socialförsäkringssystem, arbetsmarknadens avtal, lagstiftning och 
skattesystem.4 
 
Universitet och högskolor kommer förmodligen att hitta sätt att dra nytta av den 
fjärde industriella revolutionen, men kommer också att förväntas vara med och 
hantera (de negativa) konsekvenserna av utvecklingen. Exempelvis är det sannolikt 
att högre utbildning blir allt mera inriktad mot det så kallade livslånga lärandet, det 
vill säga bidrar till att möta de omställningsbehov som uppstår på arbetsmarknaden.5 
 
Växande medelklass och urbanisering 
Fattigdomen fortsätter med stor sannolikhet att minska. Även om utvecklingen är 
positiv så visade siffror från 2014 att var åttonde människa då var undernärd. 
Medelklassen växer främst i så kallade tillväxtländer, med tyngdpunkt i Asien. Den 
globala välståndsökningen innebär inte med nödvändighet att klyftorna mellan och 
inom länder minskar. Visserligen har de globala inkomstskillnaderna minskat under 
flera decennier, men de ökar nu åter. Detta kan leda till ökande sociala spänningar 
och konflikter som bland annat kan resultera i stora flyktingströmmar. 
 
Många stora städer blir globala aktörer och kanske viktigare än många stater. De 100 
största städerna förmodas komma att stå för 60 procent av världens BNP 2025. Som 
en konsekvens av denna accelererande urbaniseringsprocess kommer gränsen 
mellan inrikespolitik och utrikespolitik att suddas ut ytterligare. Stora grupper 
”urban poors” kommer troligen att finnas i dessa megastäder. Det blir av avgörande 
vikt att hantera de sociala problem och miljöproblem som uppstår i samband med 
urbaniseringen. Mycket pekar på att Afrika 2025 kommer att vara den enda kontinent 
där majoriteten av befolkningen inte lever i städer. 
 
Hälsa, klimat, vatten, livsmedel 
En åldrande befolkning, urbanisering och en växande medelklass sätter press på 
hälso- och sjukvård. Bland annat kommer antalet kroniska sjukdomar öka och det 
finns risk för utbredning av pandemier. För att hantera den ökande pressen på hälso- 
och sjukvård kommer forskning och utveckling inom genetik och Life science vara 
viktig. Men utvecklingen inom dessa områden kan också komma att få negativa 
effekter i form av exempelvis bioterrorism. 
 
Klimatförändringar är i centrum för framtida utmaningar och möjligheter. FN:s 
klimatpanel understryker återkommande allvaret i hoten och fortsätter att föreslå 
omfattande samhällsförändringar.  
 
Vatten förväntas i allt större omfattning bli en bristvara och en strategisk resurs. 
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Mängden vatten på jorden är konstant, samtidigt som efterfrågan hela tiden ökar.  
 
Efterfrågan på livsmedel kommer att öka. Förutsättningarna att producera livsmedel 
blir på samma gång osäkrare. Livsmedelspriset riskerar att öka markant, liksom 
priset på odlingsbar mark. Produktionen är också sårbar för översvämningar och 
torka. Teknikutveckling och energieffektivisering blir alltmer viktiga i jordbruk och 
livsmedelsindustrin för att möta den ökade efterfrågan och resursstressen.6 
 
Agenda 2030 
2015 fastställde FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, 
Agenda 2030. På regeringskansliets hemsida kan man läsa: ”Agenda 2030 syftar till 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, 
uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade 
och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.” 
 
Sverige anses ha goda förutsättningar att kunna leverera resultat i förhållande till 
dessa mål. Sverige ingår dessutom tillsammans med en rad andra länder i en så kallad 
”högnivågrupp” som arbetar med att säkerställa att målen nås inom alla nivåer av 
samhället.7 
 
Konflikter och populism 
Flera konflikter och geopolitiska spänningar utgör riskfaktorer. Här kan nämnas de 
mest aktuella: Ukraina och situationen på Krim, kriget i Syrien, spänningar i 
Mellanöstern, frågetecken kring utvecklingen i Nordafrika (särskilt huruvida Libyen 
ska förbli en s.k. failed state), konflikter i subsahara, utvecklingen i Nordkorea, 
situationen på Sydkinesiska sjön, sociala och politiska spänningar i Sydamerika 
(framför allt Brasilien och Venezuela). Till detta kommer ett globalt terrorhot och 
stora flyktingströmmar. 
 
I västvärlden finns en tendens till att populistiska rörelser växer fram både till höger 
och till vänster på den politiska skalan. Dessa rörelser utmanar det som varit politiskt 
”mainstream”. Denna utveckling har accelererat efter finanskrisen 2008. Några 
gemensamma drag finns i populismen: antiglobalisering, isolationism, motstånd mot 
olika etablissemang (ekonomiska, politiska, kulturella, etc.), invandringsfientlighet, 
protektionism samt motstånd mot frihandel och rörlighet.  
 
På G20-mötet hösten 2016 varnades för att dessa rörelser kan komma att utgöra en 
riskfaktor för ekonomin. Rörelserna utgör också en politisk risk. 
 
Högerpopulistiska och nationalistiska rörelser har fått ökad politisk betydelse i flera 
länder i östra Europa, vänsterpopulistiska i exempelvis i Grekland och Spanien. Det 
är osäkert om kommande val i Frankrike och Tyskland kommer att innebära ett 
uppsving för populister även i dessa länder. Brexit kommer troligen att ge EU-
skeptiska rörelser ytterligare vind i seglen.  
 
Populismen utgör även en risk för högre utbildning och forskning. Dels skulle en 
begränsad rörlighet utgöra försämrade förutsättningar för många lärosäten att 
fullgöra sina uppgifter och nå sina mål, dels finns det ett samband mellan så kallad 
faktaresistens och populism, vilket kan leda till att kunskap på vetenskaplig grund 
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utmanas eller negleras. Dessutom uppfattas universitet och högskolor många gånger 
som en del av det etablissemang som populisterna utmana.  
 
Valet i USA 
Det finns flera exempel på populismen och faktaresistens hos den nyvalde 
presidenten Donald Trump. Även om Trump fick stöd i många olika grupper så är 
den typiske Trump-väljaren en tydlig representant för en grupp i det amerikanska 
samhället som länge upplevt sig vara utan en röst i politiken: lågutbildade män som 
blivit globaliserings förlorare, bland annat på grund av att antalet jobb i 
tillverkningsindustrin minskat och på många håll försvunnit.8 
 
Trump har under hela sin kampanj spelat på dessa gruppers rädslor och farhågor, 
exempelvis att invandrare ska ta deras jobb, att invandrare på olika sätt hotar dem 
och deras familjer, att eliten ständigt för folket bakom ljuset, att USA:s handelsavtal 
missgynnar amerikanska löntagare etc.9 Hur Trumps politik kommer att ta sig 
uttryck, och vilken effekt den kommer att få för USA och världen, är ännu för tidigt 
att säga. 
 
