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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla, särskilt nya ledamöter och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Richard Croneberg att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2018-10-26 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Pufendorfinstitutet 
 
Ann-Katrin Bäcklund informerar om verksamheten inom Pufendorfinstitutet. 
 


6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 
 PM från 2018-12-05  
 Bilaga § 6 a 
 
 Uppdrag om fortsatt utredning avseende Lunds universitets etablering av 
 verksamhet vid SVS från 2018-04-12 
 Bilaga § 6 b 
 
 Rapport: Slutsatser från beredningsgruppen LU@SVS 
 Bilaga § 6 c 
 
 Dnr STYR 2018/654 
 Föredragande: Sven Lidin 
 
Styrelsen beslutar att: 
 
- inleda en etablering av forskningsverksamhet enligt scenario 2 och samtidigt fortsätta 
arbetet med att utreda hur möjligheter för en etablering av scenario 3 kan skapas, samt 
granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett scenario,  
 
- ge rektor i uppdrag att senast till styrelsemötet 15 februari ta fram ett detaljerat uppdrag för 
en projektgrupp, inklusive förslag till bemanning och resurssättning till denna grupp, för 
arbete med de utmaningar som rapporten identifierar, 
 
- vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen, senast till styrelsemötet 24 
september återkomma till styrelsen med förslag till handlingsplan för genomförande av 
arbetet inklusive översiktliga tidpunkter för framtida erforderliga styrelsebeslut. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


7 Universitetets förhållande till ranking 
 Missiv 2018-12-03 från Planering 
 Bilaga § 7 a 
 
 Universitetsrankingar – en översikt 
 Bilaga § 7 b 
 
 Föredragande: Mats Benner 
 
Ärendet bordläggs. 
 


8 Omvärldsbevakning 2018 
 Missiv 2018-11-28 från Planering 
 Bilaga § 8 a 
 
 Omvärldsbevakning 2018 
 Bilaga § 8 b 
 
 Dnr STYR 2018/618 
 Föredragande: Sylvia Schwaag Serger och Tim Ekberg 
 
Diskussion. 
 


9 Beslut om övergripande risker samt bedömning av intern styrning och kontroll 
 PM 2018-11-16 från Planering 
 Bilaga § 9 a 
 
 Lunds universitets riskvärdering 2018 
 Bilaga § 9 b 
 
 Dnr STYR 2018/1159 
 Föredragande: Magnus Ekblad och Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar 
- att fastställa nivån av riskaptit för de allmänna riskerna enligt bilaga § 9 b, 
 
- att följande risker ska prioriteras 


 
   - Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte efterlevs 
   - Risk att mål och ambitioner inte nås på grund av stagnerade eller minskade 
 anslag/avgifter 
  - Risk att mål och ambitioner gällande digitalisering inom utbildning inte uppnås 
   - Risk att externt finansierad forskning styr inriktningen på övrig forskningsverksamhet 
 och utbildning 
   - Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och tillgängliggöra 
 information digitalt 
 - Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov 
 - Risk för svårigheter att attrahera och behålla medarbetare 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 - Risk att ojämn könsfördelning består eller öka inom vissa personalkategorier 
 - Risk för hinder för samarbete inom universitet 
 
- att de åtgärder som anges i riskvärderingen av de olika verksamheterna såväl som av 
universitetsledningen är relevanta för att hantera riskerna. 
 


10 Diskussion inför beslut om budgetunderlaget 2020 – 2022 till regeringen 
 Diskussionsunderlag 2018-11-28 från Planering 
 Bilaga § 10 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Diskussion. 
 


11 Beslut om revisionsplan för år 2019 
 Revisionsplan för år 2019 
 Bilaga § 11 
 
 Dnr STYR 2018/1807 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för år 2019 enligt bilaga § 11. 
 


12 Beslut om revidering av arbetsordning för Lunds universitet 
 PM 2018-11-28 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 12 a 
 
 Arbetsordning för Lunds universitet 
 Bilaga § 12 b 
 
 Protokollsanteckning 
 Bilaga § 12 c 
 
 Dnr STYR 2018/1859 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga § 12 b. 
 
Gunnar Wetterberg begär att anteckning enligt bilaga § 12 c bifogas protokollet. 
 


13 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM 2018-11-29 från Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 13 
 
 Dnr V 2018/2039 
 Föredragande: Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen diskuterar kring principer för placeringar.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


14 Beslut att utse ledamot i MAX IV-laboratoriets styrelse 
 PM 2018-12-05 från Förvaltningschefen 
 Bilaga § 14 
 
 Dnr STYR 2018/1915 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att utse Torbjörn Holmström till ledamot i styrelsen för MAX IV-
laboratoriet för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. 
 


15 Beslut avseende personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 
 
 Dnr STYR 2018/1776 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
a) Beslut om ändrad sammansättning och mandatperiod för ledamöter i 
personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 
 PM 2018-11-27 från sektionen Personal 
 Bilaga § 15 a 
 
Styrelsen beslutar att de tre personalföreträdarna som utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101) samt de tre ledamöterna som utses av 
universitetsstyrelsen ska utses för högst tre år i taget. 
 
Styrelsen beslutar vidare att för var och en av de tre personalföreträdarna samt de tre 
ledamöterna som utses av universitetsstyrelsen ska det finnas en ersättare. Ersättarna ska 
utses i samma ordning och för samma tid som ledamöterna. 
 
b) Beslut om entledigande av nuvarande samt utseende av nya ledamöter i 
personalansvarsnämnden 
 PM 2018-11-27 från sektionen Personal 
 Bilaga § 15 b 
 
Styrelsen beslutar att  
 
- fr o m 2019-01-01 entlediga kanslichef Veronica Gummesson, professor emerita Ann 
Numhauser-Henning samt professor Olov Sterner från uppdrag som ledamöter i 
personalansvarsnämnden vid Lunds universitet. 
 
- till nya representanter för arbetsgivaren i personalansvarsnämnden vid Lund universitet för 
perioden 2019-01-01—2021-12-31 utse 
 
 dekan Christofer Edling (ordinarie ledamot) 
 dekan Erik Renström (ordinarie ledamot) 
 sektionschef Ulrika Verngren (ordinarie ledamot) 
 sektionschef Filip Bengtsson (ersättare) 
 prodekan Karin Hall (ersättare) 
 professor Henrik Wenander (ersättare) 
 
Ersättarna ska träda in, utan inbördes ordning, vid ordinarie ledamots förfall. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
16 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 16 a 
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag Serger informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Christina Abdulahad informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- studentbarometern som publiceras inom kort, 
- den psykiska ohälsan bland studenter, 
- studentafton med årets nobelpristagare i fysik. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskningar av intern styrning och kontroll vid humanistiska och teologiska 
fakulteterna,  
- kontroller i primula, 
- rekrytering mm av gästprofessorer, adjungerade professorer och 
gästforskare/gästlärare, 
- svar på granskning av intern styrning och kontroll vid Centrum för teologi och 
religionsvetenskap, 
- revisionsutskottets bedömning av den interna revisionens effektivitet.  
 


d) Presentation av budgetpropositionen 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2018-11-26 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2018-11-26 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 16 f 
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Ordförande tackar alla för det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år. 
 
 


Vid protokollet  Justeras  Justeras exklusive § 6 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Richard Croneberg 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög 
inom Science Village Scandinavia (SVS) 


Lunds universitets etablering på Brunnshög inom SVS är en fråga som kommer att 
påverka Lunds universitet för en lång tid framöver. I anslutning till de stora 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV ska den nya stadsdelen Brunnshög 
växa fram. I stadsdelen planeras för bostäder, lokaler för forskning och företag, 
undervisning, service, fritid, restauranger och kaféer. För Lunds universitet är det 
av stor strategisk vikt att vara med i ett tidigt skede av  etableringen.  


I februari 2017 utsåg rektor en arbetsgrupp för att utarbeta en handlingsplan för 
etableringen av verksamhet vid SVS. Den 31 januari 2018 lämnade arbetsgruppen 
sin rapport, nedan benämnd Brunnshögsrapporten. Rektor fattade 12 april 2018 
beslut att utse en beredningsgrupp, ledd av dekan Sven Lidin, med uppdrag om 
fortsatt utredning av Lunds universitets etablering av verksamhet vid SVS 
(bilaga 1). Den 30 november 2018 lämnade beredningsgruppen sin rapport 
LU@SVS (bilaga 2). 


Som framgår av rapporten menar beredningsgruppen att universitetet har att välja 
mellan två alternativ: 
A. att avstå från organiserad etablering på Brunnshög, eller
B. att inleda en etablering av forskningsverksamhet baserad på scenario 2 från
Brunnshögsrapporten. Denna bör kopplas till ett fortsatt arbete med att utreda hur
de utmaningar som är associerade till en etablering av utbildning på grundläggande
nivå, enligt scenario, 3, kan lösas.


Universitetsstyrelsens kommer att vid sitt sammanträde 14 december diskutera 
utifrån beredningsgruppens rapport och det är önskvärt att styrelsen därefter fattar 
beslut om nästa steg i arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög. 


Förslag till beslut  
Styrelsen beslutar att: 
- ställa sig bakom att inleda en etablering av forskningsverksamhet baserad på
scenario 2 från Brunnshögsrapporten. Denna bör kopplas till ett fortsatt arbete med
att utreda hur de möjligheter som är associerade till en etablering av utbildning på
grundläggande nivå, enligt scenario, 3, kan tas tillvara,
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PM med förslag till beslut 
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- ge rektor i uppdrag att senast till styrelsemötet 15 februari ta fram ett detaljerat
uppdrag för en projektgrupp, inklusive förslag till  bemanning och resurssättning
till denna grupp, för arbete med de utmaningar som rapporten identifierar,
- vidare ge rektor i uppdrag att, i samråd med projektgruppen, senast till
styrelsemötet 24 september återkomma till styrelsen med förslag till handlingsplan
för genomförande av arbetet inklusive översiktliga tidpunkter för framtida
erforderliga styrelsebeslut.


Bilagor 
1. Uppdrag om fortsatt utredning avseende Lunds universitets etablering av
verksamhet vid Science Village Scandinavia (2018-04-12)
2. Rapporten LU@SVS (2018-11-30)
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Akronymer och förkortningar 


4D Imaging Lab Laboratorium vid Avdelningen för hållfasthetslära 
AF  Akademiska Föreningen 
ATF Institutionen för astronomi och teoretisk fysik 
BMC Biomedicinskt centrum 
BHR Brunnshögsrapporten 
BME Institutionen för biomedicinsk teknik (Biomedical Engineering) 
CAS Centrum för Analys och Syntes  
CEA Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 


(Frankrike) 
CEC Centrum för miljö- och klimatforskning (Centre for Environmental 


and Climate Research) 
CMU Comparative Medicine Unit  
CNRS Centre national de la recherche scientifique (Frankrike) 
Diamond Light Source  UK’s national synchrotron science facility at the Harwell Science 


and Innovation Campus (Oxfordshire, Storbritannien)  
EIT Institutionen för elektro- och informationsteknik 
EMBL European Molecular Biology Laboratory (Grenoble, Frankrike) 
EMV Experimentell medicinsk vetenskap 
EPN European Photon and Neutron Science Campus (Grenoble, 


Frankrike) 
ESRF European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble, Frankrike) 
ESS European Spallation Source 
GIANT Grenoble Innovation for Advanced New Technologies 
IBS Institut de Biologie Structurale – a mixed research unit (UMR 5075) 


jointly operated by two French national research agencies (the CEA 
and the CNRS) and the University Grenoble Alpes – UGA, 
(Frankrike) 


IKVL Institutionen för kliniska vetenskaper Lund 
ILL Institut Laue-Langevin (Grenoble, Frankrike) 
ISIS Neutron and Muon 
Source 


STFC Rutherford Appleton Laboratory on the Harwell Science and 
Innovation Campus (Oxfordshire, Storbritannien) 


JF Juridiska föreningen 
KC Kemicentrum 
 
KILU 


Kemiska institutionen Lunds universitet (en av tre institutioner på 
Kemicentrum) 


KK  Kuratorskollegiet 
LBIC Lund University Bioimaging Center  
LDC Lunds datacentral 
LINXS Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science 
LLC Lunds lasercentrum 
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LNL Lund Nano Lab  
LUCSUS Lund University Centre for Sustainability Studies 
LUMLAC Lund University Medical Laser Centre 
LUNA Lunds naturvetarkår 
LUNARC Lund University Numeric Intensive Computation Application 


Research Center 
LUNBISS Lund University Network for Big Science and Society 
LUS Lunds universitets studentkårer 
nCHREM National Center for High Resolution Electron Microscopy 
NRCF Nationellt resurscentrum för fysik 
ORNL Oak Ridge National Laboratory (Tennessee, USA) 
PARK innovAARE – the 
High-Tech Business Park 


A collaborative project of the canton of Aargau and the PSI-Paul 
Scherrer Institute (Villingen, Schweiz) 


PSI Paul Scherrer Institute (Villingen, Schweiz) 
RCaH Research Complex at Harwell (Oxfordshire, Storbritannien) 
SNS - Oak Ridge Spallation Neutron Source (Tennessee, USA) 
TLTH Teknologkåren vid LTH 
UGA Université Grenoble Alpes (Grenoble, Frankrike) 
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Del 1 – Rekommendation 


Sammanfattning 
I det inriktningsbeslut som ligger till grund för föreliggande rapport anges att beredningsgruppen 
LU@SVS skall utreda konsekvenserna av tre av de scenarier som den ursprungliga 
Brunnshögsrapporten (benämnd BHR) identifierat. Scenario 2 skulle utredas i största möjliga detalj, 
scenarierna 3 och 4 mera översiktligt. Det har på ett tidigt stadium i arbetet framgått att en etablering 
på Brunnshögsområdet innebär en stegvis process i vilken ett beslut av universitetsstyrelsen, baserat 
på denna rapport, skulle vara ett första steg. Det är väsentligt att se varje beslut i frågan som ett led i 
en längre utveckling.  
 
Beredningsgruppen LU@SVS finner att scenario 4 avviker så pass markant från scenarierna 2 och 3 
att det inte är möjligt att ge någon bild av konsekvenserna för ett sådant projekt inom ramarna för 
uppdraget. Detta gäller om man med scenario 4 avser fullskalig planering av en etablering med syfte 
att bygga en miljö med plats för aktiviteter från samtliga fakulteter vid Lunds universitet liknande 
”The Diamond” i Sheffield (se avsnitt ”Exempel från andra platser”). Vill universitetsstyrelsen ha 
kvar möjligheten att starta ett sådant projekt måste beslutet bli att göra om utredningen från början 
enligt nya premisser. 
 
Beredningsgruppen menar att universitetet har att välja mellan två alternativ:  


A. att avstå från organiserad etablering på Brunnshög, eller  
B. att inleda en etablering av forskningsverksamhet baserad på scenario 2 från BHR. Denna bör 


kopplas till ett fortsatt arbete med att utreda hur de utmaningar som är associerade till en 
etablering av utbildning på grundläggande nivå, enligt scenario 3, kan lösas.   


 
En uppskattning av ökade hyreskostnader finns i Del 2 – Analys avseende ytor och ökade 
hyreskostnader. 
 
Alternativ A 
Universitetsstyrelsen väljer att inte besluta om någon aktiv etablering på Brunnshögsområdet. Detta 
beslut bör tas om styrelsen finner att argumenten för scenario 2 och 3 inte är starka nog för att 
motivera de kostnader och de störningar i verksamheten som en etablering på Science Village-
området skulle medföra eller om styrelsen föredrar att utreda en fullskalig koordinerad flytt enligt 
scenario 4. Alternativ A motsvarar alltså scenario 0 respektive 4 i BHR. 
 
Alternativ B 
I detta alternativ ingår inte initialt någon etablering av utbildning på grundläggande nivå. Ett knappt 
hundratal studenter på projekt- och mastersnivå bör dock beredas plats i Science Village. En 
implementering av scenario 2 innebär att nedanstående forsknings- och stödverksamheter etableras på 
Brunnshög. 
 


- Fysiska institutionen, med undantag för Avdelningen för partikelfysik 
- Kemiinstitutionens (KILU) avdelning för kemisk fysik, Nationellt centrum för 


högupplösande elektronmikroskopi (nCHREM) samt de delar av avdelningarna för 
fysikalisk kemi, teoretisk kemi och Centrum för analys och syntes (CAS) som kan 
anses mera materialrelevanta. Vilka dessa delar är kräver fördjupad utredning.  


- Del av Institutionen för elektro och informationsteknik (EIT)  
- Institutionen för hållfasthetslära 
- CMU vid Medicinska fakulteten 
- Lund University Numeric Intensive Computation Application Research Center 


(LUNARC) 
- Lund Institute for Neutron and X-ray Science (LINXS).  
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I BHR:s scenario 3 ingår planering för utbildning på grundläggande nivå inom de ämnen som flyttar 
till Brunnshög. Det är inte klart precis vad en etablering av utbildning på grundläggande nivå på 
Brunnshög innebär och för vilka undervisningsformer en Brunnshögsetablering är lämplig eller 
möjlig. Planeringsmässigt ligger skillnaden gentemot scenario 2 i de undervisningslokaler som bäst 
placeras integrerade med forskningsmiljön; seminarierum, grupprum och studieplatser. För 
grundkurslaboratorier är en placering i forskningsmiljön inte lika självklar. Större hörsalar som med 
fördel ligger åtskilda från forskningslaboratorier skulle vid en Brunnshögsetablering av utbildning på 
grundläggande nivå kunna placeras i separata byggnader och inte samplaneras med forskningsmiljön. 
Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) bör ligga i anslutning till grundutbildningsmiljön, men 
verksamhetens omfattning nödvändiggör inte någon särskild planering. En fullskalig etablering av 
utbildning på grundläggande nivå på Brunnshögsområdet skulle komma att påverka totalt mellan 400 
och 700 studenter som idag har sin huvudsakliga utbildningsmiljö i Lund. 
 
Verksamhetens uppfattning när det gäller skillnaden mellan scenario 2 och 3 är mycket påtaglig och 
har framgått med all önskvärd tydlighet av dialogen med institutionerna och med studenterna. I 
modern universitetsverksamhet är det av största vikt att miljöer för forskande och lärande är 
integrerade för ömsesidigt utbyte. Forskningsverksamheter som inte kan introducera studenter i 
verksamheter på ett naturligt sätt har svårare att attrahera studenter på avancerad nivå och till 
doktorandstudier. För dem som ser en framtid för sin verksamhet på Brunnshög är närvaron av 
studenter på alla stadier av utbildning som en förutsättning för att etableringen skall bli framgångsrik. 
Studenterna är mycket kritiskt inställda till att förlägga utbildning på grundläggande nivå till 
Brunnshög som beskrivs i scenario 3. Studenter som deltar i grundutbildningsmoment på 
Brunnshögsområdet tvingas pendla mellan detta och dagens utbildningsmiljöer då ingen utbildning i 
sin helhet kommer att förläggas till Brunnshög. Exempelvis är matematik en viktig komponent i 
fysikstudier och det föreligger idag inga planer på att etablera matematik på Brunnshögsområdet. 
Studenterna befarar att förlängningen av universitetsområdet kan försämra utbildningskvalitén och 
påverka möjligheten till utbyte mellan studenter samt försvaga studenternas möjlighet till inflytande.  
 