Brexit 
Kort sagt kan sägas att brexit-anhängarnas mål är att få avtala om tillgång till den 
inre marknaden utan att vara en del av den. På så vis tror man att det ska vara möjligt 
att kontrollera den fria rörligheten av människor på samma gång som man åtnjuter 
alla fördelar med att kunna vara en aktör på den inre marknaden. 
 
Ett komplext, tidskrävande och oförutsägbart förhandlingsarbete står för dörren i det 
fall Storbritannien avser ta steget fullt ut och lämna EU. Ett sätt att försöka förutspå 
utgången av sådana eventuella förhandlingar är att titta på vilka handelsavtal som 
finns i nuläget mellan EU och länder utanför EU, exempelvis Norge och Schweiz, 
men även Kanada.10 
 
Brexit kan leda till en ökande desintegration inom EU. I sin mest extrema form kan 
det leda till att fler länder lämnar unionen. Om Storbritannien lämnar EU kommer 
mindre frihandelsvänliga länder möjligen att försöka flytta fram sina positioner. 
Dessutom kommer Tysklands inflytande att kunna öka än mer.11  
 
Relationen USA-Europa kan komma att kompliceras om den ska involvera tre parter: 
EU, Storbritannien och USA. Om detta leder till ett försvagat samarbete parterna 
emellan finns det en risk att andra stater ser det som en möjlighet att flytta fram sina 
positioner.  
 
Överhuvudtaget riskerar Europa att bli säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt 
försvagat vid en brexit. Detta kan leda till försämrad förmåga att hantera olika hot, 
exempelvis terrorhot och klimathot.12 
 
En brexit skulle nog inte ha så stor inverkan på högre utbildning och forskning i det 
korta perspektivet. Många forskningsbidrag är redan beslutade och har en flerårig 
löptid. Men på sikt finns det allvarliga problem för brittisk högre utbildning att stå 
utanför EU. Detta fördes fram av flera av ledarna för brittiska toppuniversitet redan 
innan folkomröstningen. 
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Skulle rörligheten för investeringar, varor och tjänster mellan Storbritannien och EU 
försvåras och minska i omfattning drabbar det högre utbildning då högre utbildning 
i allt större omfattning är beroende av internationell rörlighet. Konkret kan det 
handla om förändrad studentmobilitet om det inte längre blir avgiftsfritt för studenter 
inom EU att studera i Storbritannien eller om minskade forskningsbidrag från EU 
till Storbritannien.13 Även mobiliteten av lärare och forskare, såväl som samarbeten 
inom forskningsprojekt, riskerar att skadas.  
 
 


3. Nationella trender 
 
Befolkningsutveckling 
Sverige förväntas ha en positiv befolkningstillväxt i samtliga åldersgrupper, år 2060 
beräknas antalet invånare vara drygt 13 miljoner. 14  Det finns tre tydliga 
trender i den demografiska utvecklingen i Sverige: andelen äldre ökar, andelen 
utrikes födda ökar och en allt större andel av befolkningen bor i storstadsregionerna. 
Den demografiska utvecklingen kommer att få konsekvenser för den framtida 
tillväxten och produktivitetsutvecklingen och möjligheterna att finansiera 
välfärdssystemet. Förskjutningen mot en större andel av äldre innebär att 
försörjningskvoten ökar kraftigt, vilket innebär att allt färre kommer att försörja fler. 
Om det inte vore för en ökad invandring skulle försörjningskvoten se än mer 
annorlunda ut än idag och ha en än mer negativ utveckling. 
 
Migration och integration 
År 2015 sökte över 160 000 personer asyl i Sverige.15 Det är ett tydligt trendbrott i 
frågan om vilka som invandrar till Sverige. Invandringen har tidigare dominerats av 
arbetskraftsinvandring, bland annat från Finland och Polen, men under de senaste 
decennierna har den dominerats av flykting- och anhöriginvandring. 
Sysselsättningen bland de som invandrat och är födda utanför Europa är i dagsläget 
lägre än för dem som invandrat från Europa. I Arbetsförmedlingens 
etableringsuppdrag deltog i augusti 2016 över 60 000 personer. En dryg fjärdedel av 
dessa har eftergymnasialutbildning som är längre än två år.16  
 
Att Europa står inför fortsatta stora migrationsrörelser även de kommande åren är 
högst troligt. De konflikthärdar, i framför allt Mellanöstern och Afrika, som är en 
bakomliggande orsak till de nuvarande flyktingströmmarna ser inte ut att på kort sikt 
få någon lösning. Därutöver finns åtskilliga tecken på och orsaker till att migration 
och global rörlighet ökar. Dessa orsaker har inte bara sin rot i krig utan även i 
miljöförändringar och växande ekonomiska klyftor.  
 
Ekonomisk utveckling 
Svensk ekonomi står inför fortsatt strukturomvandling vilket innebär att resurser 
flyttar mellan olika sektorer, framförallt mellan tjänstesektorn och den offentliga 
sektorn. En konsekvens av den tekniska utvecklingen är att antalet sysselsatta inom 
varuproduktionen förväntas att minska. Däremot kommer sysselsättningen inom 
tjänstesektorn att öka, både vad gäller tjänster som riktar sig mot hushåll och insatser 
i annan produktion. Sysselsättningen inom de offentligt finansierade 
välfärdstjänsterna kommer att öka som en följd av en ökad efterfrågan på vård och 
omsorg i takt med att den äldre delen av befolkningen blir större.17 
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Utveckling av industri och tjänstesektor 
Utvecklingen inom industrin och tjänstesektorn är nära kopplad till den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen. Det får till exempel konsekvenser för den svenska 
arbetsmarknadens utformning och en tydligare jobbpolarisering går att skönja. Den 
innebär att antalet arbetstillfällen i mellansegmentet har minskat och mer arbete 
utförs i de hög- och lågavlönade segmenten. Detta kan kopplas både till 
digitaliseringen av det svenska arbetslivet och till robotiseringen i den svenska 
industrin.18 Den andra sidan av myntet är att den teknologiska utvecklingen ofta kan 
innebära stora produktivitets- och effektivitetsvinster. Det ses bland annat i 
delningsekonomis framväxt och den bredare användningen av olika informations- 
och tekniklösningar som bland annat inneburit nya marknader och förändringar av 
befintliga.19 
  
Kampen mot arbetslöshet 
Läget på arbetsmarknaden förbättras i Sverige. Under 2015 förstärktes efterfrågan 
på arbetskraft samtidigt som både antalet vakanser och antalet anställda ökade. Även 
arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden ökade. Arbetslösheten minskade 
från cirka åtta procent i slutet av 2014 till cirka sju procent i slutet av 2015. Samtidigt 
ses en ökning i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2015 ökade 
antalet personer med enbart förgymnasial utbildning, antalet personer med en 
registrerad funktionsnedsättning och antalet nyanlända. Detta tillsammans med en 
obalans i utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden samt förändringarna i 
efterfrågan inom olika branscher ställer stora krav på Arbetsförmedlingens 
matchningskompetens och de arbetssökandes möjlighet till kompetensutveckling.20 
Samtidigt är den politiska ambitionen i Sverige hög. Regeringen har satt ett mål att 
arbetslösheten i Sverige ska vara lägst i EU år 2020.21 
 