En framgångsrik etablering på Brunnshögsområdet kräver därför att man lyckas överbrygga de 
problem förflyttning av verksamheter skapar i form av ökade avstånd antingen mellan studenter och 
forskning eller mellan olika miljöer för utbildning. Den vidare utredningen av hur dessa utmaningar 
bäst hanteras är en av huvuduppgifterna för det fortsatta planeringsarbetet med en etablering i 
Science Village.      
 


Bakgrund 
I det inriktningsbeslut som tagits (STYR 2018/654) och som ligger till grund för föreliggande rapport 
anges att beredningsgruppen LU@SVS skall utreda konsekvenserna av tre av de scenarier som den 
ursprungliga Brunnshögsrapporten (STYR 2017/1789 – hädanefter benämnd BHR) identifierat. 
Scenario 2 skulle utredas i största möjliga detalj, scenarierna 3 och 4 mera översiktligt. 
 
Beredningsgruppen har baserat sitt arbete på de scenarier som beskrevs i BHR. Detaljer om de olika 
scenarierna kan läsas i Appendix 1.  
 


Utredningens syfte och uppdrag med avgränsningar  
Denna utrednings uppdrag är att, baserat på beskrivningarna av scenarierna i BHR, föreslå hur Lunds 
universitet kan etablera verksamhet på Brunnshögsområdets Science Village för att optimera 
universitetets nytta av anläggningarna. Arbetsgruppen LU@SVS har fått i uppdrag att leverera denna 
utredning där verksamheter lämpliga för etablering identifieras, kostnader för flytt och ökad hyra 
beräknas, tiden för flytt fastställs och skillnaderna mellan flytt med respektive utan utbildning på 
grundläggande nivå klargörs. Vidare belyses konsekvenserna av en flytt för de verksamheter som inte 
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flyttar till Brunnshög. Utredningen har genomförts i dialog med universitetsledning, fakulteter och 
institutioner samt med studentkårer och andra studentorganisationer.  
 
De stora anläggningarna på Brunnshögsområdet utgör en unik resurs, inte bara för Lunds universitet, 
utan för hela landet. MAX IV är en fjärde generationens synkrotron, den första någonsin att tas i drift 
och ESS är den kraftfullaste neutronkällan som byggts. Utvecklingen är givetvis inte över och andra 
anläggningar kommer med tiden att göra båda anläggningarna rangen stridig som ”den kraftfullaste i 
världen”, men under lång tid kommer både MAX IV och ESS att kunna vara en plats för forskning i 
absolut yppersta klass. Detta innebär att Lunds universitet, som är värd för MAX IV och som har ESS 
placerat i sin direkta närhet, har en enastående möjlighet när det gäller att utnyttja anläggningarna för 
sin forskning och utbildning. Men universitetet har också ett stort ansvar för att i samverkan med 
anläggningarna öka deras tillgänglighet för andra aktörer, inom såväl akademin som industrin.  
 
En etablering av verksamhet på Brunnshög motiveras givetvis främst av de ökade kontaktytorna mot 
de stora anläggningarna och den nytta Lunds universitet kan dra av att ingå i den intellektuella miljön 
kring anläggningarna. Ett annat motiv är att skapa förutsättningar för nya samarbeten inom Lunds 
universitets verksamheter. Andra komponenter ingår också i övervägandena. Det finns verksamheter 
vid de fysiska och kemiska institutionerna som riskerar att inte kunna fortsätta sin syntetiska 
verksamhet i nuvarande lokaler. Fysiska institutionen ligger redan idag i direkt anslutning till 
bostadsbebyggelse och kring Kemicentrum uppförs allt fler bostäder. Detta, i kombination med ökade 
krav vad gäller hantering av brandfarliga och miljöfarliga ämnen, innebär ett ökat tryck på förflyttning 
av verksamheten till en plats utan bostäder. Slutligen finns det verksamheter med expansionsbehov 
som inte kan tillgodoses med nuvarande placering. Detta gäller bland annat för Lunds Nano Lab 
(LNL) och för Lunds lasercentrum (LLC).   
 


Metod och kommunikation  
En av beredningsgruppens tidigaste uppgifter var att publicera den tidigare Brunnshögsrapporten 
(STYR 2017/178) samt att informera om det nya uppdraget. Målgruppen för information och möten 
har varit alla de som kommer att påverkas av ett beslut, oavsett vilket, det vill säga hela LU.  
Brunnshögsrapporten är bland annat publicerad på https://lusciencevillage.blogg.lu.se/, en blogg som 
skapades för att göra nuvarande beredning transparent och sprida information till alla verksamheter 
om fakulteternas och olika institutioners syn på en etablering. Anteckningarna från möten med 
verksamheten låg till grund för varje blogginlägg, som före publicering godkändes av deltagarna på 
mötet, såväl företrädare från verksamheten som de deltagande studentrepresentanterna från respektive 
studentkår. Dessa blogginlägg återfinns, i förkortad version i Appendix 4.  
 
Brunnshögsrapporten och rektorsbeslutet skickades som underlag inför varje möte så att deltagarna 
kände till de olika scenarierna som skulle diskuteras. Beredningsgruppen har fört dialog med samtliga 
dekaner och genomfört 27 personliga möten med 25 prefekter (främst från LTH och 
Naturvetenskapliga fakulteten) och andra företrädare för verksamheten, totalt ca 135 personer. 
Studentrepresentanter från respektive kår fanns med vid de flesta möten. Beredningsgruppen har även 
fört dialog med AF, KK och LUS och personalorganisationerna har erbjudits att delta i möten.  De 
fackliga organisationerna har representerats av Kristina Nilsson – SACO-S, Karin Everlund - SECO 
och Kjell Nilsson - ST. Dialog har förts med SVS AB och Akademiska Hus med syfte att sprida 
information om pågående beredning, och Sven Lidin har intervjuats i LUM. 
 
Informationsmöten om beredningen har arrangerats både på svenska och på engelska för alla anställda 
och studenter med syfte att ge information och föra dialog om en etablering, på samma sätt som skett 
med representanter för verksamheten. Institutionerna för fysik och kemi har haft större, egna möten, 
dit all personal varit inbjuden. Vid KILU arrangerades detta i samband med en  inspirationsdag om 
Science Village. Förvaltningen informerades vid ett seminarium i november. 
 



https://lusciencevillage.blogg.lu.se/
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Ett besök gjordes i Uppsala för att beredningsgruppen skulle få information om utmaningar kring 
skapandet av Ångströmlaboratoriet. Det blev en informativ dag om hur arbetet har fortskridit genom 
årtionden av utbyggnad, hur samlokalisering har skett, hur studenterna trivs och vilka erfarenheter de 
haft nytta av inför den nuvarande fjärde fasen av utbyggnad. Uppförandet av Ångströmlaboratoriet i 
Uppsala inleddes under 1990-talet för att åtgärda problem med splittrade och otidsenliga lokaler. 
Laboratoriet uppfördes på Polacksbacken, 2.5 km från Universitetsbyggnaden i Uppsala, vilket 
motsvarar avståndet från Kemicentrum till MAX IV. Matematik och informationsteknologi var då 
redan lokaliserade till Polacksbacken i de gamla regementsbyggnaderna som finns där. Erfarenheterna 
från det mycket lyckade Ångströmprojektet är att möjligheten till stegvis utbyggnad varit en nyckel 
till framgång. Idag projekteras etapp 4 och genom att ha kunnat tillåta projektet att växa organiskt 
under hela dess trettioåriga historia har utbyggnaden kunna utvecklas med verksamheten och anpassas 
till verksamhetens behov.     
 
För andra exempel på nyetablering liknande Science Village – se Appendix 3.  
 
Nationellt möte 
Ett nationellt möte arrangerades den 19 november för att informera om LU:s nuvarande beredning och 
för att få en uppfattning om andra universitets och organisationers tankar om att skapa en gemensam 
plattform, en hub för svensk forskning med nära anknytning till ESS och MAX IV. De nationella 
universitet som finansierat strålrör på MAX IV deltog i mötet tillsammans med representanter från 
Lunds kommun, Region Skåne, Vinnova och VR. Deltagarna fick information om SVS AB, 
slutsatserna om en etablering från LU@SVS, Swebeams rapport, LINXS:s arbete samt korta 
presentationer från alla deltagande organisationer om deras närvaro och visioner om ett samarbete på 
Brunnshög. 
 
Visioner och strategier  
Det finns många aktörer som har intressen i utvecklingen av Brunnshögsområdet – internationella, 
nationella, regionala och lokala. Utdrag från några av dessa strategier redovisas i ett särskilt Appendix 
2. 
 


Slutsatser gällande etablering av enskilda verksamheter 
Om Lunds universitet vill driva nyetablering på Brunnshögsområdet är det viktigt att detta betraktas 
som ett långsiktigt, stegvis projekt. Det handlar inte bara om att de verksamheter som etableras på 
Brunnshög kommer att stanna där under en längre tid, utan också att Brunnshög identifieras som ett 
område där Lunds universitet – och i synnerhet verksamheter vid de tekniska, naturvetenskapliga och 
medicinska fakulteterna – ska kunna expandera. Förutsättningen för att en etablering skall bli 
framgångsrik är att det finns en tydlig vision för vad man vill åstadkomma och att ett första steg blir 
så omfattande att det skapas en tydlig lokal intellektuell miljö på Brunnshög så att de verksamheter 
som etableras där utvecklas på ett positivt sätt och att utrymme för fortsatt expansion finns. En annan 
viktig aspekt av en flytt är att den verksamhet som sitter kvar i befintliga lokaler ges möjlighet till 
omflyttningar som gynnar nya konstellationer, tillväxt och utveckling och ett attraktivt och samlat 
campus. 
 
Drivande för processen är ett antal verksamheter med stora intressen i inte bara användningen av de 
stora anläggningarna, utan också intresse av delaktighet i utvecklingen av området omkring dessa. De 
verksamheter som förläggs till Brunnshög bör ha ett behov av direkt proximitet eller vara starkt 
associerade till sådana verksamheter. I BHR identifierades en konstellation som lite löst kan beskrivas 
som materialvetenskaplig, men som i realiteten är betydligt bredare än så. Skrivelsen pekar ut stora 
delar av fysik, delar av kemi, delar av hållfasthetslära och EIT, CMU vid Medicinska fakulteten, 
LUNARC samt delar av en rad andra verksamheter som lämpliga för vidare utredning enligt 
scenarierna 2 och 3.  
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I beslutsprocessen måste man ta hänsyn till inte bara vilka nya, spännande miljöer som skapas, utan 
också vilka fungerande miljöer som bryts upp. Detta gäller såväl för undervisning med kohesion 
mellan olika utbildningsmoment och utbildningsmiljöer som för forskningssamarbeten inom 
institutioner, mellan institutioner, mellan fakulteter och med externa aktörer. 
 
För Fysiska institutionen är det tre viktiga verksamheter för att definiera behovet av en etablering på 
Brunnshög. Avdelningen för synkrotronljusfysik vill av naturliga skäl vara i närheten av MAX IV. 
LNL har ett expansionsbehov som inte går att tillfredsställa inom befintliga lokaler. Man planerar 
redan idag att flytta verksamheten till Brunnshögsområdet där man också ser betydande 
verksamhetsmässiga vinster med närheten till de stora anläggningarna. LLC är idag ett virtuellt 
centrum med verksamheter inom såväl fysik som kemi. En bärande tanke är att utveckla 
verksamheten vidare genom etablering av experimentalverksamhet i direkt anslutning till 
elektronstrålen vid MAX IV. Övriga avdelningar vid Fysiska institutionen, med undantag för 
partikelfysik, bedöms ha så stor verksamhetsgemenskap med de tre ovannämnda enheterna att de bör 
ingå i en Brunnshögsetablering. Avdelningen för partikelfysik, som inte ingår bland de verksamheter 
som rekommenderas flytta till Brunnshög, ligger verksamhetsmässigt nära astronomi och teoretisk 
fysik (ATF) och partikelfysik bör som en följd av förflyttningen av resten av Fysiska institutionen 
samlokaliseras med ATF.  
 
För Kemiska institutionen är situationen mera komplex. Kemisk fysik har stor intressegemenskap med 
LLC och flyttar sannolikt tidigast. Nationellt centrum för högupplösande elektronmikroskopi 
(nCHREM), som organisatoriskt ligger under CAS, har mycket gemensamma aktiviteter med LNL 
och nyinvesteringar i instrument med inriktning mot användare vid LNL bör också lokaliseras till 
Science Village området. 
 
Framtida lokalisering av övrig verksamhet inom CAS samt vid teoretisk kemi och fysikalisk kemi är 
mera svåranalyserad. Dessa avdelningar bedriver verksamhet inom såväl vad som brett kan kallas 
materialvetenskap som inom Life Science och det är inte självklart att vinsterna i att flytta delar av, 
eller hela dessa verksamheter uppväger nackdelarna. Detaljbeslut kring etablering av CAS, teoretisk 
kemi och fysikalisk kemi bör därför utredas vidare. Det finns ett starkt önskemål från Kemiska 
institutionen om att hålla samman hela verksamheten inom gemensamma lokaler, men föreliggande 
förslag går emot denna önskan. Vår bedömning är att de verksamhetsmässiga vinsterna med en 
närmare koppling till Fysiska institutionen på Brunnshögsområdet är stora för delar av Kemiska 
institutionen, medan de mera Life Science-tunga delarna har mycket att vinna på närhet till biologi 
och medicin. 
 
Vid Kemicentrum återfinns idag tre institutioner med tydligt kemifokus: KILU, Institutionen för 
kemiteknik och Livsmedelskemi. De konsekvenser en flytt av vissa verksamheter, eller delar av 
verksamheter vid KILU, får för samverkan mellan dessa tre institutioner behöver belysas ytterligare. 
  
I scenario 2 ingår inte att någon utbildning på grundläggande nivå förläggs till Brunnshögsområdet. 
Att det bereds utrymme för projektstudenter, masterstudenter och doktorander i lokalerna på 
Brunnshög är däremot en självklarhet. En etablering på Brunnshög av Fysiska institutionen och KILU 
utan motsvarande etablering av utbildning på grundläggande nivå går emot dessa institutioners 
önskemål.    
 
Avdelningen för hållfasthetslära vid Institutionen för byggvetenskaper bedriver en stor och viktig 
experimentell verksamhet baserad på mätningar vid stora anläggningar. Man driver också 
tomografienheten 4D för vilken man utvecklar kringutrustning som är lämplig även för experiment 
vid MAX IV och ESS. Dessa verksamheter passar mycket väl in i den intellektuella miljön kring 
MAX IV och ESS. 
 
Nanoelektronikavdelningen vid EIT är stora användare av LNL och ser att avståndet redan idag 
mellan E-huset och LNL är för stort för det täta experimentella samarbete som behövs för 







 
 


10 
 


utvecklingen av området. Det är naturligt att gruppen etableras på Brunnshög i direkt anslutning till 
LNL    
 


Finansiering 
Lokalförändringar 
Verksamhetsutveckling kräver ofta lokalförändringar och dessa medför kostnader. Vid en etablering i 
Science Village uppstår kostnader som är specifikt kopplade till en nyetablering. Andra kostnader 
skulle ha uppstått vid ett senare tillfälle oavsett en etablering på Brunnshög. I beredningsgruppens 
uppdrag ingick att ta fram förslag till hur ökade hyreskostnader samt flyttkostnader ska finansieras 
inom Lunds universitet inför de olika scenarierna. Denna fråga berör hela universitets hyresmodell 
och enskilda verksamheters förutsättningar och ligger utanför beredningsgruppen mandat.  
 
Det är önskvärt att varje verksamhet till viss del själva bekostar sin ökade hyreskostnad. Att själv stå 
för de effekter en ökad hyreskostnad medför ger ett tydligt incitament till återhållsamhet i 
önskemålen. Etableringen på Brunnshög är dock också en universitetsangelägenhet och en del av 
kostnaden bör belasta hela universitetets ekonomi.    
 
Eftersom flera verksamheter förmodligen kommer att ha gemensamma utrymmen är det viktigt att 
kunna hitta en modell för fördelning av kostnader. Inga kostnader bör börja löpa förrän en 
fördelningsmodell är på plats. Det krävs en egen utredning och hantering kring frågor om finansiering 
om det blir gemensamma utrymmen varför beredningsgruppen valt att inte utreda frågan vidare.  
 
Utrustning 
För de finansieringsfrågor som gäller verksamhetens egen laboratorieutrustning kan det konstateras att 
mycket av dagens utrustning kommer att behöva uppdateras under den kommande 10-årsperioden. 
Oftast är det också billigare att köpa nytt än att montera ned och flytta med gammal utrustning. En 
flytt till Brunnhög kommer förmodligen även att innebära samverkan gällande finansiering av 
utrustning. Ett förslag till delfinansiering av universitetet bör utredas även för delar av utrustning som 
ska vara gemensam. Istället för att varje verksamhet bekostar sin utrustning kan en utredning ge en 
möjlighet till delade kostnader mellan olika verksamheter (kanske också andra universitet), vilket kan 
minska kostnaderna för enskilda verksamheter.   
 
NanoLund genomför just nu en förstudie i samverkan med Donatorrelationer (DR) för att undersöka 
förutsättningarna för NanoLund att lyckas attrahera 150–200 miljoner kronor från nya källor till 
utrustning av laboratoriet NanoLab i samband med etableringen i Science Village. Förstudien är 
utformad så att övergången till en aktiv fundraisingfas ska bli så sömlös så möjligt. Att undersöka 
intresset för långsiktiga partnerskap mellan NanoLund och intressenter i offentlig, civil, och privat 
sektor, filantroper och företag är inkluderade i förstudien.  
 
Resultatet av förstudien skulle kunna användas även vid andra verksamheter och säkerställa ett 
helhetsgrepp kring externfinansieringsfrågan i samband med flytten. Det är viktigt att kunna visa upp 
en samordning kring finansieringsfrågorna så att det visar respekt för de finansiärer som LU redan har 
och nya finansiärer som kan komma ifråga. 
 
Etableringen på Brunnshög ingår i regeringens intentioner för Lunds universitet och det är självklart 
att universitetet bör äska medel i inspelet till forskningspropositionen, men det vore olämpligt att 
ställa alltför höga förväntningar på en sådan framställan. Det är givet att en del av den utrustning som 
skall anskaffas för nyetableringen kommer att finansieras från externa källor, men Lunds universitet 
och de verksamheter som etableras på Brunnshög kommer att få stå för en del av flyttkostnaden. 
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Risk och konsekvensanalys 
Grundutbildning under de första åren har större volym än under högre årskurser och hörsalar med en 
kapacitet på 100–150 personer samt laborationslokaler behövs för att undervisa kemi och fysik på 
grundläggande nivå. Sådana hörsalar och laborationslokaler kan emellertid förläggas till en separat 
byggnad och det är inte säkert att dessa behöver planeras samtidigt som forskningslokalerna. 
Läsplatser, grupprum och seminarierum kan förläggas till samma byggnader som hörsalar, men här 
finns det en stor verksamhetsmässig vinst om de kan samlokaliseras med forskningslokalerna. För 
seminarierum är detta relativt enkelt. Seminarierum behövs för såväl forskningen som för 
utbildningen och de måste planeras oavsett om lokalerna skall ta emot studenter på grundnivå eller 
inte. Om grupprum och studieplatser skall integreras i forskningsmiljön måste beslut om detta tas 
redan tidigt i processen och det är i denna planering som scenario 2 och 3 skiljer sig åt mest markant. 
Ett beslut om implementering av scenario 2 innebär inte att scenario 3 är förkastat, men om 
forskningslokalerna inte planeras för att integrera ytor för studentnärvaro kommer konsekvenserna av 
detta att vara en sämre kohesion mellan grundutbildning och forskning. Ett beslut från 
Universitetsstyrelsen om att implementera scenario 3 innebär därför initialt bara att 
forskningslokalerna skall förberedas för betydande studentnärvaro i form av grupprum och 
studieplatser. Beredningsgruppens rekommendation är att övriga studentutrymmen, föreläsnings- och 
laborationslokaler och mötesplatser för studenter inte projekteras förrän i fas två av flytten.  
 
Beredningsgruppen menar att universitet behöver se över hur man tänker sig att större, flexibla, 
föreläsningslokaler skall se ut i en framtida utbildningsmiljö och att det är lämpligt att de studenter 
som kommer upp till Brunnshög i scenario 3 skall komma upp till ett fungerande område. Vid en flytt 
enligt scenario 3 bör även Nationellt resurscentrum för fysik förläggas till Brunnshög och planeringen 
för ett bibliotek måste dimensioneras annorlunda än i en renodlad forsknings- och 
forskarutbildningsmiljö. 
 
Oavsett om scenario 2 eller 3 implementeras kommer det att vara viktigt att hitta fungerande 
schemamässiga lösningar för transporten mellan Sölvegatan och Brunnshögsområdet. Tiden för 
transport med spårvagn från Lunds centrum till ESS är satt till 14 min. Med cykel tar resan från LTH 
området till Science Village ca 20 min. Detta är inga avskräckande resetider, men det är olämpligt att 
enskilda studenter eller lärare skall behöva resa fram och tillbaka flera gånger per dag. En lämplig 
ambition är att undervisningspass på såväl området kring Sölvegatan som Brunnshögsområdet 
omfattar minst halvdagar och helst heldagar.  
 
Risk och konsekvenser vid en beslutad etablering av scenario 2 eller 3 
Lunds universitets hela verksamhet kan komma att beröras av ett beslut om att förlägga delar av 
verksamheten till Brunnshög. Förutom de delar som handlar om ökade hyreskostnader och 
flyttkostnader, kommer arbetsmiljön för såväl medarbetare som studenter att förändras. Detta gäller 
för både de som stannar kvar och de som flyttar till Science. 
 
Initial riskbedömning 
Beredningsgruppen LU@SVS har fört samtal med verksamheter som uttryckt en önskan att flytta, 
men också med verksamheter som inte är intresserade, för att kunna dra slutsatser inför en 
rekommendation om en etablering. Dialogen har inte haft ett direkt syfte att titta på risker och 
konsekvenser men vid varje möte har det uppkommit önskemål om att fortsätta utreda risker och 
konsekvenser så att rätt beslut fattas. Här nedan har vi försökt sammanfatta dessa uttalade risker och 
konsekvenser som verksamheten uttalat, dock utan någon prioriteringsordning. 
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Beskrivning av de risker som ändringen medför:  
 
Det är en risk att:  R


is
k 


A
llv


ar
lig


 
ri


sk
 


grupper och individer inom universitetet känner oro 
inför en förändring  


☒ ☐ 


beslutsprocessen om en etablering på Brunnshög drar 
ut på tiden som kan oroa medarbetare och studenter  


☒ ☐ 


inte en välfungerande organisation skapas för 
koordinering av verksamheten för de som ska etableras 
på Brunnshög (men också stöd till verksamhet som 
inte flyttar)  


☐ ☒ 


inte ha en välfungerande organisation för samordning 
av finansiering inte sker 


☒ ☐ 


LU inte associeras tillräckligt mycket med 
anläggningarna   


☒ ☐ 


en etablering inte sker vid en tidpunkt som är optimal 
för etablering av den vetenskapliga verksamheten 


☒ ☐ 


inte kunna förverkliga etableringsplanerna för att 
finansiering saknas 


☐ ☒ 


inte avsätta tillräckligt med resurser för att driva 
frågorna   


☐ ☒ 


Inte ha en tydlig organisation så att externa intressenter 
vet vart de ska vända sig   


☒ ☐ 


risk för stora hyresökningar ☐ ☒ 
inte ta tillvara på alla nya organisatoriska möjligheter 
som kan uppstå vid en etablering 


☒ ☐ 


flytta forskningsverksamhet som har samarbete med 
verksamhet som inte flyttar 


☐ ☒ 


det blir för stort fokus på Brunnshög som kan 
åsidosätta andra behov 


☐ ☒ 


splittring mellan forskning och utbildning uppstår ☐ ☒ 
studentpopulationen delas upp  ☐ ☒ 
för otillräckliga och dyra transporter inom det 
utsträckta universitetsområdet om det inte kan lösas 
genom överenskommelser med kollektivtrafiken 


☐ ☒ 


den naturvetenskapliga grundutbildningen splittras  ☐ ☒ 
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Del 2 – Analys avseende ytor och ökade hyreskostnader 


Utifrån det förslag som beredningsgruppen har tagit fram har LU Byggnad sammanställt de olika 
verksamheternas uppskattade lokalbehov och med detta material som grund tagit fram en preliminär 
hyresindikation.  
 
LU Byggnad har efter kontakt med de institutioner som är aktuella för nyetablering på SVS, 
sammanställt verksamheternas uppgifter om de lokalytor som används idag. Verksamheterna har även 
gjort en bedömning av den framtida utvecklingen och behov av lokaler under den kommande 
tioårsperioden. Det är en översiktlig och preliminär bedömning och i det fortsatta arbetet behöver ytor 
bearbetas och analyseras. 
 
De sammanställda lokalytorna ligger till grund för hyresindikationen. Lokalbehovet innehåller många 
olika typer av lokaler med varierande komplexitet och i detta tidiga skede har endast en mycket grov 
uppskattning av kostnad för dessa kunnat göras, då kravställningar på lokalerna saknas och inga 
fördjupade utredningar eller kalkylerbara handlingar har tagits fram.  
 
I kostnadsbedömningen ingår uppskattad hyresökning inklusive driftskostnader jämfört med dagens 
nivå. Indikationen är gjord utifrån 2018 års kostnadsläge. Kostnader som inköp och installation av ny 
utrustning, övriga installationer och inredning mm kan beräknas först när lokalprogram, 
rumsfunktionsprogram, utrustningslistor mm finns samt när delar av projekteringen är genomförd. 
 
Samtliga ytor som omnämns är verksamhetsytor, det vill säga den enskilda yta som verksamheterna 
nyttjar. Hyresindikationen baseras på den totala ytan, vilket innebär att verksamhetsytan har 
kompletterats med ca 30 % mer yta som behövs för att byggnaderna skall fungera, som t.ex. 
korridorer, trapphus, entréer m.m.  
 
Scenario 2 
De delar av universitetet som i scenario 2 föreslås flytta till Science Village är: delar av verksamheter 
som finns inom Fysicum och Kemicentrum (KC), verksamheten vid LINXS samt mindre delar inom 
övriga LTH. Sannolikt förläggs även lokaler för LUNARC till SVS och samlokaliseras med ny 
datorhall för LDC. LDC har idag lokaler på Margaretavägen och LUNARC finns inom V-huset och 
på Margaretavägen. 
 
För Medicinska fakulteten planerar LU Byggnad en anläggning för jämförande medicin invid MAX 
IV. Projektering pågår och planerad inflyttning är 2021. 
 
Utifrån de verksamheter som pekats ut som aktuella för flytt i scenario 2 berörs ca 9000 kvm på 
Fysicum vilket utgör ca 60 % av Fysicums lokaler samt ca 3000 kvm inom Kemicentrum som utgör 
drygt 10 % av lokalerna inom KC. För LINXS, LUNARCS och LTHs del handlar det om totalt ca 
3000 kvm av nuvarande lokalyta som berörs. 
 
Merparten av de berörda verksamheterna har identifierat behov av utökade lokaler inom den 
kommande tioårsperioden. LNL är den verksamhet vars lokalbehov ökar mest, men även LLC ser ett 
ökat lokalbehov. För de flesta verksamheter inom Fysiska institutionen väntas en mindre ökning av 
lokalbehovet då antalet medarbetare förväntas öka något. Inom Kemiska institutionen förväntas 
ytbehovet i Science Village vara ungefär detsamma som idag. LINXS räknar med ett utökat behov av 
kontors- och möteslokaler och inom LUNARC diskuteras ett behov av ett utbildningscenter. 
 
För berörda verksamheter inom Fysiska institutionen bedöms lokalbehovet öka med ca 5000 kvm till 
ca 14000 kvm, där den största expansionen utgörs av LNL. Inom Kemiska institutionens sker ingen 
större förändring mot dagens ytor utan lokalbehovet för de verksamheter som flyttar ligger kvar på ca 
3000 kvm och sammantaget ser LTH, LINXS och LUNARC behov av en utökning av dagens ytor 
med ca 1500 kvm till 4500 kvm, där LINXS ökade behov står för den största andelen utökning. 
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Totalt bedöms lokalbehovet vid en flytt till Science Village enligt scenario 2 vara ca 21500 kvm 
verksamhetsyta, varav ca 6500 kvm utgör en utökning av nuvarande lokalyta.  
 
En samlokalisering av LLC som idag har lokaler inom både Fysicum och Kemicentrum kan innebära 
möjlighet till samutnyttjande av lokaler, men exakt hur det påverkar lokalbehovet är inte klarlagt 
ännu. Eventuellt kan fler verksamheter inom t.ex. Kemiska och Fysiska institutionerna samutnyttja 
lokaler. Vad som är lämpligt och möjligt får en fortsatt utredning visa. 
 


Scenario 3 
Scenario 3 innebär att även utbildningslokaler för utbildning på grundläggande nivå flyttas. De flesta 
verksamheter har angivit att studentantalet bedöms ligga kvar på samma nivåer som idag under den 
kommande tioårsperioden och bedömningen har därför utgått från dagens studentantal. Det är i 
dagens utredningsläge svårt att bedöma exakt hur mycket lokalyta det rör sig om, då berörda studenter 
idag har undervisning på flera platser inom campus i Lund och hur fördelningen blir avseende de 
lokaler som i så fall förläggs till Science Village inte är klarlagd. Beräkningen har utgått från att den 
totala befintliga lokalytan för undervisning inom Fysicum samt en fjärdedel av den ”torra” lokalytan 
för undervisning inom KC kommer att behövas i Science Village för utbildning på grundläggande 
nivå. Kemiska institutionen bedömer att undervisningslaboratorier kommer att stanna kvar inom KC 
även om en flytt av utbildning på grundläggande nivå till Science Village blir verklighet. 
Sammanställningen ska endast ses som ett exempel på vad mängden utbildningslokaler kan handla om 
i scenario 3. 
 
De utbildningslokaler som finns inom Fysicum idag omfattar en yta om drygt 3000 kvm. Den 
fjärdedel av de ”torra” undervisningslokalerna som idag finns inom KC och som bedöms behöva 
flyttas till Science Village utgör ca 500 kvm, vilket innebär att den totala ytan för utbildning omfattar 
drygt 3500 kvm.  
 
Ett scenario 3 där både verksamhetsyta och yta för utbildning på grundläggande nivå flyttar bedöms 
kräva ett totalt lokalbehov om ca 25000 kvm och innebär att ungefär 90 % av den yta som idag finns 
inom Fysicum omfattas. 
 
Hyresindikation 
Totalt bedöms det uppskattade lokalbehovet vid ett Scenario 3 enligt ovan innebära ca 120 mkr/år i 
ökade hyreskostnader, förutsatt att verksamheternas nuvarande lokaler kan lämnas. Ökningen innebär 
att Lunds universitets totala hyreskostnader ökar med ca 13%. Utbildningslokaler står för ca 10 mkr/år 
av den uppskattade ökningen. Hyresindikationen baseras på flera underliggande faktorer som inte är 
fastlagda i detta tidiga skede, vilket innebär att kostnadsuppskattningen bedöms ha en osäkerhet om ca  
+/- 20%. Hyresindikationen är exklusive Medicinska fakultetens pågående lokalprojekt CMU vid 
MAX IV som är kostnadsbedömt till ca 35 mkr/år exklusive driftskostnader.  
 
Den uppskattade hyresökningen beror dels på att verksamheterna har behov av ökade ytor men den 
största anledningen är att nya lokaler kostar betydligt mer än de befintliga lokalerna som universitetet 
hyr idag. Fysicum och Kemicentrum är byggda mellan 1950 och 2010 och har förhållandevis låga 
hyror trots att flertalet av lokalerna är renoverade under de senaste 15 åren.  
 


Fortsatt lokalutredning för Science Village 
När finansieringen är säkerställd för de nya hyreskostnaderna, fortsätter LU Byggnad processen med 
att utreda olika lokallösningar och förbereda för upphandlingar. En organisation behöver bildas för att 
leverera lokalbehov, information och ekonomiska ställningstaganden till LU Byggnad. I nästa skede 
behöver verksamheterna lämna verksamhetsbeskrivningar så att LU Byggnad i nära samarbete med 
respektive verksamhet kan ta fram det underlag som krävs för den fortsatta processen och 
upphandling av hyresvärd, t.ex. lokalprogram, rumsfunktionsprogram, utrustningslistor och övriga 
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kravbeskrivningar för lokaltyperna. I denna planering ingår även att utreda möjligheter till 
samutnyttjande av lokaler. För en mer detaljerad beskrivning se Appendix 5. 


 
Då stora delar inom Fysicum och delar av Kemicentrum kommer att tomställas och då dessa 
byggnadskomplex består av ett flertal hyresavtal behöver LU Byggnad, parallellt med detta, 
genomföra en större lokalutredning om vilka omflyttningar av verksamheter som kommer att behövas 
för att hyreskontrakt ska kunna lämnas. Även dessa omflyttningar kan innebära ökade kostnader för 
Lunds universitet. Denna utredning kan påbörjas då det är klarlagt vilka delar som ska flytta. 
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Del 3 – 2019 och fortsatt arbete 


Om delar av LU kommer att etableras i Science Village enligt Scenario 2 eller 3 behöver en 
organisation skapas för samverkan mellan alla berörda LU-verksamheter. Denna organisation bör 
förslagsvis samverka med alla berörda inom Science Village, både svenska och internationella 
intresseorganisationer samt näringslivet. För att detta ska kunna realiseras krävs resurstilldelning 
(personal och pengar), både på förvaltningsnivå och inom verksamheterna. För mera detaljer se 
Appendix 6. 


Avslutande kommentar 
En etablering av nya verksamheter i Science Village är en unik möjlighet men också en stor utmaning 
för Lunds universitet. Det är väsentligt att satsning blir tillräckligt omfattande för att en intellektuell 
miljö av tillräcklig omfattning skall etableras. Här finns redan en stor vetenskapligt och tekniskt 
högtstående verksamhet i de stora anläggningarna, men Lunds universitets eget fotavtryck på 
Brunnshög måste bli tillräckligt för att vara livskraftigt. I föreliggande rapport presenteras 
arbetsgruppens förslag till en lämplig konstellation av verksamheter att etablera på 
Brunnshögsområdet. Ledtiderna i ett projekt av denna dignitet är långa och ett beslut i december 2018 
att gå vidare med en planering för nyetablering på Brunnshög kommer sannolikt inte att resultera i 
några färdiga byggnader förrän efter 2025. Kostnaderna för projektet måste fördelas på ett sådant sätt 
att de verksamheter som etableras på Brunnshög tar hyreskostnadsökningar på största allvar samtidigt 
som dessa verksamheter inte får drabbas av hindrande stora kostnadsökningar om etableringen skall 
bli framgångsrik. 
 
En komplikation är frågan om utbildning på grundläggande nivå på Brunnshög. Här går åsikterna isär 
mellan å ena sidan de verksamheter som ser sin framtid i Science Village och å andra sidan 
studenterna och en del av de verksamheter som stannar kvar i befintliga lokaler. 
Forskningsverksamhet mår bra av närhet till studenter och studenter mår bra av närhet till forskning, 
men studenterna behöver också en fungerande kårverksamhet, en fungerande studiesocial verksamhet 
och en sammanhållen studiemiljö och detta är svårare att upprätthålla på ett mera utdraget 
universitetsområde. Möjligen behöver frågan om utbildning på Brunnshög nyanseras. Att studenter på 
alla nivåer skall beredas tillträde till Brunnshög är en självklarhet och frågan gäller snarast graden av 
Brunnshögsexponering. Frågan bör behandlas med samma dynamik som hela projektet behöver 
framgent.  
 
Sammantaget kan konstateras att många frågor kräver fortsatt utredning med utgångspunkt från de 
forskningsverksamheter som etableras på Brunnshögsområdet. Det kan inte nog understrykas att 
kontinuerlig och öppen kommunikation är en förutsättning för en lyckad process. 
  







 
 


17 
 


Appendix 1 – Utdrag från BHR gällande scenarierna 2, 3 och 4  
Scenario 2  
Lunds universitet skapar en forskningsmiljö vid SVS. Inom denna kommer bland annat forskning 
inom materialområdet, nanoteknik och Life Science att bedrivas. Etablering av forskningsmiljön i 
SVS görs med LINXS, stora delar av nuvarande institutionen för fysik, delar av institutionerna för 
kemi, elektro- och informationsteknik samt hållfasthetslära. Förutom ren forskningsverksamhet 
flyttar även LUNARC till SVS. Dessutom påbörjas inom kort byggnationen av CMU på MAX IV-
området i direkt anslutning till SVS.  
 
Ingen grundutbildning kommer att bedrivas i SVS, utan endast forskarutbildning och utbildning på 
avancerad nivå. 
 


Fördelar 
• Möjlighet att skapa ett forskningsinstitut med ett sammanhängande tema skapar nya 


möjligheter för forskning. 
• Tillfälle för att förnya befintliga organisationsstrukturer. 
• Möjlighet för expansion för verksamheter som flyttar. 
• Möjlighet för expansion för kvarvarande verksamheter inom de lokaler som lämnas. 
• LU blir en stor aktör på SVS och därmed uppfattas LU som visionärt. 