Arbetsmarknadens matchningsproblematik 
Det finns en stor matchningsproblematik i Sverige. Trots att arbetslösheten är fortsatt 
hög är rekryteringsbehoven inom näringslivet och offentlig sektor stora. 
Problematiken ligger således varken i tillgången på arbetskraft eller i tillgången till 
arbete, utan i tillgången på rätt kompetens. Problemet är inte heller isolerat till en 
viss sorts arbete utan finns inom flera sektorer. Det finns brist på såväl 
högskoleutbildad som gymnasieutbildad arbetskraft, det finns rekryteringsbehov på 
såväl socionomer och lärare som av undersköterskor och hantverkare.  
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Politisk utveckling, blockpolitiken och parlamentariskt läge 
Svensk politik har länge kännetecknats av stabilitet och balans med två politiska 
block och en regering som vid behov fått stöd över blockgränserna. Detta har 
förändrats i och med nuvarande parlamentariska läge. Det unika med detta läge är 
Sverigedemokraternas storlek och att partiet inte tagits upp av något av de två 
blocken, till skillnad från andra partier som tidigare kommit in i riksdagen och blivit 
kvar. Sverigedemokraternas framskjutna roll tillsammans med att det inte kommit 
till stånd något stadigvarande samarbete över blockgränserna har försatt Sverige i en 
helt ny situation. Det har bland annat lett till att fler än tidigare uttrycker ett missnöje 
med hur demokratin fungerar. Enligt en nationella undersökning (SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet) har missnöjet ökat dramatiskt och skillnaden mellan 2014 och 
2015 är framförallt att missnöjet växer även bland de väljare som röstar på något av 
de traditionella blocken.22 Det finns inget som i dagsläget tyder på ett förändrat 
parlamentariskt läge vid nästa val varför det för ett stabilare regeringsarbete kommer 
att krävas att något block, aktivt eller passivt, tar stöd av Sverigedemokraterna eller 
att mer stadigvarande blocköverskridande samarbete etableras. 
  
Övergripande trender för statsförvaltningen 
Regeringen har startat ett arbete som ska leda till en förändring av den statliga 
styrningen av den offentliga sektorn. I detta pågående arbete går det att göra flera 
intressanta iakttagelser. Regeringen uttrycker att den vill att styrningen i större 
utsträckning än idag ska vägledas av verksamhetsnära kunskap, erfarenhet och 
yrkesetik. Som en följd av detta uttrycker regeringen att detaljstyrningen ska minska 
till förmån för en mer strategisk styrning. Istället för kontroll och detaljstyrning vill 
regeringen se utvecklade former för uppföljning och styrning som är tydliga och 
verksamhetsanpassade och som bygger på tillit.23 
 
Regeringens framtidsinriktade arbete 
Regeringen har identifierat fem strategiska samverkansprogram som baserar sig på 
innovationsrådets bedömning av inom vilka områden Sverige står inför flera 
samhälleliga utmaningar. Alla utmaningarna handlar om skapa goda förutsättningar 
för globalt konkurrenskraftiga åtgärder. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra 
affärer, leva, kommunicera samt bevara jordens resurser och ekosystem. Till varje 
program finns en samverkansgrupp kopplad vars uppgift är att identifiera 
utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom sina respektive 
områden. Respektive grupp består av representanter från näringsliv, offentlig sektor 
och akademi från de branscher som omfattas av respektive program. De fem 
samverkansprogrammen omfattar nästa generations resor och transporter, smarta 
städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, Life Science och uppkopplad industri och 
nya material.24 
 
Ett förändrat medielandskap 
Det grundläggande kommunikations- och mediebeteendet undergår stora 
förändringar, förändringar som speglar den digitala och teknologiska utvecklingen. 
Utvecklingen av internet i allmänhet och de sociala medierna i synnerhet har 
påverkat dessa beteenden, framförallt i samband med användandet av ny teknologi 
så som surfplattor och smarta mobiler. Att tillgången på information är större än 
någonsin innebär både möjligheter och utmaningar för dem som arbetar med 
kunskaps- och informationsspridning.  
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Trots att förändringsprocessen pågår för fullt, går det att göra iakttagelser och skönja 
vissa konsekvenser. En iakttagelse är att de snabba klicken och det höga tempot 
premieras framför utredande och sammansatta resonemang. Det talas om 
”offentlighetens centrifugaleffekt”; att centrum töms och att substansen slungas ut i 
marginalen. En annan stor förändring är att den gemensamma offentligheten riskeras 
att delas upp i flera separerade offentligheter. Å ena sidan talas det om en så kallad 
balkanisering av offentligheten som kommer sig av att människor aktivt söker efter 
information som bekräftar deras världsbild. Å andra sidan så exponerar sökmotorer 
och sociala medier brukarna för den typ av information som enligt deras algoritmer 
ligger mest i linje med deras preferenser och intressen. Dessa två samspelar och 
förstärker varandra. Den stora risken är att verklighetsföreställningarna glider isär 
och att den gemensamma samhälleliga grunden för sakliga meningsutbyten 
urholkas.25 
 
 


4. Trender inom högskolesektorn 
 
Utvecklingen inom sektorn  
Den grundläggande högskoleutbildningen i Sverige har genomgått två större 
reformer efter andra världskriget - 1977 och 1993. Reformen 1977 innebar att så gott 
som samtliga postgymnasiala utbildningar sammanfördes under högskolans domän. 
Ett antal nya högskolor tillkom runt om i landet och universitetsfilialerna blev 
självständiga högskolor. Ytterligare ett antal högskolor har tillkommit efter 1977 och 
i och med inrättandet av Högskolan på Gotland finns det nu minst en högskola i varje 
län. 
 
Reformen 1993 hade sin bakgrund i övergången till mål- och resultatstyrning inom 
statsförvaltningen. Denna reform innebar att lärosätena fick ökad formell frihet och 
statsmakternas detaljstyrning minskade påtagligt. Universitet och högskolor fick 
större möjligheter att själva besluta om framför allt antagning av studenter, 
studieorganisation, utbildningsutbud samt anställningar av lärare och forskare. En 
ny högskolelag och en ny högskoleförordning infördes. Linjesystemet avskaffades 
och ersattes med en examensordning. Ett nytt resurstilldelningssystem för 
grundläggande högskoleutbildning infördes. De ändringar som 1993 års reform 
ledde till lever till sin grund fortfarande kvar i dagens system för utbildning och 
resurstilldelning.  
 
Enligt gällande resurstilldelningssystem tilldelas universitetet varje år en definierad 
summa pengar, ett s.k. takbelopp. Mot detta avräknas prestationer i form av antagna 
studenter och helårsprestationer utifrån en definierad prislista där olika utbildningar 
är värda olika mycket. Presterar ett lärosäte över takbeloppet utgår ingen extra 
ersättning och är prestationsgraden under takbeloppet riskerar lärosätet att få 
återbetala en del av sin tilldelade resurs och framöver få ett sänkt takbelopp. 
Grundprincipen för nuvarande resurstilldelningssystem är i praktiken att lärosätena 
ska anpassa utbudet till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov, 
dimensionera efter sitt takbelopp och uppnå så hög genomströmning som möjligt. 
 
Universitetens och högskolornas två huvuduppgifter är utbildning och forskning. 
1997 tillkom högskolans uppgift att samverka med det omgivande samhället, den 
s.k. tredje uppgiften.  Samverkansuppgiften har sedan dess utvecklats och 
konkretiserats i flera propositioner. Uppgiften preciserades 2009 till att även omfatta 
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att lärosätena ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer 
till nytta. 
 
Kraftig expansion 
Hela sektorn ”Utbildning och forskning” har expanderat kraftigt de senaste åren, 
såväl nationellt som internationellt. Inledningsvis ges här en bild av hur det ser ut 
inklusive ett försök att även spegla såväl Lunds universitet som Sverige i det globala 
rummet. Den kraftiga expansionen medför dock att mätmetoder och tidpunkter för 
olika mätningar påverkar resultaten på ett sätt som gör jämförelser vanskliga. 
 
Figuren nedan visar hur några utvalda parametrar förändrats mellan år 2000 och 
2010. Under perioden har exempelvis Sveriges befolkning ökat med 6 procent, men 
antal studenter i högre utbildning i Sverige har under samma period ökat med 26 
procent. Världens befolkning har ökat med 13 procent medan antalet forskare i 
världen har ökat med 33 procent Studentmobiliteten i världen, det vill säga studenter 
som läser hela eller delar av sin utbildning utanför sitt hemland har närmare 
fördubblats (+ 80 procent). För närvarande handlar det om cirka 4 miljoner studenter 
årligen. 
 
Figur 1 Högskolesektorns expansion26 


 
P.g.a. flera förändringar av hur anslaget till utbildning har beräknats, är det svårt att 
ange siffror på hur utbildningsintäkterna till svenska lärosäten förändrats. Dock har 
det inte varit några större förändringar i ersättningsbeloppen per student, varför 
förändringen i antal HST, + 22 % är ett bra riktvärde. 
 
Ett av de mest uppenbara resultaten är att andelen personer med eftergymnasial 
utbildning ökar kraftigt. Vi närmar oss ett läge där varannan vuxen i Sverige har 
utbildning från universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. 
 
En jämförelse med några andra länder visar att Sverige hänger med, men intar 
ingalunda någon ledande position, när det gäller befolkningens utbildningsnivå. 
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Figur 2 Andel av befolkningen, 25 – 34 år, med eftergymnasial utbildning27 


 
 
 
Forskning 
Sverige är ett av de länder som i förhållande till BNP avsätter mest resurser till 
forskning och utveckling. Andelen har dock minskat under senare år. Minskningen 
finns inom företagssektorn. 
 
Figur 3 Andel av BNP som spenderas på forskning och utveckling28 


 
 
Forskningsresurserna till universitet och högskolor har däremot ökat kraftigt och få 
länder avsätter så mycket offentliga medel som Sverige, i andel av BNP, till 
forskning och utveckling, nära 1 procent. Under perioden 2000 till 2010 har de totala 
anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor i Sverige 
ökat med 63 procent eller drygt 10 miljarder. 
 
Forskningsproduktion 
Världens sammanlagda produktion av vetenskapliga artiklar har ökat dramatiskt. 
Tillväxten av artiklar beräknas vara omkring 3 procent per år, medan antalet 
vetenskapliga tidskrifter ökar med 3,5 procent per år. År 2013 beräknades totalt 2,4 
miljoner artiklar publiceras, skrivna av sammanlagt 4,2 miljoner unika författare. 
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Under perioden 2002–2004 publicerade Sverige och Schweiz flest 
forskningspublikationer i världen i förhållande till sin folkmängd. Sedan dess har 
Danmark gått om Sverige, medan Schweiz fortsatt innehar tätpositionen. 
 
Figur 4 Antal publikationer per år och 1 000 invånare29 


 
 
 
Rankning 
Antal universitet i världen växer kraftigt och det är tydligt att de allra flesta har en 
högt prioriterad internationaliseringsstrategi. Det innebär alltmer internationella 
samarbeten, men också en hårdare konkurrens om de bästa studenterna och de bästa 
forskarna. Institut som profiterar på att publicera rankninglistor över universitet 
växer som svampar ur jorden. Lunds universitet och flera andra universitet i Sverige 
placerar sig hyggligt bra på de flesta, topp 100 eller strax över. Det måste betraktas 
som bra med tanke på att det finns närmare 20 000 lärosäten i världen och 
rankinginstituten väljer ut de 1–2 000 bästa och rankar dem. 
 
Nedan är exempel från QS Quacquarelli Symonds, som är en av de största aktörerna. 
 
Figur 5 Svenska lärosätens placeringar i QS universitetsranking30 
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Universitetets placeringar i några andra rankinglistor: 
 
Figur 6 Lunds universitets placeringar i fyra stora rankinglistor31 


 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


QS 86 71 67 60 70 73 


NTU 83 77 82 81 87 91 


ARWU 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150 101-150 


THE 80 82 123 119 90 96 


 
QS Quacquarelli Symonds och THE Times Higher Education är båda 
Londonbaserade konkurrerande kommersiella företag som sysslar med bl.a. ranking 
och att anordna olika utbildningsrelaterade event runt om i världen. NTU ranking 
publiceras av National Taiwan University och grundar sig enbart på 
forskningspublikationer och citeringar. ARWU (Shanghairankingen) skapades 
ursprungligen för att jämföra kinesiska universitet med resten av världen och 
publicerades av Jiao Tong University. Det är nu ett självständigt institut och liksom 
NTU helt inriktat på forskningsindikatorer. 
 
Oavsett vad man tycker om rankningslistor, och kritiken är uttalad, så är det 
betydelsefullt med bra placeringar. Det handlar om allt från rekrytering av studenter 
och personal till att attrahera finansiärer och etablera samarbeten med andra 
universitet och företag/organisationer. 
 
Den allt hårdare konkurrensen ser ännu inte ut att påverkat rankinglistorna i någon 
större utsträckning. Det finns tendenser som pekar mot att universitet i Asien klättrar 
på listorna och att det främst är europeiska som påverkas. 
 
Rankningslistorna mäter några olika faktorer som antas indikera god kvalitét och 
sedan vägs dessa samman för att få en rak lista. En sådan indikator är lärosätets 
anseende bland andra forskare och företag. Detta tas fram med hjälp av 
enkätundersökningar. En sådan indikator i QS rankning ger en lite oroväckande bild. 
 
Figur 7 Svenska lärosäten Academic reputation i QS ranking32 
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Trenden är tydlig. Indikatorerna är dock relativa, så ett vikande anseende här betyder 
inte nödvändigtvis ett vikande anseende i realiteten. Det kan teoretiskt vara tvärtom. 
Den troligaste förklaringen är att det blir fler och allt duktigare parter som finns med 
i undersökningarna. 
 