Nackdelar 
• Risk för splittring mellan forskning och utbildning. 
• Risk för splittring inom kemi (och i viss mån andra institutioner). 
• Att flytta ut vissa verksamheter ökar risken för geografisk splittring av universitetet. 
• Avståndet inom arbetsplatsen ökar för de som forskar och utbildar inom områdena. 
• Risk för stora hyresökningar. 
• En större flytt av verksamheter innebär mer komplicerad etablering. 


Handlingsbehov 
• LU måste se till att forskning som kräver speciella säkerhetsåtgärder kan fortsätta vara 


verksamma (gäller framför allt verksamheten inom kemi, fysik och även biologi). 
• LU måste säkerställa att de verksamheter som flyttar har ett sammanhang även då ESS och 


MAX IV inte anses vara relevanta forskningsanläggningar längre. 
• Vad händer med befintliga lokaler när fastighetsägaren hyr ut till andra verksamheter? Kan 


det bli ett problem eller en möjlighet? 
• Behöver  LU  se över sin  organisation,  t.ex. ämnesområden, forskningsstruktur, 


samarbeten och fakultetsindelningar? 
• En ny campusplan som inkluderar SVS behöver tas fram. 
• De olika etapperna av etableringen behöver fastställas och arbetet med en tidsplanering 


behöver påbörjas. 
• Finansiering behöver säkerställas. 


 


Scenario 3 
Scenario 3 är en påbyggnad av scenario 2 där även all grundutbildning inom berörda områden 
bedrivs i SVS. 
 


Fördelar 
• Möjlighet att skapa en forskningsmiljö med ett sammanhängande tema skapar nya 


möjligheter för forskning. 
• Tillfälle för att förnya befintliga organisationsstrukturer. 
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• Möjlighet för expansion för verksamheter som flyttar. 
• Möjlighet för expansion för kvarvarande verksamheter inom de lokaler som lämnas. 
• LU blir en stor aktör på SVS och därmed uppfattas LU som visionärt. 
• Undervisning i nära anslutning till MAX IV, ESS och därtill knutna forskningsmiljöer. 
• Nybyggnation ger tillfälle att skapa nya undervisningsmiljöer. 


Nackdelar 
• Splittring av studentlivet och minskade möjligheter för möten mellan studenter inom olika 


undervisningsområden. 
• Förutsättningar för studenter att organisera sig för studentinflytande försvåras. 
• Schematekniska utmaningar för studenter som både har undervisning på befintligt campus 


och på SVS. 
• Splittring inom kemi (och i viss mån andra institutioner). 
• Att flytta ut vissa verksamheter ökar risken för geografisk splittring av universitetet. 
• Avståndet inom arbetsplatsen ökar för de som forskar och utbildar inom områdena. 
• Risk för stora hyresökningar. 
• En större flytt av verksamheter innebär mer komplicerad etablering. 


Handlingsbehov 
• LU måste se till att forskning som kräver speciella säkerhetsåtgärder kan fortsätta vara 


verksamma (gäller framför allt verksamheten inom kemi, fysik och även biologi). 
• Vad händer när MAX IV och ESS inte är relevanta längre? Om 40 år, vad kommer att 


behöva göras då? Utan MAX IV och ESS anses denna lösning inte vara 
intressant längre. 


• Vad händer med befintliga lokaler när fastighetsägaren hyr ut till andra verksamheter? Kan 
det bli ett problem eller en möjlighet? 


• Behöver LU se över sin organisation, t.ex. ämnesområden, forskningsstruktur, samarbeten 
och fakultetsindelningar? 


• LU behöver lägga om utbildning på något sätt för att få fullt ut av flytten? Både 
inom pedagogik och didaktik. 


• Hur ska framtidens undervisningsmiljöer se ut? En strategi krävs. 
• Schemaläggning behöver ses över för alla studenter som kommer ha kurser både befintligt 


campus och på SVS. 
• Åtgärder behövs för att säkerställa att studentinflytandet och studentlivet klarar av ovan 


nämnda nackdelar. 
• En ny campusplan som inkluderar SVS behöver tas fram. 
• De olika etapperna av etableringen behöver fastställas och arbetet med en tidsplanering 


behöver påbörjas. 
• Finansiering behöver säkerställas. 


 
Scenario 4 
Lunds universitet skapar en fullskalig campusmiljö på Brunnshög där universitetets hela bredd är 
representerad. Inom 30 år har Lunds universitet genomfört en storskalig etablering på SVS. Lunds 
universitet tar tidigt ett strategiskt beslut att gemensamt flytta stora delar av verksamheten till 
Brunnshög. Forskning och utbildning vid universitetets alla fakulteter kommer varandra närmare, 
och den eftertraktade tvärvetenskapen kommer naturligt. Som en självklar spelare i utvecklingen av 
SVS, samt den stora etableringen och medföljande investeringar, befäster Lunds universitet sin 
position i SVS. 
 
Etablering av Campus Brunnshög börjar med de till anläggningarna nära anknutna områdena: 
LINXS, LNL och delar av institutionerna för fysik och kemi. Strax därefter följer många andra 
verksamheter. Exakt vilka områden det blir är inledningsvis svårt att sätta fingret på. Det är dock 







 
 


19 
 


klart att Lunds universitets starka närvaro på SVS ska visa dess stora bredd. En majoritet av 
fakulteterna är representerade på institutionsbasis, både våta och torra vetenskaper skapar en 
fullskalig campusmiljö. 
 
Utbildning på grund- och avancerad nivå för berörda områden förläggs framöver både i stadens 
klassiska lokaler i centrum och i de moderna byggnaderna på Brunnshög. 
Den fullständiga visionen behöver utarbetas efter gediget förankringsarbete. 
 


Fördelar 
• Omvärlden ser att LU etablerar sig som ett universitet på SVS, vilket anses som visionärt. 
• Nybyggnation ger tillfälle att etablera en ny universitetsmiljö som är anpassad till 


framtidens utbildning och forskning, exempelvis genom ökad kontakt mellan 
forskning och utbildning. 


• Större möjlighet att få externa medel en etablering 
• Avstånd mellan kontor och arbetet vid MAX IV och ESS minskar för forskare på området. 
• Minimerar interna splittringar för berörda institutioner. 


Nackdelar 
• Den kulturhistoriska kopplingen till Lunds stadskärna kommer att påverkas. 
• En större flytt av verksamheter innebär mer komplicerad etablering. 
• Avstånd inom undervisning och studentliv ökar för många studenter. 
• Avstånden inom LU ökar. 
• Avstånd mellan olika institutioner kan försvåra samarbeten. 
• Risk för stora hyresökningar. 
• Stora mängder specialiserade lokaler lämnas, vilket kan medföra ökade kostnader under 


kvarvarande avtalstid. 
Handlingsbehov 


• Detta innebär stora kostnader och arbete med att hitta finansiering måste sättas igång direkt. 
• LU måste redan nu reservera tillräckligt med plats på SVS-området. 
• De olika etapperna av etableringen behöver fastställas och arbetet med en tidsplanering 


behöver påbörjas. 
• Vad händer med befintliga lokaler när fastighetsägaren hyr ut till andra verksamheter? Kan 


det bli ett problem eller en möjlighet? 
• Behöver LU se över sin organisation, t.ex. ämnesområden, forskningsstruktur, 


samarbeten och fakultetsindelningar? 
• En ny campusplan som inkluderar SVS behöver tas fram. 
• Hur hanterar LU sin koppling till Lunds stad och hur ska kunskapstråket kopplas ihop? 
• Hur ska framtidens undervisningsmiljöer se ut? En strategi krävs. 
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Appendix 2 – Visioner och strategier 
Ekska utredningen 


I skrivelsen till riksdagen (2017/18:262) har regeringen presenterat en nationell strategi för 
det svenska arbetet med forskningsanläggningen ESS. En strategi som ska stärka insatserna, 
öka och bredda engagemanget, samt skapa långsiktiga förutsättningar för berörda aktörer – 
lärosäten, forskningsfinansiärer och näringsliv.  
 
Regeringens utgångspunkt är att ESS utgör en unik möjlighet för Sverige som 
kunskapsnation, som också stärks av den närliggande nationella forskningsanläggningen 
MAX IV. Nu finns ett enastående tillfälle att etablera ett internationellt ledande centrum för 
material- och livsvetenskaper med ESS och MAX IV som hörnstenar. 
 
Huvudsyftena med strategin är att presentera nationella mål för Sveriges arbete relaterat till 
ESS och att bidra till att skapa förutsättningar för berörda aktörer att agera samordnat och 
effektivt. Den nationella strategin anlägger ett brett perspektiv och omfattar i vissa delar 
både ESS och MAX IV samt den kunskapsmiljö som etableras runt dessa anläggningar. 
Regeringen vill även stödja de initiativ som redan tagits av olika aktörer. Skrivelsen 
kommer efter behov att följas av uppdrag till berörda myndigheter för att målen ska uppnås. 
(Sidan 1)  
 
Regeringens övergripande vision är att ESS och MAX IV är bärande delar i ett ledande 
centrum för genombrottsforskning, spjutspetsteknik och innovation inom material- och 
livsvetenskaperna. (Sidan 3) 
 
Regeringens övergripande vision är att ESS och MAX IV är bärande delar i ett ledande 
centrum för genombrottsforskning, spjutspetsteknik och innovation inom material- och 
livsvetenskaperna. (Sidan 3) 
 
Det här vill regeringen (sidan 13) 
• Kunskapsbyggande och kompetensförsörjning bör stärkas inom områden som är relevanta 
för ESS och MAX IV, som bör bidra till att öka intresset för utbildning inom vetenskap och 
teknik, och genom att göra det skulle det främja Sverige som kunskapsnation. 


 


LU strategiska plan 
Dessa diskussioner har givit visioner och strategier som nu behöver implementeras och ett 
av verktygen för detta kan bli etableringen av LU på Science Village området. Detta 
motsvarar LUs egen vision och strategi för nästkommande 10 år (se Strategiska planen 
2017-2026), av vilken framgår att ett av de prioriterade områden som anges i strategiska 
planen ’Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i 
utvecklingen av ESS.  
 
Dessutom sägs att ’universitetet ska också utveckla sin utbildning och forskning genom 
anläggningarna’ samt att ’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’. (Lunds universitets 
strategiska plan, sid 6). 


 


Diskussioner om att flytta delar av LU till SVS sker samtidigt som Sverige, både på regeringsnivå, 
regionnivå och lokal nivå samt andra myndigheter diskuterar hur Sverige kan dra fördel av 
etableringen av dessa anläggningar. 
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Region Skånes och Lunds kommuns strategiska plan 
LUs, Kommunens och Region Skånes visioner och strategier utmynnar i den nationella 
strategin som beskrivs i Lena Eks rapport gällande ESS, 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/05/en-nationell-strategi-for-
ess-och-den-omgivande-kunskapsmiljon/ 
 
De övriga två ägarna av SVS AB, Region Skåne och Kommunen, har valt en vision för 
området som beskrivs i följande två dokument  


• En världsledande stadsmiljö för forskning och Innovation (Lunds kommun) se 
https://www.lund.se/globalassets/brunnshog/relaterade-
dokument/ramprogram_science-village.pdf  


• Orchestrating World Leading Life and Materials Sciences (Region Skåne)se 
https://www.skane.com/en/science-village-scandinavia-orchestrating-world-
leading-life-and-materials-sciences 


 


SVS AB strategiska plan 
En av de tre ägarna av SVS AB är LU som i detta fall kan kombinera rollen med att vara en 
drivande kraft i utvecklingen av Science Village Scandinavia (se Lunds universitets 
strategiska plan, sid 6) området som kan utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar 
stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället (se 
https://sciencevillage.com/science-village/science-village-en-del-av-brunnshog/) 
 
Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar 
till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället. 
https://sciencevillage.com/science-village/science-village-en-del-av-brunnshog/  


 


Verksamhetsmöte den 10 januari 2018 
Vid mötet den 10 januari träffades företrädare från en mängd olika verksamheter inom LU 
på initiativ av nano-lund för att diskutera visioner och förutsättningar för en etablering på 
Brunnshög. Utifrån dessa diskussioner skapades ett dokument som en slags förstudie inför 
en vision för LU. Mötet sammanfattades i följande punkter:  


• skapa en LU e-science hub 
• integrera utbildning, forskning, innovation och produktion 
• samlokalisering kan ‘boosta’ LU från topp 100 till topp 25 
• synliggör Brunnshög som det mest attraktiva området för forskning i Europa för 


närvarande 
• se till att LU är drivande och inte bara en användare 
• fokusera inte på enskilda ämnen utan lös forskningsutmaningar tvärvetenskapligt 
• ta tillfället i akt att skapa något unikt för framtiden 
• se till “vad vi kan skapa - inte vad vi kan bygga” 
• skapa en möjlighet att stärka existerande växelverkan och samarbete mellan 


humaniora och samhällsvetenskap med teknik och naturvetenskap 
• överväg möjligheten att ändra vår organisationsstruktur  
• använd SVS som en enande kraft för att inte enbart fokusera på forskning utan att få 


olika discipliner att samarbeta, särskilt inom utbildning 
• utnyttja denna möjlighet, av stort nationellt intresse, för dessa anläggningar. Denna 


möjlighet kommer inte att vara för evigt. LU behöver ta ett steg utanför sin comfort 
zone 
 


  



https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/05/en-nationell-strategi-for-ess-och-den-omgivande-kunskapsmiljon/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/05/en-nationell-strategi-for-ess-och-den-omgivande-kunskapsmiljon/

https://www.lund.se/globalassets/brunnshog/relaterade-dokument/ramprogram_science-village.pdf

https://www.lund.se/globalassets/brunnshog/relaterade-dokument/ramprogram_science-village.pdf
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Appendix 3 – Exempel från andra platser 
Science Village är bokstavligen ett oskrivet blad, en bit åkermark, fullt av möjligheter. Till skillnad 
från många andra forskningsbyar, så som Harwell och ORN L, hålls inte Science Village möjligheter 
och potential tillbaka av gamla traditioner och förutbestämda mål. Science Village kommer att skapas 
utifrån forskning och utbildning, i nära samarbete med såväl offentlig sektor som det privata 
näringslivet, för att nå gemensamma mål som gynnar hela samhället.   
 
Det är dessa två aspekter som utgör LUs unika möjlighet. Engagemang från det privata näringslivet 
kan uppstå allteftersom utifrån det som etableras, vilket skiljer sig från både GIANT och PARK 
innovAARE som inte hade ett universitet som draghjälp. Få forskningsbyar i världen har haft samma 
optimala möjlighet som Sverige har fått genom ESS och MAX IVs placering i Lund, att skapa något 
så unikt som ett centrum för gemensam nationell och internationell plattform för forskning och högre 
utbildning och det är ur denna aspekt Lunds universitet nu har möjlighet att välja en etablering. 
Nedanstående text är på engelska då vi valt att inte ändra texten genom en översättning. 
 
In a brief look in some of them, the differences make themselves evident: 
Harwell Science and Innovation Campus https://www.harwellcampus.com/  
• Vision: The UK home for innovation. A thriving campus that fires and inspires technological and 


scientific excellence  
• Back ground: Formerly the main research establishment of the United Kingdom Atomic Energy 


Authority (1946), Harwell has made a transition into a role as a science and business-park (2006) 
as the nuclear facilities have been decommissioned 
https://en.wikipedia.org/wiki/Harwell_Science_and_Innovation_Campus. Its forewords state: 
“From the opening of the first Medical Research Council laboratory in 1945 to the opening of the 
Diamond Light Source Synchrotron in 2007 and the launch of the HealthTec Cluster in 2016, 
Harwell is rich in world-firsts and proud of its direct role in scientific leaps forward.” 


• Focus areas: physical sciences, life sciences and laser research 
• Funding: In 2006, Science and Innovation minister announces £26 million Government 


investment in construction of a new Research Complex at Harwell (RCaH). In 2017 Government 
Business Secretary, Greg Clarke announces £100m investment into the Rosalind Franklin 
Institute. In 2018 The Faraday Institution is headquartered at Harwell, with £65m backing for 
research into developing and scaling up new battery technology, from the government’s recently 
announced £246m Faraday Challenge Fund. 


 
https://www.harwellcampus.com/vision/  



https://www.harwellcampus.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Harwell_Science_and_Innovation_Campus
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ORNL Oak Ridge National Laboratory  
https://www.ornl.gov/sites/default/files/solving_big_problems_130514.pdf  
• Vision: Scientific advancement through multidisciplinary collaboration 
• Background: With the slogan: ‘Seventy-Five Years of Great Science’, Oak Ridge National 


Laboratory is managed by UT-Battelle for the US Department of Energy. Originally 
commissioned in 1943 as part of the Manhattan Project, it has grown to employ over 4500 people, 
including leading scientists and engineers in over 100 disciplines, who have garnered hundreds of 
patents for their innovations*. The five older reactors were subjected to safety reviews in 1987, 
ordered to be deactivated until the reviews were complete.  


• Focus areas: Advanced Materials, Clean Energy, National Security, Neutron Science, Nuclear 
Science, Supercomputing 


• Funding: The annual budget is US$1.65 billion, 80% of which is from the Department of Energy; 
the remainder is from various sources paying for use of the facilities. 
 University of Tennessee https://tennessee.edu/ornl/  


• Mission: The University’s venture with Oak Ridge National Laboratory yields world-leading 
expertise in the areas of high-performance computing, materials research, and 
nanotechnology. With UT as ORNL’s managing entity through UT-Battelle, the university and 
lab are making major strides in science.  


 


 
https://www.energy.gov/orem/cleanup-sites/oak-ridge-national-laboratory  
 
User Facilities: Building Technologies Research Integration Center (BTRIC), Carbon Fiber 
Technology Facility (CFTF), Center for Nanophase Materials Sciences (CNMS), Center for Structural 
Molecular Biology (CSMB), High Flux Isotope Reactor (HFIR), Manufacturing Demonstration 
Facility (MDF), National Transportation Research Center (NTRC), Oak Ridge Leadership Computing 
Facility (OLCF), Spallation Neutron Source (SNS).  
 
There are five campuses on the Department of Energy's Oak Ridge reservation; the National 
Laboratory, the Y-12 National Security Complex, the East Tennessee Technology Park (formerly the 
Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant), the Oak Ridge Institute for Science and Education, and the 
developing Oak Ridge Science and Technology Park, although the four other facilities are unrelated to 
the National Laboratory. The total area of the reservation 150 square kilometres of which the lab takes 
up 18 square kilometres. 
 