Finansiering och styrning 
Anslag och ökade krav 
Ersättningen per helårsstudent följer inte med i den allmänna kostnadsutvecklingen. 
Det s.k. produktivitetskravet innebär att alla lärosäten ska bli effektivare varje år 
genom en produktivitetsökning. Dessa faktorer har inneburit en påtaglig urholkning 
av ersättningen till högskoleutbildning. Landets universitet och högskolor har att 
genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe samma utbildningskvalitet, sköta 
fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens på en global 
utbildningsmarknad. 
 
Få verksamheter inom svensk statsförvaltning har en så skiftande finansieringsbild 
som forskningen vid universitet och högskolor. Finansieringen till forskning från 
externa aktörer har under lång tid ökat betydligt mer än statsanslagen. De externa 
bidragen utgör nu mer än hälften av lärosätenas totala intäkter för forskning och 
forskarutbildning. Lärosätena i Sverige är således i högre utsträckning än många 
jämförbara länder beroende av externa medel och externa aktörer för att klara av sitt 
uppdrag.  
 
Medelstilldelningen till forskning har ökat det senaste decenniet. Regeringen 
konstaterar dock att den ökade finansieringen inte har lyckats öka svensk forsknings 
konkurrenskraft i samma takt som i Sveriges konkurrentländer.33 
 
Autonomi, styrning och kontroll 
Inom många OECD-länder, inte minst i Europa, finns en tydlig trend till ökad 
autonomi. Statsmakterna vill, av olika skäl, allt mer dra tillbaka sin mer direkta 
styrning. Detta görs ofta med ideologiska förtecken och utifrån parollen att ökad 
frihet leder till ökad kvalitet. Men bakom dessa argument finns inte sällan en krass 
ekonomisk verklighet – statsmakterna har inte längre råd att finansiera den högre 
utbildningen och forskningen fullt ut. 
 
Ökad frihet för universitet och högskolor har varit ett viktigt och centralt mål för 
utbildningspolitiken i Sverige under det senaste knappa decenniet. 
Autonomiutredningens (SOU 2008:98) radikala förslag att låta lärosätena 
omvandlas från myndigheter till en ny form av privaträttsliga inrättningar föll inte i 
god jord. Viss reglering i högskoleförordningen och regleringsbreven togs bort men 
inga mer genomgripande förändringar genomfördes.  Regeringens förslag att 
omvandla vissa universitet till stiftelser fick inte heller någon effekt.  
 
Även om autonomin har ökat har också den politiska styrningen ökat inom vissa 
områden, genom till exempel beslutade strategiska forskningsområden och 
satsningar på enskilda utbildningar. Regeringsmakten uppvisar inte sällan en 
ambivalens i sin relation till universiteten och högskolorna – det finns signaler som 
pekar mot ökad autonomi såväl som mot ökad styrning och kontroll. Denna 
ambivalens kommer med stor sannolikhet att bestå även framöver. När motstridiga 
signaler och strategier löper parallellt finns dock en risk att det blir svårt att bedöma 
vilka övergripande mål som egentligen styr.  
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Det finns även en ambivalent och motstridig trend inom sektorn som handlar om 
kollegial styrning eller styrning i mer linjära former. Alla lärosäten upplever ett ökat 
behov av att kunna prioritera, hitta samordningsvinster, göra strategiska satsningar 
och lägga ner verksamhet. För att klara av krav på profilering, ökad effektivitet och 
kunna hävda sig i en ökad konkurrens håller många lärosäten på att stärka sin 
centrala styrning. Samtidigt finns en ökad kritik mot vad som kallas för new public 
management. Inte minst vid flerfakultetsuniversitet ökar denna spänning.  
 
Statsmaktens rätt att kontrollera myndigheternas verksamhet och försäkra att 
skattemedlen används så effektivt som möjligt är helt legitim. Samtidigt kan 
kontrollmekanismer vara mycket styrande för en verksamhet. Ett konkret exempel 
på hur kontroll kan påverka verksamheten är den nyligen genomförda granskningen 
av kvaliteten i utbildningen på grundläggande och avancerad nivå som 
Universitetskanslersämbetet utfört. Macchiarini-fallet vid KI belyser på ett annat sätt 
vikten av kontroll och vilka konsekvenser brist på tydlighet och regelefterlevnad kan 
få för ett lärosätes ledning. Ett annat exempel på detaljstyrning från regeringen över 
lärosätena är det beslutet angående Högskolan Dalarnas lokalisering av sin 
verksamhet. Att regeringen lägger sig i lärosätenas lokalisering är ett tydligt 
trendbrott och är något som inte förekommit tidigare. 
 
Utbildning 
Integrering av nyanlända 
Det finns en inbyggd dualism i den svenska etableringspolitiken. Å ena sidan 
manifesteras vikten av att snabbt komma i arbete, å andra sidan framhävs vikten av 
matchning och tillvaratagandet av de nyanländas kompetenser. Här står de 
kompletterande utbildningarna och snabbspåren mot lagen (2016:752) om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som nyligen trädde 
i kraft. Hur denna dualism hanteras kommer att vara avgörande för de nyanländas 
etablering. 
 
Icke desto mindre så kommer en ny rörelse att uppstå i högskolesektorn när personer 
fått sina uppehållstillstånd. Dessa personer kommer att börja söka sig till universitet 
och högskolor för att komplettera en tidigare utbildning eller för att studera något 
nytt. Det kommer sannolikt att innebära en påtagligt större volym av valideringar 
och bedömningar av reell kompetens. Dessa personer ska sedan beredas plats inom 
den högre utbildningen. Hur detta ska gå till i praktiken är en olöst fråga.  
 
Matchning, livslångt lärande och fler utbildningsanordnare 
Med en så snabb ökning av antalet personer, kan naturligtvis frågan ställas om det 
inte räcker nu. Kan arbetsmarknaden svälja alla högutbildade eller utbildar vi till 
arbetslöshet? Svaret är naturligtvis mångfacetterad och en vanlig invändning är att 
högre utbildning är så mycket mer än bara yrkesutbildning.  
 
SCB har gjort prognoser över hur efterfrågan och tillgång på arbetskraft med 
eftergymnasial utbildning kommer att se ut 2025. De visar på ett ganska stort 
överskott, bortsett från lärare. Ett rimligt antagande är därför att nettotillskottet till 
den högre utbildningen blir ganska magert de kommande åren. Diskussionerna 
kommer sannolikt att snarare handla om kvalitetsförbättringar och omfördelningar 
av resurser. Bilderna nedan visar tydligt att den förväntade bristen på lärare mycket 
väl kan hanteras inom helheten utan att externa medel skjuts till. 
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Figur 8 Arbetsmarknadsutsikter34 


 
 
Dock är det viktigt att notera att det inom respektive område finns delområden som 
uppvisar prognos på såväl stort överskott som underskott. 
 
Det går även att se att den pågående tekniska utvecklingen, den så kallade fjärde 
industriella revolutionen, som nu sker påverkar som tidigare nämnts flera sektorer 
och med det tempo utvecklingen har blir kunskaper och kompetenser snabbt 
inaktuella. För att motverka en polarisering på arbetsmarknaden och göra den mer 
dynamisk med bättre matchning behövs kontinuerlig kompetensutveckling genom 
hela arbetslivet stort. Det livslånga lärandet kommer således att spela en avgörande 
roll för hur väl matchningen fungerar och hur väl individer klarar av att anpassa sig 
till en ny och modernare arbetsmarknad.35 Som också nämnts tidigare så har Sverige 
ett stort och växande matchningsproblem. Det finns fler lediga jobb än någonsin och 
samtidigt en relativt hög arbetslöshet. Det saknas personer med rätt kompetens inom 
flera områden. 
 
Idag är den högre utbildningen i huvudsak organiserad för examensinriktad 
programutbildning och fort- och vidareutbildning genom uppdragsutbildning. 
Högskoleförordningen stadgar dock att all utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå ska bedrivas i form av kurser med tillägget att kurser får sammanföras till 
utbildningsprogram. Men grunden är alltså det kursbaserade systemet och möjligheten 
att bygga sin egen examen. Detta skiljer Sverige från många andra jämförbara länder. 
Det svenska kursbaserade utbildningssystemet skapar stor flexibilitet. I teorin har 
därmed de svenska lärosätena ett system där personer som är verksamma i yrkeslivet 
skulle kunna utnyttja högskolans hela utbud för fort- och vidareutbildning. Detta till 
trots så minskar troligen fort- och vidareutbildning inom universitet och högskolor.36 
 
Men tillämpningen av utbildningssystemet har ifrågasatts från vissa håll, det finns 
röster som menar att det ter sig allt mer förlegat och inte anpassat för det livslånga 
lärandet.37 Inom ramen för regeringens kunskapslyft lyfts det livslånga lärandet 
fram, men det är också tydligt att universiteten och högskolornas roll i detta inte är 
ohotad. I budgetpropositionen för 2017 görs stora satsningar på yrkesinriktad 
vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux), en satsning som nästan är dubbelt så 
stor som den som görs på universitet och högskolor.38  
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Digitalisering och e-lärande 
I många länder växer marknaden för och användandet av e-lärande, eller ”edtech” 
som det också benämns. I flera länder ses det som en tillväxtbransch som potentiellt 
även kan innebära exportmöjligheter. Edtech ses som en möjlig lösning på många 
av de utmaningar utbildningssektorn står för, till exempel möjliggör det för individer 
att komplettera sina utbildningar, livslångt lärande och användning som komplement 
till sin övriga utbildning. Det finns flertalet exempel på användningsområden där 
edtech redan idag används och en tydlig trend är att det anpassas för olika 
plattformar, till exempel mobiltelefoner, för att vara lättillgängligt för flera. Ett 
intressant exempel att följa är Kiron Open Higher Education (tidigare Kiron 
University) som i samarbete med universitet erbjuder moocar till flyktingar, moocar 
som sedan kan tillgodoräknas som högskolepoäng hos samarbetsuniversiteten.39 
 
Hur digitaliseringen påverkar högre utbildning, såväl internationellt som nationellt, 
är fortfarande svårt att avgöra. En ökad digitalisering är dock tydlig inom 
högskolesektorn. Försök som har gjorts med användandet av utbildningsformerna 
”blended learning” och ”flipped classroom” har gett goda resultat som visar på bättre 
prestationer än motsvarande utbildning med renodlad campus- eller online-
undervisning samt bättre genomströmning.40 
 
Aktuella utredningar och propositioner 
Tillträdesutredningen 
Regeringen beslutade den 17 mars att tillsätta utredningen Ett öppnare och enklare 
system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå, som särskild utredare 
utsågs Jörgen Tholin, universitetsdirektör på Göteborgs universitet. Utredningen, 
som tagit namnet ”Tillträdesutredningen”, ska se över tillträdessystemet i sin helhet 
och målet är att ett enkelt och förutsägbart system ska föreslås. Särskilt ska frågorna 
rörande fler vägar in i högskolan, hur arbetslivserfarenhet kan utgöra en grund för 
behörighet och vilka urvalsgrunder som ska finnas belysas. Uppdraget ska redovisas 
senast den 17 mars 2017. Eftersom att lärosätenas beslutanderätt vad beträffar 
tillträdesfrågor i dagsläget inte är särskilt omfattande är resultatet av utredningen av 
stort intresse för lärosätena.41  
 
Utredningen om högskolans utbildningsutbud 
Utredningen om högskolans utbildningsutbud studerade utbildningsutbud och 
dimensioneringssystemet och lämnade ett slutbetänkande kallat Högre utbildning 
under tjugo år. Utredningen konstaterar att det nuvarande dimensioneringssystemet 
i huvudsak fungerar väl, vilket innebär att utredningen menar att studenternas 
efterfrågan fortsatt är det bästa bedömningssättet för planering av det framtida 
utbildningsutbudet. Dock så understryks det att dagens system inte tillgodoser 
arbetsmarknadens alla behov. För att bättre möta arbetsmarknadens behov föreslår 
utredningen att det ska finnas en systematisk samverkan mellan arbetslivets 
intressenter och lärosätena för att diskutera denna utveckling.42 
 
Ledningsutredningen 
Ledningsutredningen utgick från att lärosätena getts större ansvar för organiseringen 
av sin verksamhet, utökade resurser samt en större internationell och nationell 
konkurrens. För att möta dessa utmaningar menar ledningsutredningen att lärosätena 
behöver utveckla och förbättra sin ledning och styrning. I slutbetänkandet Utvecklad 
ledning av universitet och högskolor presenteras ett flertal förslag på hur det ska 







 
 
 21 
 


göras. Exempel på detta är att lärosätena ska klargör principerna för ansvars- och 
mandatfördelning mellan kollegiala organ och linjeorganisationen, att akademiska 
ledare som prefekter och dekaner ges ett tydligt akademiskt uppdrag och tillräckliga 
beslutsbefogenheter samt flertalet förändringar beträffande lärosätenas styrelsers 
sammansättning och omfattning. Vissa av förändringarna har genomförts av 
regeringen, men utredningen har riktat många förslag till lärosätena som de själva 
förfogar över att genomföra eller inte.43 
 
Budgetpropositionen 
I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen en ny satsning på sammanlagt 
3 600 helårsstudenter fram till 2021, vilket motsvarar 270 miljoner kronor, för att 
möta den omfattande lärar- och förskollärarbristen.44  
 
Forskningspropositionen  
Regeringen aviserar även att de avser att fram till 2020 höja anslagen till forskningen 
inom sektorn med 2,8 miljarder kronor. Tre stora områden kommer att få ökade 
forskningsanslag. Den största höjningen kommer att tillfalla universiteten och 
högskolornas forskningsanslag. Anslagen föreslås även höjas för innovationer och 
ökad samverkan samt för att möta de stora samhällsutmaningarna. 
 