 
 



https://www.ornl.gov/sites/default/files/solving_big_problems_130514.pdf

https://tennessee.edu/ornl/
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GIANT – Innovation Campus Grenoble (Grenoble Innovation for Advanced New Technologies)  
http://www.giant-grenoble.org/en/   
• Mission statement: A campus to enable scientific progress and to contribute to the city’s and the 


region’s sustainable development. (GIANT is geared to accelerate the innovation chain, from 
fundamental research to industry)  


• Background: Eight institutions have joined forces under a single banner, the GIANT Innovation 
Campus, driven by a common goal: to become one of the world’s top campuses in research, 
higher education, and technology transfer to industry.  


o European large scale Instruments: EMBL, ESRF, ILL.  
o Research organizations: CEA & CNRS.  
o Schools & universities: Grenoble Ecole de Management, Grenoble Institute of 


Technology, Grenoble Alpes University.  
Over the years, the GIANT organisations have developed an array of partnership formulas with 
industrial firms, ranging from training for young students to joint laboratories for researchers and 
companies. The partners:  


o Local governments:  National government, Région Rhône Alpes, Département de l’Isère, 
The Métropole – Grenoble Alpes, Ville de Grenoble 


o Public Transportation: SMTC – Syndicat Mixte des Transports en Commun  
o Major companies: bioMérieux, Schneider Electric, Siemens, STMicroelectronics, SEM 


MINATEC Entreprises  
o Competitive clusters: MINALOGIC, Tenerrdis, Digital Grenoble, Medic@lps, Lyon 


Biopôle 
o Local agencies: AEPI & ARDI 


• Focus areas: Communication technologies, Renewenable energies and environmental problems, 
Biologie and health 


• Funding – Investments will total around €460 million over ten years, 50% of which will come 
from the private sector. 


 


 
http://www.giant-grenoble.org/en/30-000-men-and-women-joining-forces-to-build-a-world-class-
campus/  
 
 
 
 



http://www.giant-grenoble.org/en/
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PARK innovAARE (Canton Aargau, CH) https://www.parkinnovaare.ch/aboutus  
• Vision: Working with accelerator-based large research facilities, PARK INNOVAARE is one of 


the world’s leading centers for quickly turning innovations in the field of accelerator technology, 
advanced materials and processes, human health, and energy into marketable products and 
solutions 


• Background – Switzerland Innovation PARK INNOVAARE is the result of an application 
submitted by the Canton of Aargau, with the support of the Paul Scherrer Institute (PSI), in 
response to the call for tender issued by the Conference of Cantonal Directors of Economic 
Affairs (VDK), and aims to create an innovation park in close proximity to the PSI.  


• Focus areas: the field of accelerator technology, advanced materials and processes, human 
health, and energy into marketable products and solutions. 
• Funding – Active commercial funding. PARK INNOVAARE is a commercial project 


financed by international companies and innovative SMEs. These together with the Canton of 
Aargau, the local communities of Villigen and Würenlingen, the Paul Scherrer Institute (PSI) 
and the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) have 
founded an Aktiengesellschaft (joint-stock company under Swiss law), called innovAARE 
AG as the organizing institution and operating company of PARK INNOVAARE. The 
financial commitments made by the 35 shareholders currently amounts to CHF 13,530,000, 
excluding share capital. 


 


 
https://www.aps.org/programs/outreach/history/historicsites/oak-ridge-lab.cfm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.parkinnovaare.ch/aboutus
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Berlin Adlershof Science City (Berlin) https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-
numbers/international/english/  
• Vision: From Aviation Pioneers and Moving Image to the "City of Science, Technology and 


Media." 
• Background – In 1991, the city of Berlin decided to develop a science center at the former place 


of the East German academia of sciences. With the support of the German research council 
Science campus at Berlin Adlershof was created. The Humboldt University joined in 1995, the 
same year that the German research council approves the conceptual vision. After 20 years it 
became home to 1,072 companies and scientific institutions (Dec 2017) on an area of 4.2 km², 
where 18,000 people work and 6,700 study - embedded in an integrated urban planning concept.   


• Focus areas: Photonics and Optics, Renewable Energies and Photovoltaics, Microsystems and 
Materials, IT and Media, Biotechnology and Environment. 


• Funding – In 1997, the city of Berlin agrees to support the project by supporting the new 
buildings of the Humboldt University at Adlershof with a threshold of 220 million euros. The 
Science and Technology Park is composed of a palette of different funding. Among them the 
Non-university research institutions participate with a core funding of 139.1 million EUR (plus a 
third party funding of 64.6 million EUR) and the Humboldt-Universität zu Berlin with a core 
funding of 51 million EUR (plus a third party funding of 31.3 million EUR). 


 


 
http://www.mipim-berlin.de/mipim_18/index.php/partners/26-adlershof 


 


  



https://www.adlershof.de/en/adlershof-in-numbers/international/english/
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Appendix 4 – Verksamhetens och studenternas reflektioner 
Nedanstående avsnitt är en redovisning av verksamheten och studenternas tankar om en etablering. 
Vissa inlägg har förkortats men de hittas i sin helhet på https://lusciencevillage.blogg.lu.se/  
 
Fysiska institutionen anser att det finns en enorm potential för forskning, undervisning och 
samverkan i Science Village och LU ska självklart vara med och utveckla denna framtida miljö. En 
liknande möjlighet kommer aldrig igen. 
 
Nuvarande lokaler är dåligt lämpade för utbyte och samarbete mellan forskargrupper med olika 
specialområden, och en miljö som tillgodoser samarbetsbehovet är därför i högsta grad önskvärd. 
Nuvarande lokaler är också för dåligt lämpade för undervisningsändamål för att kunna tillhandahålla 
en modern och attraktiv fysikundervisning på grund- och avancerad nivå.  
 
Fysiska institutionen ser positivt på att hela institutionen flyttar, vilket inkluderar en sammanhållen 
fysikundervisning. Institutionen finner det absolut nödvändigt att det också skapas en miljö med 
mycket mer än fysik, gärna ett helt campus. Närheten till biomedicin och delar av kemi är särskilt 
önskvärd, men många andra institutioner inom LU krävs för att skapa en välfungerande forsknings- 
och undervisningsmiljö. Sammanflätningen av undervisning och forskning är oerhört viktig och en 
miljö som kan underlätta interaktion och samarbete mellan forskare och studenter är ett krav för en 
flytt.  
 
Förbränningsfysik (Enoch Thulin lab) tillhör Fysiska institutionen och de ser inget positivt med att 
endast flytta delar av institutionen. Oron att etablera forskningsmiljöer utan att flytta med studenter 
delas av många inom LU och så även av förbränningsfysik. Samtidigt finns det en uppenbart positiv 
attityd att tillvarata möjligheten att etablera verksamhet på Brunnshög, men då gärna med ett bredare 
spektrum än bara materialvetenskap.   
 
Oron för avståndet att resa fram och tillbaka mellan Brunnshög och centrum för studenter och lärare 
nämndes, men här med den historiska bakgrunden att också Fysicum tidigare ansågs ligga i utkanten 
av Lund, vilket därför inte bör hindra en flytt till Brunnshög.  
 
NanoLund är Lunds universitets Centrum för nanovetenskap och engagerar omkring 300 forskare på 
LTH, Naturvetenskapliga och Medicinska fakulteten. En mycket viktig resurs är Lund Nano Lab, som 
är en del av den nationella infrastrukturen Myfab, och som har ca 140 interna och externa användare. 
Lund Nano Lab behöver expandera och moderniseras och det planeras för närvarande en 
nybyggnation i Science Village. Med utgångspunkt i denna satsning är det NanoLunds vision att flytta 
även en del nyckelavdelningar (främst från fysik och kemi). Visionen är att förverkliga unika 
forskningsmöjligheter genom fysiskt nära samverkan med MAX IV och ESS samt att bli del av ett 
ekosystem som integrerar utbildning, toppforskning, innovation och industrisamverkan.  
 
För att denna vision skall kunna bli verklighet behövs samspel med utbildning på alla nivåer och med 
andra verksamheter som etablerar sig på Brunnshög. Inte minst inom materialvetenskap (fysik och 
kemi), men också med Lunds Lasercentrum, livsvetenskaper, andra institut samt pilotanläggningen 
ProNano. 
 
LUNARC och LDC planerar att placera universitetets nya gemensamma datorhall på Brunnshög. 
Datorhallen ska vara uppbyggd i moduler för att enkelt kunna expandera i takt med sitt uppdrag att 
serva LU med IT-infrastruktur för till exempel krävande datorberäkningar och långtidslagring av 
forskningsdata. En anledning att flytta är närheten till MAX IV, som är i stort behov av 
beräkningskapacitet och datalagring. I visionen för LUNARC ingår att skapa en ”e-Science Hub” som 
innefattar visualisering av datorberäkningar och forskningsdata. 
 
Kemi har flera olika forskningsinriktningar där materialvetenskapen utgör en viktig komponent. En 
samverkan mellan olika delar av kemin är starkt önskvärd och att isolera materialvetenskapen från 
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övriga aktiviteter vore olyckligt. Nuvarande lokaler för KILU är inte dimensionerade för dagens 
verksamhet och de är dessutom placerade nära bostadsbebyggelse. En flytt till Science Village skulle 
kunna underlätta att få tillstånd för fortsatt kemisk forskningsverksamhet i framtiden.  
 
Forskning och utbildning är starkt sammankopplade inom kemi och att bara flytta en del skulle 
påverka utbildningen negativt. Inom grundutbildningen är flera andra ämnesområden starkt kopplade 
till kemi, bland annat fysik, vilket betyder att både KILU och fysiska institutionen ogillar tanken att 
separera utbildning på grundläggande nivå och forskning. 
 
Det är viktigt att utreda vilka risker det får om avstånden ökar mellan grupper som har behov av 
närhet. Kemi vill understryka att nya samverkansformer kan ge kemin en skjuts framåt och visa att 
LU är i framkant genom både ändamålsenliga lokaler och möjligheten till nya sätt att kommunicera.  
 
Förhoppningen från KILU är också att det uppstår möjligheter att samverka med andra universitet 
som kommer att finnas på plats och de ser också gärna att humaniora kommer in i samarbetet och att 
hela universitet involveras tydligare. KILU anser att LU borde finnas på plats på Brunnshög redan nu. 
Scenario 2 är inget alternativ, utan KILU eftersträvar Scenario 3 och anser att LU måste nå en högre 
grad av konkretion för att diskussionen skall bli konstruktiv. 
 
Hållfasthetslära vid Institutionen för byggvetenskaper anser att det finns ett stort värde att ha en 
eller flera tomografer (ett instrument för att avbilda ett föremål) på plats som kan komplettera MAX 
IV och ESS. De ser positivt på att göra något nytt. Det finns dock delade meningar inom institutionen 
om en flytt är att föredra. Men eftersom flytten ligger tio år fram i tiden kan det bli aktuellt att etablera 
Hållfasthetslära på Brunnshög. Om universitetsstyrelsen beslutar om en etablering enligt Scenario 2 så 
blir det endast tomografen med personal som i så fall flyttar eftersom Hållfasthet inte i sin helhet 
behöver etableras på Brunnshög. Om däremot prefekten får önska så är scenario 3 att föredra eftersom 
forskning och utbildning inte bör separeras.  
 
4D Imaging lab (beläget på Hållfasthetslära vid Institutionen för byggvetenskaper, LTH) uttryckte ett 
starkt intresse att etablera ett 4D Imaging Lab på Brunnshög. Labbet kommer att komplettera de 
storskaliga anläggningarna och en flytt skulle ge det möjlighet att expandera. 
 
Lunds Lasercentrum (LLC) är en organisation för tvärvetenskaplig forskning inom optik, 
spektroskopi och lasrar vid Lunds universitet. Ett brett spektrum av aktiviteter, såväl grundläggande 
som tillämpade, bedrivs inom flera olika forskningsavdelningar och forskargrupper vid LTH, 
Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten (LUMLAC: LU medicinskt lasercentrum) samt 
vid MAX IV. Verksamheten har behov av ändamålsenliga lokaler som dels överstiger de befintliga, 
vad gäller såväl yta som modernitet, dels är samlokaliserade. Dagens lokaler är utspridda på flera 
olika avdelningar och institutioner och de ser stor potential för utökat samarbete dels inom centret, 
dels med andra nyckelverksamheter, som till exempel. NanoLund, MAX IV, ESS och CMU vid 
Medicinska fakulteten. Det skulle medföra att personal, såväl teknisk som administrativ, skulle kunna 
utnyttjas gemensamt, liksom lokaler, till exempel preparationsrum, verkstäder, optiklaboratorium, 
kemilaboratorium, mötesrum, lunchrum, samt lokaler för vakuumsystem, central gasförsörjning och 
annan avancerad utrustning. 
 
Utöver redan identifierade fördelar ser man även framtida utvecklingsmöjligheter som synergier med 
en framtida frielektronlaser vid MAX IV, en laser som för närvarande befinner sig i den konceptuella 
designfasen. 
 
LINXS – för långsiktig vetenskaplig utväxling av värdskapet för MAX IV och ESS 
Investeringarna i MAX IV och ESS är enorma, totalt mer än 20 miljarder kronor under 2014–2030. 
Maximal utväxling för den lokala forskningsmiljön och visionerna för Science Village Scandinavia i 
Brunnshögsområdet kommer dock inte per automatik. Det finns åtskilliga exempel och goda lärdomar 
att hämta från liknande miljöer som inte lyckades integrera och attrahera alla användargrupperingar 
som tänktes – trots att dessa anläggningar var de bästa i världen när de byggdes (se Appendix 3). Det 
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finns också exempel på mindre miljöer som ändå har blomstrat över all förväntan just därför att man 
tidigt införde initiativ för att driva forskningsfronten framåt och aktivera en mångfald av befintliga 
och nya användare. 
LINXS avser att med lärdom av dessa erfarenheter skapa just en sådan miljö. Detta är helt avgörande 
för att Lunds universitet och Sverige i stort ska kunna maximera den nationella nyttan med att ha 
dessa infrastrukturer här. I korthet vill LU med LINXS säkra att det finns:  
1. En prestigefylld plattform för att engagera världens främsta forskare som utnyttjar neutroner och 


synkrotroner.  
2. Kapacitet att bjuda in den internationella forskningseliten till fokuserade ämnesinriktade 


utvecklingsprojekt och med detta utveckla miljön till internationellt nav.  
3. En strategi för att koppla nationella forskare till detta nav med samverkansmöjligheter i en 


inspirerande forskningsmiljö i världsklass.  
4. En långsiktig arena där forskare kan samverka med omvärlden i en miljö som är så enastående att 


de som besöker den blir våra ambassadörer i världen. 
 
Nanoelektroniks forskargrupp vid EIT har en materialdriven elektronikforskning. Idag finns en 
NT-forskningsmiljö med forskare vid EIT och fysik (synkrotronljusfysik med kopplingar till MAX 
IV) som är VR-finansierad. Det finns också en stor forskningsverksamhet med extern finansiering 
från VR, SSF, samt EU (H2020). EIT har också stora kontaktnät till industrier och näringsliv. 
 
EIT är användare av LNL och eftersom det är långt mellan E-huset och fysik idag så vill de gärna se 
att EIT  etableras på Brunnshög. De vill gärna bidra till att förstärka både undervisning och forskning. 
Den organisatoriska strukturen kommer att vara viktig och man önskar förbli en del av EIT. 
Forskargruppen i nanoelektronik vid EIT består idag av cirka 20 personer. Enligt prefekten kommer 
vissa forskargrupper att få stanna på grund av omfattande samarbeten med andra institutioner som inte 
avser flytta, vilket kan bli en utmaning men också en möjlighet för campus med rörelser i båda 
riktningarna.  
 


Medicinska fakulteten planerar att bygga Comparative Medicine Unit (CMU) för att säkerställa en 
välfungerande och framtidssäker verksamhet för de av fakultetens forskare som använder jämförande 
studier i sin forskning samt ge bättre möjligheter att minimera smittorisker.  Etableringen av CMU 
nära MAX IV gör det möjligt att utveckla unika forskningslinjer inom det medicinska området och 
ger Medicinska fakulteten, och andra nationella och internationella forskare inom livsvetenskaperna, 
bättre möjligheter att utnyttja den resurs som MAX IV utgör. Närheten mellan MAX IV och CMU 
underlättar även en etablering av ett medicinskt strålrör, MedMax, på MAX IV i framtiden. 
 
Experimentell medicinsk vetenskap (EMV) på Medicinska fakulteten har ett intresse av en 
etablering på Brunnshög dels för den prekliniska verksamheten inom strukturbiologi, dels på grund av 
nuvarande trångboddhet. Det är dock viktigt med tillgång både till klinik och till den metodologiska 
utvecklingen. Om andra, både nationella och internationella universitet och organisationer/institut 
etableras på Brunnshög blir det en spännande intellektuell miljö att vistas i, men de ser risker med att 
bli separerade från andra kliniska vetenskaper inom LU. Om delar av EMV hamnar på Brunnshög 
med CMU och framtida Medmax ser de en bra kombination av utrustning och integration av andra 
ämnen. Ett ökat intresse för medicinsk imaging finns och en framtida flytt skulle bidra till deras 
uppdrag att närma sig MAX IV/ESS. Det är värdefullt att förstå att denna tankegång finns inom EMV. 
 
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund samt Translationell medicin på Medicinska 
fakulteten  
Liksom EMV lyfte IKVL intresset för en intellektuell miljö där verksamheter flyttar ihop på en plats 
där ”det händer”, men man ville också vänta och se vilken fas av en etablering som kan bli intressant i 
framtiden. Det är svårt att spekulera framåt men IKVL bör placeras där institutionen passar bäst för 
det intellektuella samarbetet, till exempel inom masspektrometri. Vissa delar av verksamheten är inte 
klinikbunden, vilket gör närheten till sjukhuset mindre viktig jämfört med delar som är kopplade till 
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klinik. När Medmax strålrör är klart i framtiden skulle det kunna bli intressant med en etablering på 
Brunnshög. 
 
EHL:s dekan uttryckte att även om de inte själva avser att flytta verksamhet till Brunnshög, så är det 
viktigt att visa engagemang. Han menar att en etablering av viss verksamhet är positiv för hela 
universitetet och att det finns en entusiasm vid EHL för denna utveckling vid LU. EHL behöver själva 
renovera och bygga nytt, vilket är nödvändigt för att bibehålla och stärka EHL:s internationella 
konkurrenskraft. Oron för att kostnaderna för en etablering i Science Village ska tränga undan 
investeringar för annan verksamhet är påtaglig. Dekanen vill därför se realistiska bedömningar av de 
kostnader som etablering på olika nivåer innebär samt att beakta relevanta alternativkostnader för att 
gå in i nya och ut ur gamla lokaler. 
 
Konstnärliga fakulteten menar att en etablering på Brunnshög gynnar god, välplanerad och 
nödvändig utveckling av universitetet i stort. Men man är bekymrad över att ett inriktningsbeslut om 
en stor etablering av verksamheter kan komma att innebära ökade kostnader för LU i stort, vilket kan 
påverka helheten negativt, även om grundpremissen är att varje enhet själva får finansiera sin 
etablering. De ekonomiska konsekvenserna bör därför enligt Konstnärliga fakulteten bedömas 
grundligt. 
 
Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan är positiv och menar även han att det som är bra för LU är 
bra för fakulteten. Oron för kostnader, finansiering och prioriteringar, samt campus sociala och 
geografiska miljö är även här påtaglig. En ytterligare farhåga gäller risken att studentpopulationen i 
Lund delas upp på grund av avstånd. Från Samhällsvetarkårens representant uttrycks oro för att ökade 
kostnader kommer att drabba utbildningen. Även om dekanen betonar vikten av ett helhetsperspektiv 
ser man det som en risk att Campus Helsingborg prioriteras ner. Campus Helsingborg bör vara en 
angelägenhet för hela LU, och där behövs både ombyggnation och förnyelse av lokaler. 
 