Jämställdhet och kompetensförsörjning 
Det finns fortfarande brister när det gäller jämställdheten vid universitet och 
högskolor. Fler kvinnor än män studerar vid universiteten och högskolor. Valet av 
ämnesområde är ofta starkt könsbundna. Inom vårdutbildningar är 85 procent 
kvinnor medan kvinnor utgör 33 procent inom teknikutbildningar. Även bland de 
anställda finns skillnader mellan ämnen och typ av anställning. Av anställda 
professorer är endast 26 procent kvinnor.  
 
Regeringen konstaterar att kvinnor och mäns olika utbildningsval gör det svårare att 
uppnå det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet samt målet om 
en jämn fördelning av makt och inflytande. Regeringens strategi för att genomföra 
de jämställdhetspolitiska målen är jämställdhetsintegrering. Det innebär att 
jämställdhetsperspektiv integreras i alla politikområden och i alla led av 
beslutsfattande, planering och utförande. Samtliga lärosäten ska ha skickat in planer 
för arbetet med jämställdhetsintegrering senast i maj 2017.  
 
Vidare är ett av lärosätenas uppdrag att aktivt främja och bredda rekrytering till 
högre utbildning. UHR belyste under våren 2016 lärosätenas ansvar för breddad 
rekrytering och underströk då att allas möjligheter till högre utbildning, och på sikt 
inflytande och makt, är en demokratifråga. I arbetet med breddad rekrytering och 
breddat deltagande lyfte UHR fram vikten av användandet av bedömning av reell 
kompetens och tillämpning av alternativt urval, vikten av utbildning av 
högskolepedagogik samt vikten av det stöd som erbjuds vad avser studenter med 
olika typer av funktionsnedsättningar och studenter med behov av stöd. UHR 
lämnade i sin rapport skarpa rekommendationer till regeringen, bland annat om att 
lärosätena ska ta fram en strategi för sitt arbete med breddad rekrytering och breddat 
deltagande.45 
 
Forskarmobiliteten framhålls ofta som något som främjar forskningens kvalitet och 
nytta, vilket också Vetenskapsrådet har uppmärksammat i en särskild studie som 
belyser omfattning av forskarmobilitet och dess relation till forskningens kvalitet 
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och nytta, liksom vilka hinder och möjligheter som påverkar forskarens mobilitet. I 
denna studie konstateras att de större universiteten i stor utsträckning rekryterar 
doktorsexaminerad personal internt. Detta är särskilt tydligt i fråga om lektorer och 
professorer, men det är också påtagligt i tidiga karriärsteg såsom 
meriteringsanställningar.46 
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Förslag till strategisk plan för perioden 2017-2026 
På uppdrag av universitetsstyrelsen har ett förslag till strategisk plan tagits fram i 
ett projekt lett av vicerektor Bo Ahrén. 


Förslaget har informerats 15 november 2016 enligt MBL § 17 och förhandlats 22 
november 2016 enligt MBL § 11. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta att: 


- fastställa strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 enligt bilaga
- uppdra åt rektor att vid styrelsens sammanträde i juni 2017 presentera en


plan för uppföljning av den strategiska planen.


Bilaga 
- Förslag till strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026
- Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL gällande förslag till ny


strategisk plan för Lunds universitet


2016-11-22 


1 PM Bilaga 12 a


Dnr STYR 2015/1048 
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Rektorsinformation 2016-12-09
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


• Påvebesök och reformationslunch (31 okt)


• Näringslivsrådet (8 nov). Science and Innovation talk


• Ägarmöte SVS (11 nov)


• Möten m. ordförande LFN om jämställt LU (nov‐jan)


• Forskningspolitiskt seminarium om samband mellan
forskningspolitik och forskningskvalitet (16 nov). Inbjudit Jens
Oddershede till RL


• Arbetsgivarverkets årsmöte (16 nov)


• Seminarium om kollegial ledning och styrning (21 nov)


• Huvudmannarådet (KAW) (22 nov)
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• Möte Charlotte Brogren Vinnovas GD (2 dec)


• Bokrelease av jubileumsböckerna (2 dec)


• SUHFs arbetsgivardag (6 dec)


• Rektorsmöte Lärosäten Syd (7 dec)


EVA 


• Internationella Rådet (9 nov & 7 dec)


• UKÄ dialogseminarium om lärosätesgranskning (11 nov)


• University of Zürich – Women and Leadership in Academia (14 nov)


• Kampanjstyrelsen (16 nov)


• LERU Rector’s Assembly – Heidelberg (18‐19 nov)


• Besök av Vicerektor Kunieda från Nagoya Universitet (22 nov)


• Prorektorsmöte Lärosäten Syd (24 nov)


• 350‐ Klubben (28 nov)


• Inledningstala på NUAS seminarium (8 dec)
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2016-10-07 – 2016-11-17 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Jonas Larsson Med fak Molekylärmedicin 
med inriktning mot 
hematologi och 
stamcellsbiologi 


Befordran 2016-11-01 


Jenny L Persson Med fak Experimentell 
patologi med 
inriktning mot 
tumörbiologi 


Befordran 2016-11-10 


Frank Lipnizki LTH Kemiteknik med 
inriktning mot 
separationsprocessen 


Utlysning 2017-01-01 


Helena Filipsson Nat fak Kvartärgeologi med 
inriktning mot 
maringeologi 


Befordran 2016-11-17 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


34 st. 44 % 56 % 
Utlysningar 1 st. 8 st. 


Befordringar 13 st. 11 st. 
Kallelser 1 st. 0 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2015 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


33 st. 27 % 73 % 
Utlysningar 2 st. 10 st. 


Befordringar 7 st. 13 st. 
Kallelser 0 st. 1 st. 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


33 st. 39 % 61 % 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2016-10-07 – 2016-11-17
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Kvalitetsarbete vid Lunds universitet 
Målet med kvalitetssäkring är att säkerställa att alla utbildningar på samtliga nivåer 
vid Lunds universitet håller hög kvalitet och står sig väl i nationell och internationell 
jämförelse.  Även om kvalitet kan vara svårt att definiera är den huvudsakligen resul-
tatet av interaktionen mellan lärare, studenter och lärosätets lärandemiljö.  


Centralt för alla kvalitetssäkringsaktiviteter är de dubbla syftena kontroll och utveckl-
ing. Tillsammans skapar dessa förtroende för hur lärosätet bedriver sin verksamhet. 
Ett kvalitetssäkringssystem som tillämpas på ett framgångsrikt sätt ger information så 
att lärosätet och allmänheten kan försäkra sig om kvaliteten i lärosätets aktiviteter. Sy-
stemet ska därutöver ge råd och rekommendationer om hur lärosätet kan förbättra sin 
verksamhet. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är således tätt sammanlänkade 
med varandra. De kan stödja utvecklingen av en kvalitetskultur som omfattar alla, från 
studenter och lärare till lärosätets ledning och förvaltning. 