Campus Helsingborg är positiva till att LU tar tillvara denna unika möjlighet och ser gärna 
samverkan kring den kompetens som Campus har. Här ser man av uppenbara skäl inte avståndet från 
Kunskapsstråket på Sölvegatan till Brunnshög som en risk, med tanke på de resor studenter har 
mellan Lund och Campus. Men om det skulle göras en överenskommelse mellan Skånetrafiken och 
LU för resor till Brunnshög från centrala Lund så vill Campus gärna att en sådan överenskommelse 
inkluderar alla studenter som har resor för utbildning i Malmö-Lund-Helsingborg-Brunnshög. Oron är 
samma gällande de ekonomiska konsekvenserna eftersom även Campus Helsingborg behöver 
renovera och anpassa lokaler för modern pedagogik och bra forskningsmiljö, samt strategiskt utveckla 
sin verksamhet. 
 
Juridicums och HT:s ledning anser att det är väsentligt att LU utnyttjar möjligheterna på Brunnshög 
optimalt och att detta kan innefatta en etablering av forskning och utbildning på Brunnshög. Man ser 
med oro på risken för ökade hyreskostnader och känner osäkerhet inför en möjlig påverkan av 
fördelningen av forskningsanslag mellan fakulteterna, vilket kan missgynna utvecklingen av annan 
forskningsinfrastruktur. Man anser också att frågan om utbildning på grundläggande nivå på 
Brunnshög är komplicerad eftersom man måste välja mellan att splittra studentpopulationen och att 
dela upp viss forskning och utbildning. Fakulteterna ser dock inte att deras verksamheter påverkas 
direkt av en Brunnshögsetablering. 
 
Centrum för miljö- och klimatforsknings vid Naturvetenskapliga fakulteten (CEC) ser ingen 
fördel för verksamheten med en flytt. De ser däremot försiktigt positivt på de möjligheter som uppstår 
då andra lokaler inom LU töms. CEC är i nuläget trångbodda i Ekologihuset och lokalerna är inte 
optimalt anpassade till deras tvärvetenskapliga verksamhet med kopplingar till flera olika delar av 
LU. Det finns inte något behov av fysisk associering med MAX IV. 
 
Avdelningen för biomedicinsk teknik (BME) på LTH nyttjar redan strålrörstid på MAX IV. De har 
valt att flytta närmare humansidan med kopplingar till sjukhuset och den medicinska forskningen. 
Daglig närhet till klinik är viktig och det är endast då de har access till strålrören som de fysiskt 
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behöver befinna sig på MAX IV. En samlokalisering av hela institutionen behövs inte. Även om ett 
nytt LNL blir intressant så behövs närheten till sjukhuset i större utsträckning. Men BME:s inställning 
är att framtidens forskningsmiljöer på Brunnshög kan komma att bli intressanta. BME-studenterna 
finns idag både inom LTH och Medfak och är väl integrerade i verksamheten. 
 
Matematikcentrum består av tre avdelningar: Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF 
och Matematisk statistik. Det intresse som finns gällande Brunnshög gäller behandling av stora 
datamängder eftersom många arbetar med bildanalys och algoritmer. En samlokalisering är angelägen 
eftersom det finns stora synergier mellan matematikavdelningarna. Ett framtida Matematikcentrum på 
Brunnshög skulle kunna bli intressant. 
 
Matematik är ett undervisningstungt ämne och kan inte separera utbildning från forskning. Så om inte 
alla studenter flyttar med är en etablering på Brunnshög inte intressant. Under diskussionen kom 
också frågan upp om hörsalar behövs om 30 år. Kommer kanske undervisning istället att ske digitalt? 
Men man menade istället att trenden visar att fler studenter gärna vill ha undervisning på plats och att 
det därför säkerligen krävs föreläsningssalar även i framtiden. Om Matematik skulle flytta behövs nya 
föreläsningssalar för 200 personer. Matematik ser inget intresse av en flytt i dagsläget, men vill gärna 
vara inblandad i diskussioner i nästa fas av etablering. Det finns ingen oro kring flyttplaner eller att 
det skulle bli en intellektuellt utarmande miljö för de som stannar kvar, men det finns en oro för 
kostnader. 
 
Avdelningen för partikelfysik och Institutionen för astronomi och teoretisk fysik ser i princip 
bara nackdelar med att flytta sin verksamhet till Brunnshög. De har formulerat en vision om 
etablering av ett centrum för astronomi, partikelfysik och beräkningsbiologi på Sölvegatan. De ser 
med stor oro på diskussionerna att flytta delar av utbildningen på grundläggande nivå i fysik, bland 
annat för att denna är delad mellan Fysiska institutionen och Institutionen för astronomi och teoretisk 
fysik. De påpekade att enheten Beräkningsbiologi och biologisk fysik vid Institutionen för astronomi 
och teoretisk fysik behöver närheten till den biologiska institutionen och institutionerna vid 
Medicinska fakulteten och därför inte har någon anledning att flytta. De har sammanfattat sin vision 
om etablering av ett centrum för astronomi, partikelfysik och beräkningsbiologi på Sölvegatan i 
dokumentet http://www.hep.lu.se/staff/akesson/vision_fysik_i_lund.pdf. 
 
LTH:s ledning vill ha en stark närvaro på Brunnshög, medan studenterna föredrar scenario 1 och 
därefter 2 framför scenario 3 eller 4 och menade att campus inte får segregeras eftersom universitet 
och studier inte bara handlar om att bygga undervisningslokaler utan om en hel studentvärld. De är 
oroliga för att dela verksamheter som innebär att studenter kommer att ha undervisning på olika 
platser och genererar utmaningar i form av schemaläggning och transport. Däremot var de överens om 
vikten av att skapa naturliga mötesplatser på Brunnshög vid en etablering för en större möjlighet till 
blandning av studenter.  
 
Maskinteknologi (LTH) är mycket positiv till att LU etablerar verksamhet på Brunnshög ser en unik 
möjlighet att göra något som inget annat universitet kan göra och som LU inte bör försitta. De menade 
att materialvetenskapen i Lund är ett stort och starkt ämnesområde som idag är väldigt utspritt varför 
en samlokalisering skulle vara positiv. En förutsättning för Maskinteknologi att etablera verksamhet 
på Brunnshög skulle vara att ett processrelaterat kompetenscentrum fanns på plats. Om det blir 
verklighet så vill Maskinteknologi gärna se en plats där forskargrupper kan mötas. De vill dock 
understryka att det viktigaste av allt är att vara där studenterna är. Det finns en oro att kopplingen till 
studenterna försvinner om enbart forskningen flyttar och man är därför förespråkare för scenario 3. De 
vill dock hellre komma ifråga för att flytta in i tomställda lokaler på Sölvegatan och förtäta 
verksamheten där.    
 
Biologiska institutionen (Naturvetenskapliga fakulteten) ser problem både för ekonomin och 
verksamheten om delar av universitetet flyttar. Att dela upp kemi kan innebära väsentliga problem för 
biologi och man menar att ett alltför entydigt fokus på Brunnshög kan åsidosätta andra behov. 
Användningen av anläggningarna är viktig ur ett nationellt perspektiv och det fanns en förståelse för 
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att vissa verksamheter behöver bättre lokaler, men samtidigt framfördes en oro för att Lund satsar för 
mycket på materialvetenskap och glömmer bort andra ämnesområden. Varför satsa mycket på en flytt 
till Brunnshög eftersom vi redan är det universitet som ligger närmast, nationellt sett?  
Biologi menar också att det är viktigt att reflektera över hur studentrekryteringen kan påverkas av en 
flytt om utbildningen på grundläggande nivå flyttar. Schemaläggningen är en risk som bör utredas. 
Flera uttryckte sig dock positivt om att spårvägen kan göra skillnad. 
 
Ur ett internationellt perspektiv kan nämnas att internationella studenter ofta uttrycker att det är 
häftigt med MAX IV och ESS, vilket är en stor fördel för LU.  
 
Studenternas reflektioner  
Det finns vissa grundförutsättningar och utmaningar som behöver adresseras och lösas om en flytt till 
Science Village ska vara möjlig. Gemensamt vill studenterna lyfta några av dessa. 
 
LUS har sett många positiva effekter av att förtäta campus i Lund och menar att en ytterligare 
förgrening av LU måste beakta de utmaningar som studenterna möter redan idag med campus i såväl 
Lund som Helsingborg och Malmö. Utvecklingen av LUX, SOL och det kommande Forum Medicum 
har tjänat till att knyta utbildning och forskning närmare varandra. En etablering på 
Brunnshögsområdet skulle snarare öka teoretiska och praktiska avstånd. Redan idag ser studenterna 
att när studenter vid LU måste läsa på en annan ort än Lund tar studentinflytandet skada och 
studentkårernas verksamhet försvåras markant. Ingenting tyder på att etablering av utbildningar på 
Brunnshög skulle vara annorlunda ur den aspekten – det blir svårare att hålla ihop studentgruppen och 
driva effektivt inflytande över utbildningen vilket försämrar utbildningskvaliteten. Studentinflytande 
vid Lunds universitet är nödvändigt för en högkvalitativ utbildning, men bygger på ideellt 
engagemang som måste förläggas utanför ordinarie undervisning.  
 
Studenterna tror på det breda universitetet och för alla studenter är det av högsta vikt med ett 
gemensamt sammanhang och en sammanhållning mellan undervisning, forskning, studentliv och 
studentinflytande. Lunds universitet med sina studenter tjänar på att möjliggöra för spontana möten 
över ämnesgränserna mellan såväl anställda som studenter och att flytta delar av studentpopulationen 
till Brunnshög riskerar att isolera dessa från den möjligheten. Lunds universitets bredd är dess styrka 
och förutom minskad kontakt med studenter, doktorander och lärare från andra fakulteter eller 
utbildningsområden riskerar studenter på Brunnshög att avskärmas från det omfattande studentliv som 
gör Lunds universitet till en så attraktiv plats att vara på.  
 
LUS ser stora praktiska svårigheter som behöver lösas innan studenterna utsätts för dem. 
Schemaläggning för studenter som behöver befinna sig i såväl Lund som på Brunnshög måste fungera 
felfritt med hänsyn till transportmöjligheter och nödvändig vila mellan kurser. LU kan inte förutsätta 
att studenter har de ekonomiska förutsättningarna att själva betala för kostnaderna för kollektivtrafik 
mellan Lund och Brunnshög, vilket ställer krav på både alternativa, billiga möjligheter till transport – 
ett problem som idag inte är löst för studenter på Campus Helsingborg eller i Malmö.  
Den geografiska uppdelningen får inte vara ett hinder för sammanflätningen. Det gäller både kontakt 
mellan studenter och lärare, men också för studenter på forskarnivå som kan komma att behöva 
pendla mellan forskningskontor och undervisningslokaler. I ljuset av dessa utmaningar menar LUS att 
det inte är rimligt att flytta hela studentgrupper, utan istället bör LU se över hur man vid en eventuell 
etablering bäst kan flytta enskilda lärare och forskare till studenterna för att bibehålla 
sammanflätningen.  
 
Hur projektet finansieras är av fundamental vikt och kan få omfattande konsekvenser för studenterna. 
LUS menar att medel till en nyetablering inte får tas från de redan urholkade resurserna för 
grundutbildning. 
 


Lunds naturvetarkår (LUNA) är vid sidan av Teknologkåren vid LTH den studentkår vars 
medlemmar och utbildningsområden berörs i störst utsträckning av de stipulerade scenarion som 
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beskrivs ovan.  En nyetablering på Brunnshög kommer att ha konsekvenser för många generationer 
studenter framöver och det är därför är det nödvändigt att LU beaktar och planerar för de många 
utmaningar som en etablering är förknippad med. LUNA anser att det både måste finnas en 
övergångsplan så att ingen student blir lidande under flytten och en tydlig plan som säkerställer att de 
studenter som flyttar och de som stannar inte på något sätt kommer få en utbildning eller studietid av 
lägre kvalitet innan man går framåt med etableringsplanerna. 
 
LUNA ser stora risker med att grundutbildningen kommer att bli geografiskt delad. Idag finns en 
miljö där studenter från olika institutioner, fakulteter och olika studenter på olika nivåer i sin 
utbildning naturligt möts vilket gynnar utbildningen. Denna naturliga miljö av kunskapsutbyte är 
något som LUNA anser att LU borde värna om. Studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten läser vid 
flera institutioner och ibland även fakulteter som en del av sitt program. Att studenter behöver 
förflytta sig medför både svårigheter för schemaläggning samt krav på välfungerande 
transportmöjligheter då ett stort antal studenter kan behöva röra sig mellan Sölvegatan och SVS på 
kort tid. Transport och schemaläggning ska inte enbart fungera praktiskt utan även låta studenterna få 
tid att återhämta sig mellan schemalagda moment och ro att studera.  
 
Tidigare har LU investerat i att skapa ett enat campus och föra fakulteterna närmare varandra genom 
etableringen av SOL och LUX. Att flytta delar av LUs grundutbildning till SVS skulle motarbeta 
detta. LUNA ser en risk i att om grundutbildning flyttar till SVS kommer de geografiska avstånden 
avskräcka studenter som läser vid SVS från att läsa sina valbara kurser vid andra fakulteter eller 
institutioner. Det kan också minska antalet studenter som väjer en av de kurser som flyttat. Utöver 
avståndet som kan vara ett hinder är studenter mer benägna att läsa kurser på de delar av universitet 
som de har en relation till.   
 
LUNA är en mindre kår med begränsade resurser där avstånden mellan utbildningarna är avgörande 
för studentkårens förmåga att koordinera ideella studentrepresentanter. Att ytterligare försvåra 
studentkårens arbete genom att omlokalisera studentgrupper riskerar att få digra konsekvenser för 
studenternas förmåga att påverka sin egen utbildning, vilket hämmar både inflytande och 
utbildningskvalitet. Ett av LUNAs syften är att kunna stötta studenterna vid Naturvetenskapliga 
fakulteten om de stöter på problem i sin utbildning och i detta arbetet är tillgängligheten en viktig 
aspekt. Skulle delar av grundutbildningen flyttas är viktigt att det finns lokaler för studieråden för att 
gynna deras studiebevakning på institutionsnivå. Utöver detta behövs tillräckliga lokaler för 
utbildning och plats för självstudier som alltid bör vara tillgängliga för studenter.  
 
TLTH menar att det finns fog för oro gällande en splittrad utbildning om LU väljer att etablera 
verksamhet på Brunnshögsområdet som också innefattar grundutbildning. Mötet mellan studenter från 
olika ämnen, över fakultetsgränserna och sammanhållningen i Lunds studentliv är mycket värdefull 
och äventyras om grundutbildningen splittras till olika studiemiljöer. Speciellt viktigt är det att de tre 
första åren på ingenjörsprogrammen bedrivs på samma plats och sida vid sida med resten av 
fakultetens studenter.  
 
Ett splittrat campus för med sig utmaningar som måste lösas innan studenter utsätts för dem. 
Schemaläggningen måste harmoniseras, studentlivet och studiebevakningen måste fungera lika bra 
överallt. Redan idag upplever TLTH dessa svårigheter med studenter både i Lund och på Campus 
Helsingborg.  
 
TLTH förespråkar därför en etablering enligt scenario 1 i Brunnshögsrapporten. Scenario 2 är 
förknippat med många av de problem som lyfts ovan och varken Scenario 3 eller 4 är möjliga 
scenarier för TLTH. 
 
Scenario 3 innebär stora splittringar i utbildningarna när betydande delar av Fysiska institutionen 
flyttar till Brunnshög. TLTH är av uppfattningen att det är mindre illa att flytta en hel utbildning än att 
dela på ett program, men studentkåren frågar sig om ens det är möjligt när inga planer på att flytta 
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matematik diskuterats. Scenario 3 erbjuder därför inga omständigheter som skulle vara gynnsamma 
nog för att motivera en flytt av så stora delar av studentgruppen. 
 
Corpus Medicum noterar att det i dagsläget inte är aktuellt med en flytt till SVS för majoriteten av de 
studenter som Corpus Medicum utbildningsbevakar för, i och med planeringen av Forum Medicum. 
De kan dock se en potentiell problematik för sina studenter även om flytten inte direkt rör dem. Idag 
består Medicinska fakulteten av flera institutioner med spridda geografiska placeringar. Det bidrar till 
svårigheter i samverkan och samarbete, såväl inom utbildningen som för studentkårsarbetet. En flytt 
av delar av universitetet skulle försvåra möjligheten för deras studenter att samverka och samarbeta 
över fakultetsgränserna.  
 
Corpus Medicum anser att scenario 1 är en lämplig utgångspunkt då LU med fördel delvis bör 
etablera sig på Brunnshög. De vill dock samtidigt belysa att en etablering som leder till en 
exkludering av studenterna kan leda till negativa konsekvenser för såväl studenterna som för 
fakulteten och LU. De är därför inte heller helt negativa till scenario 2. Detta förespråkar de dock 
endast om det rent organisatorisk sköts på ett genomtänkt och bra sätt som skadar varken studenter, 
utbildningsresurser eller fakultetens verksamhet. 
 
Scenarierna 3 och 4 ses inte som alternativ som skulle gagna studenterna som Corpus Medicum 
utbildningsbevakar för. 
 
Juridiska föreningen (JF) är oroliga för att nuvarande grundutbildning kommer delas upp över större 
geografiska områden om beslut skulle tas mot scenario 3. Detta skulle splittra studentpopulationen 
och bidra till mindre integration mellan studenter och menar att om grundutbildning etableras i 
Science Village så måste studenternas villkor stå i centrum. På grund av Science Village avstånd från 
centrala Lund så befarar JF att studenterna vid berörda utbildningar i högre grad kommer söka sig till 
mer centrala studieplatser vilket kommer betyda ökad belastning på de studieplatser som 
tillhandahålls på Juridiska fakulteten. De önskar därför att universitetet genomför centralt finansierade 
satsningar på fler högkvalitativa studieplatser på centralt belägna fakulteter samt centrala 
gemensamma studieplatser.  
 
Kostnader som kan härledas till etableringen på Brunnshög samt närliggande forskningsinstitutioner 
måste redovisas tydligt. Kostnaderna ska så långt som möjligt täckas av berörda fakulteter och inte 
belasta de fakulteter som inte direkt berörs eller gynnas av etableringen. JF ser gärna att satsningar för 
kvalitetshöjning görs även för de torra fakulteternas studenter.   
 
Det är viktigt att den kollektiva studentpopulationens villkor står i centrum vid en etablering i Science 
Village och närliggande forskningsinstitutioner. För att den kollektiva studentpopulationen ska gynnas 
så måste studenterna vid berörda utbildningar ha goda studievillkor. Därtill måste även hänsyn tas till 
de studenter som inte studerar vid utbildningar direkt berörda av etableringen i Science Village.  
 
Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) värnar om att samla universitets olika delar runt 
universitetets nuvarande geografiska placering så att utbyten mellan studenter, lärare och personal blir 
enklare. De anser också att det är en risk att studenter på Brunnshög skulle få försämrade möjligheter 
att ta del av Lunds studentliv. Det ser det som en fara för hela universitetet, då studentlivet är en viktig 
anledning till att studenter söker sig till Lund och att avskärmas från det riskerar att minska 
attraktionskraften för hela Lunds universitet.  
 
HTS menar att det inte bör gå några medel från de Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) för 
att finansiera en nyetablering på Brunnshög. Budgeten för utbildning är redan idag i underkant till 
följd av ett otillräckligt resurssystem, och ytterligare påfrestningar på grundutbildningsmedel för HT 
skulle skada kvaliteten på studenternas utbildning. Istället menar HTS att finansieringen bör ske 
uteslutande från de fakulteter som primärt kommer att bedriva verksamhet på Brunnshög. 
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Om Lunds universitet väljer att gå vidare med en nyetablering på Brunnshög är det viktigt att beakta 
de delar som blir kvar. Viktigt att inkludera i en plan för det kvarvarande lokalbeståndet är behovet av 
nya lokaler inne i Lund. Behovet kan nämligen förväntas öka, menar HTS, då de studenter som ska 
studera på Brunnshög fortfarande kommer att bo i staden och, likt övriga studenter, kommer att söka 
sig till studieplatser närmare deras bostad.    
 
En sista aspekt att beakta är behovet av kompensation för de fakulteter och studentgrupper som inte 
får skörda den möjliga frukten av en etablering på Brunnshög. 
 
Akademiska Föreningen och Kuratorskollegiet (AF och KK) ställde frågan hur LU kan skapa 
förutsättningar för ett studentliv på Brunnshög. Vad kan kommunen göra och vad kan LU göra? 
Vilken infrastruktur behövs för att göra Brunnshögsområdet till en attraktiv plats för studenter? 
 
AF och KK framhöll att studiemiljön på Brunnshög måste vara ordentligt genomtänkt och det krävs 
större gemensamma lokaler även för studentliv som inte är kårverksamhet. Det är viktigt för 
studentlivet att ha en fysisk, tillräckligt stor, samlingsplats på Brunnshög. Kultur- och social 
verksamhet måste finnas även på Brunnshög, vilket är minst lika viktigt för inresande forskare.  
 
Bra kollektivtrafik är en förutsättning. Bussar eller spårvagn i all ära men man bör inte glömma bra 
upplysta cykelspår. För att skapa ett hållbart samhälle är närhet och infrastruktur viktigt. Att snabbt 
och enkelt kunna ta sig mellan föreläsningar i centrum och på Brunnshög är A och O. Det ska kännas 
säkert att vistas i området även kvällstid. 
 
Studenterna vid Lunds universitet ser att det finns flera problem och utmaningar med en etablering på 
Brunnshög som måste adresseras innan universitetet beslutar sig om att omlokalisera verksamhet som 
påverkar studentgruppen. Innan det finns en realistisk och konkret handlingsplan för att möta dessa 
utmaningar skulle en etablering av utbildning på Brunnshög skada både studenter och 
utbildningskvaliteten. 
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Appendix 5 – Lokalförsörjningsprocessen 
Lunds universitet hyr samtliga lokaler universitetet nyttjar. Bakgrunden till detta är förordningen om 
statliga myndigheters lokalförsörjning som medför att universitet inte får äga och förvalta egna 
fastigheter. Markområdet Science Village ägs av SVS AB som i sin tur ägs av Region Skåne, Lunds 
kommun och LU. Området består av 18 hektar mark som kommer att detaljplaneras i etapper.  
 
Hyresavtalen för den planerande lokaliseringen inom Science Village måste ske genom upphandling 
av hyresvärdar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för de byggnader som planeras. De/den 
anbudslämnare som blir universitetets framtida hyresvärd/ar kommer att förvärva den mark som 
byggnaderna planeras på genom tomtköp från bolaget SVS AB.  
 
LU Byggnad är den sektion som ansvarar för universitetets lokaler och leder planerings- och 
byggprocessen för att tillsammans med verksamheten skapa nya eller förändrade lokaler. Planering av 
nya lokaler innehåller olika skeden där konsekvenser som påverkan på campus och ökade hyror samt 
övriga kostnader blir tydligare och säkrare allt eftersom processen fortskrider. Planerings och 
byggprocessen indelas i ett antal olika skeden som kort beskrivs nedan. En säker bild av hyresnivån 
kan tas fram först efter systemhandlingsskedet. 
 
Initiera och identifiera övergripande lokalbehov 
När behov av förändrade lokaler uppstår handlar det första skedet om att grovt konkretisera 
lokalbehovet och ge underlag för en första bedömning om projektet är realiserbart.  
 
Finansiering 
Nya lokaler innebär ofta ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. Grundprincipen vid Lunds universitet är 
att alla lokalkostnader finansieras via internhyran och att verksamheterna bär sina faktiska kostnader. 
Det är den verksamhet som behöver de nya lokalerna som står för finansieringen av lokalförändringen 
genom hyran. Att den ökade hyran kan finansieras är avgörande för att projektet ska kunna fortsätta. 
 
Utredning av lokalbehov, kravställningar och samband 
För att rätt lokaler ska kunna planeras krävs att verksamheten tar fram underlag bl.a. genom en 
verksamhetsbeskrivning som sedan ligger till grund för ett lokalprogram. Lokalprogrammet beskriver 
det samlade behovet och består av en förteckning över lokalerna samt en beskrivning av önskade 
samband mellan de olika delarna av den planerade verksamheten. I det här skedet kan även 
utredningsskisser tas fram som visuellt beskriver de tilltänkta lokalerna på ett översiktligt sätt.  
 
Hyresvärdsupphandling och avtal om projektering 
Eftersom universitetet lyder under LOU behöver hyresvärd för projektet handlas upp. Ett 
projekteringsavtal tecknas mellan LU och hyresvärden. Avtalet fastställer att 
utredningskostnaderna, om projektet kommer till stånd, inte behöver betalas direkt utan ingår i 
den hyresgrundande projektkostnaden. Om projektet inte blir av betalas utredningskostnaderna 
av verksamheten. 
 
Programhandling  
I programhandlingsskedet, som är ett fördjupat utredningsskede, omarbetas universitetets och 
hyresvärdens kravställningar till tidiga lösningar och funktionskrav med konsekvensbeskrivningar. I 
detta skede fattas de grundläggande beslut som avgör byggnadens storlek, tekniska standard och 
utformning. Under programhandlingsfasen fastställs verksamhetens funktionskrav och utredning om 
projektets ekonomiska förutsättningar fortsätts. Programhandlingen kan beskrivas som en handling 
som översiktligt redovisar byggnaden med rätt rum på rätt plats. Programhandlingen är en 
sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för beslut om 
fortsatt projektering och genomförande. 
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Systemhandling 
I detta skede är verksamhetens funktionskrav och lokalbehov helt klarlagda och fokus ligger på att 
lösa byggnadens tekniska system. Tekniska lösningar kan göra att funktionskrav och tidigare 
beslutade lösningar måste omarbetas. Systemhandlingen ger en bild av den planerade byggnaden, dess 
konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem, och ligger till grund för beräkning av 
hyreskostnaden.  
 
Bygghandling  
Bygghandlingarna beskriver hur byggnaden skall utformas och är en instruktion till hur huset ska 
uppföras. Dessa utgör också ett underlag för upphandling av entreprenörer och leverantörer.  
 
Byggproduktion  
Byggskedet är projektets genomförandefas, då själva uppförandet av byggnaden sker. 
 
Inreda/installera och flytta in 
När byggnaden är färdigställd behöver lokalerna förberedas för verksamheten med inredning, 
utrustning, passagesystem m.m. 
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Appendix 6 – 2019 och fortsatt arbete 
Om LU ska etablera verksamhet i Science Village ser beredningsgruppen följande behov: 


En organisation behöver skapas för samverkan med alla verksamheter som ska etableras i 
Science Village, eller som påverkas av en sådan etablering, för att handlägga alla gemensamma 
frågor gällande SV. Resurstilldelning behöver planeras för en SV-organisation (personal och 
pengar) t.ex. i form av ett koordinerande kansli med mandat att driva frågor, på ledningens 
uppdrag, med samordningsansvar för alla fakulteter, institutioner, ledning, regionala aktörer, 
kommunen, regering, svenska och internationella universitet och intresseorganisationer, NGO:s, 
EU och andra intressenter till ESS samt näringsliv och industri. 
En gemensam plattform måste också skapas inom LU med företrädare från alla verksamheter 
som ska etableras i SV. 


 
En beredningstid krävs fram till den 31 mars 2019 för att föreslå: 


- struktur för en organisation för en fortsättning av LU@SVS arbete 
- tydliga roller och mandat 
- budget för arbetet i SV-kansliet 


 
För att ovanstående organisation ska kunna skapas (efter den 31 mars) behöver   


- personal rekryteras, vilket krävs för en fortlöpande organisation under lång tid framåt för en 
iterativ process i alla led, internt och externt, 


- resurser inom linjeorganisationen avsättas,  
- förslagsvis rådgivande grupper skapas, internt och externt, bestående av framstående 


internationella och nationella forskningsledare (till exempel från Ångströmlaboratoriet) med 
erfarenhet från liknande satsningar. 


 
När organisationen är på plats ska denna genom samarbete med övrig verksamhet  


- skapa en handlingsplan och tidsplan för arbetet genom hela processen tills verksamheten är 
på plats i Science Village 


- säkerställa samordning mellan samtliga verksamheter (institutioner, avdelningar, 
forskargrupper, studenter etc.) som ska etableras i Science Village  


- fånga upp möjligheter till om- och samlokalisering som uppstår inom det nuvarande 
universitetsområdet  


- kommunicera och informera internt, nationellt och internationellt    
- analysera förutsättningar för tilläggsfinansiering  
- göra en fördjupad risk- och konsekvensanalys  


 
När US tagit beslut bör det omedelbart kommuniceras internt och externt. Senare bör det också hållas 
ett informationsmöte för anställda och studenter där ledningen informerar om beslutet och hur det ska 
implementeras och organiseras. 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2018-10-05 – 2018-11-22  


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Christina Brogårdh Med fak Fysioterapi Befordran 2018-09-04 


Hanna Isaksson LTH Biomedicinsk teknik Befordran 2018-10-11 


Martin Tunér LTH Förbränningsmotorer Befordran 2018-10-11 


Dianne Dredge Sam fak Tjänstevetenskap Gäst 2018-11-01 


Ester Barinaga EHL Företagsekonomi, 
särskilt socialt 
entreprenörskap 


Utlysning 2019-01-01 


Albert Westergren Med fak Omvårdnad Gäst 2019-10-31 


Jenny Julén Votinius Jur fak Civilrätt Befordran 2018-11-08 


Sigmundur Gudmundsson Nat fak Matematik Befordran 2018-11-08 


Linda Knutsson Nat fak Medicinsk 
strålningsfysik 


Befordran 2018-11-08 


Peter Christiansen Nat fak Experimentell 
tungjonsfysik 


Befordran 2018-11-08 


Mef Nilbert Med fak Klinisk onkologi Gäst 2018-11-01 


2018-11-26 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


53 st. 47 % 53 % 
Utlysningar 4 st. 7 st. 


Befordringar 10 st. 10 st. 
Kallelser 1 st. - 


Gäst 9 st. 7 st. 
Adjungerad 1 st. 4 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


61 st. 43 % 57 % 
Utlysningar 3 st. 8 st. 


Befordringar 9 st. 12 st. 
Kallelser 1 st. 1 st. 


Gäst 11 st. 4 st. 
Adjungerad 2 st. 10 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


66 st. 44 % 56 % 
Utlysningar 3 st. 9 st. 


Befordringar 14 st. 13 st. 
Kallelser 1 st. - 


Gäst 8 st. 6 st. 
Adjungerad 3 st. 9 st. 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2018-10-05 – 2018-11-22
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Lägesrapport MAX IV


• Lägesrapport lämnades den 6 november till LU och VR.


• Lämnat vårt svar:
-interim projektledare bör tillsättas
-projektkontor behöver komma på plats
-arbeta vidare med ansvarsfördelning mellan MAX V:s styrelse,
ledning, finansiärer samt kommunikation och uppföljning av
beslut
-de återkommande samtalen mellan MAX V:s ordförande,
vicerektor och mig ska kompletteras med skriftlig rapport fyra
gånger årligen.


Förslag RQ 20


• Forskningsnämnden presenterat förslag till principer för RQ20.


• Diskuterats i RL. Arbetet tänkt att inledas 2019.


• Nu identifieras projektledning.


• Första uppdrag att ta fram budget och underlag för beslut.


• Syfte:
-identifiera hur forskningen presterar och åskådliggöra
universitetets utmaningar.
-identifiera potential och riktning för utveckling.
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RQ 20, fortsättning


• Innefatta en självvärdering (inkl. analys av hur man har 
följt rekommendationer RQ08, RQ14.


• Paneler med internationellt rekryterade, externa 
granskare. 


• Panelerna ges ett tydligt uppdrag och klara 
frågeställningar att förhålla sig till i utvärderingen.


• Panelerna ska vara ämnesmässigt organiserade, men 
ska även ha i sitt uppdrag att analysera övergripande och 
tvärgående frågor.


Plattform för ledarskap


• Strategiska planen pekar ut ett välutvecklat ledarskap som en 
framgångsfaktor


• Öppna en plattform riktad till chefer:
-sammanfatta arbetsordning och liknande riktlinjer i en plattform
-skapa en gemensam utgångspunkt för alla chefer
-tydliggöra chefsrollen för både individen och arbetsgivare och 
underlätta för chefer att axla rollen
-använda plattformen för att utveckla ett helhetstänk för 
ledarutveckling som sedan återspeglas i utvecklingsinsatser (ex 
chefs- och ledarutbildning) och rekrytering av chefer


• Förtydliga de roller cheferna har och de kompetenser som 
krävs för att uppfylla rollerna.
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Ohälsa och stressrelaterade svårigheter


• Haft flera möten med studenter aktiva inom AF, KK och LUS


• Psykisk ohälsa hos unga – ett utbrett samhällsproblem, 
studenter särskilt hårt drabbade.


• Tar detta på stort allvar:
-kontakter med Region Skåne
-förslag att låta heltidare behandlas av Företagshälsovården
-följa upp frågorna i Studentbarometern


Prorektors information


• Invigning av Lärosäten Syds Brysselkontor den 7 december 
-100 deltagare


• USA och Kanada i februari 


• Svenska institutet – uppdragsutbildning


• Agenda 2030
-Forskarskolans första styrgruppsmöte den 12 dec
-Föreläsningsserie Agenda 2030
-Kommunikation, synergier och samverkan








Avdelning Planer ing 
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Riskvärdering 2018 


Bakgrund 
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) ska Lunds 
universitet genomföra en riskanalys som syftar till att identifiera omständigheter 
som utgör risk att de krav som framgår i myndighetsförordningen (2007:515) inte 
fullgörs. 


Av Lunds universitets Ramverk för intern styrning och kontroll framgår följande: 


”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 definiton nedan).  


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


I denna PM ges en bakgrund till universitetets riskprocess och en 
beskrivning av de olika verksamheternas riskvärderingar 2018 samt Lunds 
universitets övergripande riskvärdering 2018. Slutligen presenteras förslag 
till beslut. 


Riskutskottet har deltagit i beredningen och förslaget till beslut har MBL-
förhandlats 2018-11-27. 


Beslutsunderlaget utgörs av Lunds universitets riskvärdering 2018 (bilaga 
1). 


Lunds universitets riskprocess 
Samtliga fakulteter, MAX IV, LUKOM, LUB och den 
gemensamma förvaltningen, värderar 12 så kallade allmänna, risker utifrån 
sannolikhet och konsekvens. Riskvärdet (produkten av sannolikhet och 
konsekvens) uttrycks på en skala där grönt innebär låg (förumbar) risk och 
mörkrött innebär hög (mycket allvarlig) risk (se bilaga 2, Lunds universitets 
Ramverk för intern styrning och kontroll). 


Riskerna kallas allmänna eftersom i stort sett alla delar av universitet upplever dem 
som relevanta i sina respektive verksamheter. De allmänna riskerna är framtagna 
utifrån olika omvärldsanalyser (bland annat universitetsstyrelsen omvärldsanalys) 
och en så kallad invärldsanalys (bland annat tidigare riskvärderingar).  


2018-11-16 
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De allmänna riskerna relaterar till universitetets strategiska plan på så sätt att en 
kontrollerad, systematisk och genomgripande hantering av dem bidrar till 
universitetets arbete med att uppnå vissa av de mål som anges i den strategiska 
planen. 


Ledningsgruppen tar fram förslag till nivå av riskaptit, eller riskacceptans, för de 
allmänna riskerna – alltså vilken nivå av risk som är acceptabel. Om en allmän risk 
värderas av någon verksamhet med ett riskvärde som är högre än den föreslagna 
riskaptiten, bör åtgärder vidtas för att sänka riskvärdet.  


Verksamheterna har därutöver möjlighet att värdera så kallade specifika risker, det 
vill säga risker som en verksamhet själv identifierar men som inte återfinns bland 
de allmänna. 


 Till värderingarna ska verksamheterna ange vilka åtgärder de avser genomföra 
 för att hantera riskerna. 


Med utgångspunkt i verksamheternas olika riskvärderingar ska 
universitetsledningen ta fram en övergripande riskvärdering för hela universitetet. 


 Riskvärderingarna genomförs i så kallade riskdialoger som faciliterats av 
 avdelning Planering vid Universitetsledningens staber.  


Verksamheternas riskvärderingar 2018 
Samtliga fakulteter, LUKOM, MAX IV, LUB/UB och gemensam förvaltning har 
under hösten 2018 gjort riskvärderingar utifrån sin verksamhet. USV har dock inte 
gjort någon riskvärdering, eftersom endast Internationella miljöinstitutet och 
Pufendorfinstitutet kvarstår där. Verksamheternas riskvärderingar har varit 
underlag för ledningsgruppens riskvärdering för hela universitetet.  


Förutom de allmänna riskerna har verksamheterna även värderat specifika risker, 
alltså risker som de identifierat i sina egna verksamheter. Dessa rör sig bland annat 
om (urval):  


• Minskat antal doktorander (LTH)


• Spårvägsarbetet (LTH)


• Forskningsetik, normer och regler kring forskningsetik (HT, M, N)


• Internationell konkurrens (EHL)


• Hot och våld (M)


• Arbetsmiljöarbetet (LUKOM, M)


• Samlokalisering (K)


• Risk att inte kunna bevara bredden (HT)


Inom den gemensamma förvaltningen handlar en hel del om flyttfrågor och 
lokalfrågor, bland annat om den fortsatta evakueringen av Universitetshuset och 
renoveringsarbetet på Byrålogen.  


Verksamheterna har nämnt åtgärder som de avser arbeta med för att hantera de 
allmänna såväl som de specifika riskerna. Åtgärderna är i många fall inte så pass 
konkreta att de är uppföljningsbara och möjliga att checka av efter ett eller ett par 
år.  