Nytt nationellt system 
I början av oktober 2016 presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett nytt nat-
ionellt system för kvalitetssäkring av utbildningar vid universitet och högskolor. Ut-
gångspunkten är att kvalitetssäkring av högre utbildning är en angelägenhet för både 
lärosäten och UKÄ. Lärosätena ska ta ett större eget ansvar för kvalitetssäkringen av 
utbildning, medan UKÄ ska granska hur väl lärosätena förvaltar detta ansvar. UKÄ 
ska dock fortsättningsvis utvärdera ett urval av utbildningar. Det nationella systemet 
innehåller fyra komponenter: 


• Examenstillståndsprövningar
• Utbildningsutvärderingar
• Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
• Tematiska utvärderingar


UKÄ har även publicerat en tidplan för de olika utvärderingarna 2017-2022. 


Vid kvalitetsdialogerna, som hålls årligen mellan fakulteterna och universitetsledning-
en, diskuterades i år frågor rörande kvalitet och kvalitetssäkring, med särskilt fokus på 
frågan om framtida större eget ansvar för kvalitetssäkring. Överlag finns en förhopp-
ning om att kunna påverka mer när universitetet får större frihet. Samtidigt finns en 
oro för att det kan leda till en ökad arbetsbelastning. 


Universitetsstyrelsen 


Kval i te t  och utvärder ing  
Åsa Ekberg,  avdeln ingschef  
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Nationella utbildningsutvärderingar 
Under 2017-2020 kommer ett urval forskarutbildningsämnen (för Lunds universitet 
uppskattas antalet bli ca 25 ämnen) att utvärderas av externa bedömare på uppdrag av 
UKÄ. Under sexårsperioden kommer även ett antal utbildningar på grundnivå och 
avancerad nivå att utvärderas. UKÄ har valt att fokusera på legitimationsgrundande 
utbildningar som läkarutbildning, lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning och specia-
listsjuksköterskeutbildning. Detta är utbildningar som i den förra utvärderingscykeln 
(2011-2016) fick blandade omdömen av UKÄ. Samtliga ifrågasatta utbildningar vid 
Lunds universitet bedömdes dock efter en uppföljning hålla hög kvalitet. 
 
Liksom tidigare kan bristande kvalitet leda till att UKÄ återkallar examenstillståndet. 
Skulle lärosätets eget kvalitetssäkringsarbete bedömas hålla ej godkänd kvalitet, kan 
det bli aktuellt att fler utbildningar utvärderas av UKÄ. 


Granskning av Lunds universitets kvalitetssäkringsarbete 
UKÄ:s granskningar ska kontrollera att lärosätena säkerställer att utbildningarna på 
samtliga nivåer uppfyller kraven i tillämplig lag och förordning samt europeiska över-
enskommelser.  Granskningarna fokuserar på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsar-
bete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner bidrar till att säkra och 
utveckla utbildningen på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt. En central aspekt i 
dessa granskningar är att de bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att be-
dömarna i sitt yttrande ger återkoppling på såväl goda exempel som utvecklingsområ-
den de har identifierat.  


Kvalitetssäkringsprojektet 
Lunds universitet har sedan 2014 arbetat med att utveckla den egna interna kvalitets-
säkringen i samklang med UKÄ:s system och europeiska överenskommelser. I fram-
tagandet av universitetets kvalitetssäkringssystem har representanter för fakulteter och 
studenter testat olika utvärderingsmetoder, reflekterat kring hur vi kan mäta kvalitet, 
samt konkretiserat olika komponenter som kan ingå i ett välfungerande hållbart sy-
stem för kvalitetssäkring av utbildning. Utvecklingsarbetet har fokuserat på hur uni-
versitetet kan stärka den regelbundna uppföljningen av utbildningskvalitet och ut-
veckla en metod för utbildningsutvärdering i egen regi. Frågan om extern medverkan i 
utvärderingarna har varit viktig. UKÄ ställer inga krav på att extern medverkan ska 
finnas i det interna kvalitetssäkringsarbetet, men flera lärosäten och SUHF har drivit 
linjen att extern medverkan är en rimlig tolkning av europeiska riktlinjer på området.   
Projektet föreslår att externa bedömare ska medverka i processen för inrättande av ny 
utbildning samt utbildningsutvärdering vid Lunds universitet, framför allt av legitimi-
tetsskäl.  
 
En viktig utgångspunkt i kvalitetssäkringsprojektet har varit att ta hänsyn till utbild-
ningars särart och fakulteters olika förutsättningar. De föreslagna kvalitetssäkrings-
processerna ska kunna appliceras och vara meningsfulla för alla utbildningar, samti-
digt som en skärpa i systemet kan upprätthållas. Det ska också vara utvecklande 
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samtidigt som det är skarpt. Med en stor utbildningsvolym och varierande förutsätt-
ningar för fakulteter har det dessutom varit viktigt att de processer för kvalitetssäkring 
som föreslås ska vara resurseffektiva.  


Genomförda undersökningar 
Under 2016 publicerades en sammanställning av nybörjarenkäter från två olika år, där 
studenter som för första gången studerar vid Lunds universitet fick besvara frågor om 
sina motiv och förväntningar på utbildningen. Åtta av tio nybörjare anger Lunds rykte 
som studentstad som anledning till att de valt att studera här. Generellt sett oroar sig 
studenterna mest över studiernas svårighetsgrad samt den egna förmågan att klara av 
utbildningen. De som besvarade enkäten har fått en uppföljningsenkät som syftar till 
att ta reda på var nybörjarna befinner sig ett år efter att de påbörjat sina studier och hur 
de upplevde den första tiden vid universitetet  


 
För att fånga upp alumners upplevelser av sin utbildning vid Lunds universitet skicka-
des en enkät ut till 11 000 personer som hade tagit examen vid Lunds universitet 
2012-2014. 43 % av alumnerna besvarade enkäten om hur de har etablerat sig på ar-
betsmarknaden och hur de har upplevt sin studietid vid Lunds universitet. Analys av 
resultaten pågår.  
 
Under 2013-14 delades sammanlagt 17 miljoner kronor ut av den gemensamma ut-
bildningsnämnden till 38 olika projekt för pedagogiska projekt i kvalitetshöjande 
syfte. Under hösten 2015 uppmärksammade utbildningsnämnden behovet av att pro-
jekten redovisas och att resultaten blir kända. Avdelningen för högskolepedagogisk 
utveckling anordnade en universitetsgemensam konferens i april 2016, för att pro-
jekten skulle kunna presenteras och resultaten redovisas.  Exempel på projekt som har 
fått utvecklingsmedel är: nya medier i undervisningen, pedagogisk ledarskap och 
skicklighet, det goda seminariet och kommunikationsträning. 
  
Ambitionen är att inkludera resultaten från ovanstående undersökningar och utveckl-
ingsprojekt i arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten på utbildningar vid universi-
tetet. Rapporter och mer information om kvalitetsarbete vid Lunds universitet finns på:  
http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-
utbildning/kvalitetsarbete 
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