MAX IV finner det svårt att fullt ut bedöma Lunds universitets allmänna risker då 
man inte är organiserad som en fakultet. MAX IV har värderat dessa risker efter 
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bästa förmåga, men för en mer korrekt uppfattning om riskbedömning för MAX IV 
inför 2019, hänvisar MAX IV till sina specifika risker. 


Bland de specifika riskerna för MAX IV har följande högst riskklassificering (R5): 
- Koordinering och integrering: Risk att prioriteringar och hantering av projekt och
av drift inte samordnas, vilket leder till förseningar.
- Kritiska resurser: Allokering av kritiska för organisationen gemensamma
stödresurser till projekten
- Möter inte användarens förväntningar: Risk att strålrör inte levereras i tid
- Kommunikation: Otillräcklig kommunikation till externa intressenter och
användare, men också brist på effektiv internkommunikation.


MAX IV kommer det närmaste året att arbeta aktivt för att minska dessa risker. 
MAX IV, såväl som Lunds universitet, har genomfört och avser att fortsätta 
genomföra olika former av uppföljningar och åtgärder för att möta riskerna. 


Lunds universitets övergripande riskvärdering 2018 
Ledningsgruppen har gjort en övergripande riskvärdering för hela universitetet (se 
bilaga 1). Den har diskuterats i universitetsstyrelsens riskutskott.  


Av den övergripande riskvärderingen framgår bland annat: 


• De olika verksamheternas åtgärder för att hantera riskerna


• Ledningens värdering av de allmänna riskerna


• Universitetsövergripande åtgärder för att hantera de allmänna riskerna


• Vilka allmänna risker som föreslås vara prioriterade


Den övergripande riskvärderingen är en del av det underlag som ligger till grund 
för styrelsens bedömning av den interna styrningen och kontrollen inom 
universitetet. Den kan även användas i de årliga universitetsövergripande 
verksamhetsplanerna, uppföljning av den strategiska planen, universitetets 
omvärldsanalys och den gemensamma förvaltningens verksamhetsplan. 


Prioriterade risker ska i möjligaste mån behandlas i verksamhetsplanen 2020. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att fastställa nivån av riskaptit för de allmänna riskerna (enligt bilaga 1)


- att följande risker ska prioriteras:


Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte efterlevs


Risk att mål och ambitioner inte nås på grund av stagnerade eller
minskade anslag/avgifter


Risk att mål och ambitioner gällande digitalisering inom utbildning inte
uppnås


Risk att externt finansierad forskning styr inriktningen på övrig
forskningsverksamhet och utbildning
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Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och 
tillgängliggöra information digitalt  


Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov  


Risk för svårighet att attrahera och behålla medarbetare 


Risk att ojämn könsfördelning består eller ökar inom vissa 
personalkategorier  


Risk för hinder för samarbetet inom universitetet 


- att de åtgärder som anges i riskvärderingen av de olika verksamheterna
såväl som av universitetsledningen är relevanta för att hantera riskerna







Avdelning Planer ing 
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Lunds universitets riskvärdering 2018 


1. Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte efterlevs


Dålig regelefterlevnad kan uppstå genom att studenter och medarbetare (ledning) 
såväl som utomstående aktörer handlar mot universitetet på ett sådant sätt att det 
strider mot lagar, förordningar och interna regler. Sker det med uppsåt är det i 
många fall dessutom frågan om så kallad oegentlighet.  


Riskaptit: R1 


Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, HT, J, LTH, LUB, 
LUKOM, M, N 


Högst värderad av: N (sannolikhet 5, konsekvens 4) 


Verksamheternas åtgärder: 


Åtgärd Beskrivning 
Organisation: Gemensam 
förvaltning 
Stödinsatser och utbildningar Utbildningar. Stödmaterial. 


Stödinsatser. Förvaltningen arbetar 
aktivt med att stödja verksamheten så 
att det ska vara ”lätt att göra rätt”. 


Organisation: HT 
Initierat två utredningar gällande Folklivsarkivet med anledning av GDPR 


Organisation: JUR 
Internaliserat Utgångspunkt i alla beslut. En del av 


alla processer. Kompetensen. 
Informerar regelverket och 
förändringar. Helt internaliserat. 


Organisation: K 
Utveckla arbetet med diariet Samordning inom fakulteten 
Utveckla gemensamma rutiner för redovisning av representation, attestrutiner 
m.m
Organisation: LTH 
Genomgång inför UKs granskning LTH tar ett större grepp och gör en 


ordentlig genomgång inför UKs 
granskning. Man har ex tagit fram nya 
styrdokument, rutiner, stramat upp 


2018-10-18 


STYR 2018/1159 PM 


Bilaga 9 b







 
 
 2 


processer, fattat nya beslut och tagit 
fram dokumentation kring delegationer. 


Intranät Intranät inom LTH. Där kan dokument, 
mallar, beslut etc ligga och det blir 
lättare för verksamheten att hitta dessa. 
Planerad publicering 2019. 


Inköpsnätverk Starta inköpsnätverk (upphandling) 
Organisation: LUB  
Ständig förbättring Dialog inom LUB:s ledningsgrupp. 


Ledningsgruppen hjälps åt med ständig 
förbättring och uppföljning. Dialog med 
relevanta parter, till exempel 
fakultetsledningar/motsvarande. 


Organisation: LUKOM  
Tillhandahåller stöd i frågor runt 
regelverk 


LUKOM-kansliet stödjer 
verksamheterna vid frågor runt 
regelverket. 
 
Regelbunda träffar i olika 
specialistnätverk såsom 
föreståndarnätverk, ekonomnätverk och 
personalnätverk. 
 
Upparbetade relationer med specialister 
inom förvaltningen. 


Organisation: MAX IV  
Utbildning, kontakt och dialog Utbildning för linjechefer och 


stödfunktioner. 
Nära kontakt och dialog med 
myndigheter som ex 
strålskyddsmyndigheten. 


Organisation: MED  
Arbetsordning  
Tar upp oklarheter  
Organisation: NAT  
Nätverk Jobba i nätverk med administrativa 


chefer på hela universitetet 
Projekt Effektivare samlad IT-hantering 
 
 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Internrevisionen, ytterligare resurser till 
upphandling, förstärkning av gemensamt juridiskt stöd, förbättrade interna rutiner, 
tydliggörande av ansvarsfördelning, projekt kring Universitetskanslersämbetets 
tillsynsbesök 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 2 
 
Prioriterad risk: Ja 
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2. Risk att mål och ambitioner inte nås på grund av stagnerande eller 
minskande anslag/avgifter 
 
Ersättningen per student räknas i många fall inte upp i tillräcklig omfattning för att 
möta kostnadsökningar. En till viss del ofinansierad utökning av universitets 
uppdrag bidrar dessutom ytterligare till ett ökande gap mellan kostnader och 
intäkter. Till detta kommer det effektiviseringskrav som åläggs universitetet varje 
år. 
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, HT, J, K, LTH, M, N, S 
 
Högst värderad av: HT (sannolikhet 5, konsekvens 5) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Marknadsföring och omvärldsbevakning.  


Ständig översyn av programportföljer.  
Utnyttja digitalisering för effektivisering  


Organisation: Gemensam förvaltning  


Omfördelningspolitik Ta fasta på STRUT (styr och 
resursutredningen), arbeta med 
omfördelningspolitik, ge stöd i, och 
verka för,effektiviseringsåtgärder. 


Organisation: HT  
Nytt kvalitetssäkringssystem omfattar gemensam strategi för HT  


Utveckling av uppdragsutbildningen  
Pedagogisk utveckling  
Rekrytering av lärare Rekrytera lärare som har kompetens 


i mer än ett ämne. 
Kursutbudet Ständigt arbete med kursutbudet, 


periodiseringar. 
Språkpeng Dialog om att (åter)införa en så 


kallad särskild språkpeng vid LU. 
Organisation: JUR  
Pedagogisk utveckling  Pedagogisk utveckling 
Satsningar på e-lärande flipped classroom 
och interaktiv lärplattform 


Satsningar på e-lärande, flipped 
classroom och interaktiv 
lärplattform 


Långsiktig analys av utbildningsutbudet 
samt utbildningens innehåll, behov och 
finansiering  
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Organisation: K 
Processutveckling och åtstramning Fortsatt aktivt arbete med detta, 


budgetdialog med 
universitetsledning, 
avstämningsmöten på chefs- och 
ekonomnivå, hårt åtstramat arbete 
(flera år), förbättrad budgetprocess, 
ökad transparens 


Organisation: LTH  
STRUT Bevakar vad som kommer ut av 


STRUT-utredning och system för 
prislapp. 


Organisationsförändring Ny organisation inom 
grundutbildningen. Effektivisera och 
se över. 


Dialog med politiker Dialog med politiker, varje nov/dec. 
Bl a om tekniskt basår, 
infrastrukturer. Lönar sig att ha 
möten. 


Interna samarbeten Interna samarbeten inom fakulteten, 
med andra fakulteter och med 
förvaltningen. Regler för köp och 
sälj av kurser behöver förtydligas 
centralt (mellan fakulteter). 
Ekonomiska diskussioner mellan 
fakulteter, onödigt krångel. 


Pedagogiska åtgärder Pedagogiska åtgärder. Höja lärarnas 
pedagogiska kompetens. 
Digitalisering och systemstöd.Plus 
intranät. 


Organisation: MED  
Samarbete mellan utbildningar Samarbete mellan utbildningar, 


koppla ihop utbildningar, utnyttja 
lärarresurser gemensamt. 


Organisation: NAT  


Samarbeta med parter utanför universitetet Samarbeta med parter utanför 
universitetet Folkhögskolan Hvilan. 


Anta studenter med hjälp av alternativt urval t ex från folkhögskoleutbildning 
Erbjuda uppdragsutbildningar  
Öka antal betalande studenter  
Organisation: SAM  
Politisk lobbying Delta i den samhällspolitiska 


debatten. 
Prioritera sådant som kan bibehålla 
kvaliteten men som inte får kosta pengar.  


Prioritera sådant som kan bibehålla 
kvaliteten men som inte får kosta 
pengar. 


Pedagogisk utveckling. Lärare kan få medel för att utveckla 
pedagogik. 
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Universitetsövergripande åtgärder (urval): Följa STRUT, politisk lobbying  
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 4, konsekvens 4 
 
Prioriterad risk: Ja 
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3. Risk att mål och ambitioner gällande digitalisering inom utbildning inte 
uppnås 
 
Den här risken relaterar även till risken ovan som adresserar finansiering av 
utbildning. Det handlar alltså både om digitalisering som offensiv satsning för att 
höja kvaliteten och utveckla utbildning, men också som ett sätt att effektivisera 
utbildning. 
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, LTH 
 
Högst värderad av: EHL (sannolikhet 4, konsekvens 4), LTH (sannolikhet 4, 
konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Projekt om digitalisering i undervisning och i examinationen. 


 Engagera lärarna i digitalisering.  


Fyra samverkansprojekt - digital innovation 


Organisation: Gemensam förvaltning 


Lärplattform Ny lärplattform (Canvas) i projektfas. 


Organisation: JUR  
Pedagogiska utvecklingsprojekt och 
kompetensutveckling av lärare 


 


Systematiskt angreppssätt i arbetet 
med digitalisering och e-lärande i 
utbildningen  


 


Organisation: K  
Fortsätta utveckla digitala redskap i 
undervisningen 


Digitala redskap i undervisning, (K har 
inte ej e-lärande i gängse mening) 


Organisation: LTH  
Biblioteket (ej påbörjad) Se över hela biblioteksrollen. 
Uppdrag till CEE att utreda digitaliseringen inom utbildningen 


Samverkan på alla nivåer  


Beslutskraft/förmåga Större beslutsförmåga av ledningen på 
alla nivåer. Gemensamma system. 


Frigöra tid för pedagogisk utveckling Frigöra tid för lärare att ställa om till e-
lärande och övrigt digitaliserande 
undervisningsmetoder. 2018 - ej Införa 
som en del i kvalitetssäkringssystemet. 
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Organisation: NAT 
Utbildning av medarbetare   


Samordning av systemstöd   


Rekommendation för användning gemensamma kursplattformar 


LU-prioritering   
Organisation: SAM  


Det finns medel för pedagogisk 
utveckling 


 


Digital examination  
Global classroom. Global classroom. Virtuellt klassrum. 


 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Särskilt uppdrag till 
Utbildningsnämnden, Canvas-projektet (lärplattform), utvecklande av 
digitaliseringsstrategi, utbildningsinsatser för medarbetarna 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 4 
 
Prioriterad risk: Ja 
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4. Risk att finansieringen av forskning och forskarutbildning inte är tillräcklig 
för att nå mål och ambitioner 
 
För att LU ska nå uppsatta mål förutsätts att forskningen och forskarutbildningen 
vid LU spänner över många områden samt uppvisar både bredd och djup.  
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: Gemensam förvaltning, HT, J, LTH, MAX IV, N, S 
 
Högst värderad av: J (sannolikhet 3, konsekvens 4), LTH (sannolikhet 4, 
konsekvens 3), S (sannolikhet 3, konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: Gemensam förvaltning 


Resursfördelning Stödja ledning i resursfördelningen 
mot forskarskolor etc. 


Organisation: HT  
Höjning av fakultetsanslaget HT ska arbeta för att fakultetsanslaget 


höjs. 
Organisation: JUR  
Aktivt och målmedvetet arbete för att 
öka externfinansieringen 


 


Aktivt arbete riktat mot Europa för att 
finna nya finansiärer  


 


Organisation: K  
Ta fram en forskningsstrategi  
Organisation: LTH  
LU:s fördelningsmodell Verka för mer gynnsam 


fördelningsmodell inom LU 
 Överbrygga sårbarheten inom 


institutioner. 
Se över minskning av doktorandantal (ej 
påbörjad) 


Se över varför antal doktorander 
minskat 


Organisation: MAX IV  
Process för internt stöd åt forskare som söker externa medel är på plats. In-house 
policy saknas 
Organisation: MED  
Prioritera och omfördela resurser. Prioritera och omfördela resurser. 
Organisation: NAT  
Öka externa anslag  
Uppmuntra forskare att söka externa anslag  


Stödåtgärder när forskarna söker externa anslag  


Samfinansiering   
Infrastruktursatsningar  
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Organisation: SAM 
Delta i debatt Delta i debatt på nationell nivå och 


inom universitet för att lyfta fram 
samhällsvetenskapernas betydelse vad 
gäller att lösa nutida och framtida 
utmaningar. 


Avsätta fakultetsanslag till yngre 
forskare 


Medel avsätts på fakultetsnivå, 3 
mnkr per år 


Utveckla formerna för rekrytering av doktorander 


Ökade insatser för att erhålla externa 
medel 


Forskningsmånader. Ökade insatser 
för att erhålla externa medel. Det finns 
ett batteri av stödåtgärder. 


Bevaka intern medelsfördelning  
Graduate school  
 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Ökat stöd till forskare vid ansökan av 
medel från EU, Brysselkontoret, följa STRUT, satsning på Wallenbarg academy 
fellows 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 2, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Nej 
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5. Risk att externt finansierad forskning styr inriktning på övrig 
forskningsverksamhet och utbildning 
 
Hur ser universitetet på relationen mellan externfinansierad forskning och 
forskning finansierad med anslag? Vad innebär en balans mellan de två 
finansieringsformerna? Hur uppnås en bra balans? Vad händer på sikt ifall det inte 
går att få en bra balans? Hur ser omvärldsanalysen ut avseende detta? 
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: Gemensam förvaltning, HT, J, LTH, MAX IV, N, S 
 
Högst värderad av: LTH (sannolikhet 4, konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: Gemensam förvaltning 


Stöd till forskning Stödet till forskning kan både dämpa 
och underblåsa risken. Svårt att 
bedöma risk och åtgärd för 
förvaltningen. 


Organisation: JUR  
Aktiv arbetsledning i 
ansökningsförfarandet innehållande bl 
a bemanningsplanering och 
flerårsbudget 


 


Aktivt och målmedvetet arbete för att 
öka externfinansieringen  


 


Organisation: K  
Dialog Dialog med ledning. Även externt i 


samarbete med andra lärosäten. 


Ta fram en forskningsstrategi  
Organisation: LTH  
Ny forskningsorganisation  Ny forskningsorganisation med 


tydligare process vid ansökningar 


Våga tacka nej till externa bidrag (ej 
påbörjad) 


Våga tacka nej till eller avstå från att 
söka externa bidrag med för dåliga 
villkor. 


Samarbeta med andra fakulteter  


Organisation: MAX IV  
Process för internt stöd åt forskare som söker externa medel är på plats. In-
house policy saknas 
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Organisation: NAT 
Påtala vikten av full kostnadstäckning  


Dialog med bidragsgivare  
Organisation: SAM  
Man "säger inte nej" till forskningsansökningar 


Balans i forskningsansökningar  


 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Politisk lobbying, följa STRUT 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 4, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Ja 
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6. Risk att infrastruktur inte stödjer mål och ambitioner inom utbildning och 
forskning 
 
Infrastruktur i olika former är ofta en nödvändig förutsättning för att bedriva 
konkurrenskraftig utbildning och forskning. Behovet av en välfungerande 
infrastruktur speglar universitets bredd. Det kan röra sig om allt från tillgången till 
bibliotek, arkiv och samlingar till MAX IV.  
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, J, LTH, LUB, 
LUKOM, S 
 
Högst värderad av: LTH (sannolikhet 4, konsekvens 4), LUB (sannolikhet 4, 
konsekvens 4), LUKOM (sannolikhet 4, konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Dialog med ledningen  
Organisation: Gemensam förvaltning 


Gemensamma 
infrastruktursatsningar 


IT-infrastruktursatsningar, MOCC, 
lärplattform. 


Organisation: JUR  
Diskutera och vidga den nuvarande 
definitionen av infrastruktur, så att 
exempelvis också biblioteksresurser, 
databaser och arkiv av olika slag 
inkluderas och för att minska risken 
att centrala infrastruktursatsningar 
inte stödjer krav och behov samt att 
den tvärvetenskapliga forskningen 
drabbas 


 


Organisation: K  
Arbeta med fakultetens investeringsplan 


Organisation: LTH  
Processer för att fördela medel för 
forskningsinfrastruktur 


Inom LTH, samordnat med LU och 
nationellt. Speciella medel för 
utbildning. 


Samarbete LTH, M-fak och N-fak 
om forskningsinfrastruktur 


 


Kartläggning av infrastruktur inom 
forskning 


Initiativ med N-fak. 


Organisation: LUB  
Dialog KB  
Dialog Dialog med ledningen, lyfta fram 


bibliotekens långsiktiga betydelse för 
forskning och utbildning, beredskap 
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för den nya dataskyddsförordningen. 
Beredskap för olika behov rörande 
forskningsdata. 


Organisation: LUKOM  
Tydligare riktlinjer från LUKOM-
styrelsen gällande 
infrastrukturprocessen (ej påbörjad) 


Översyn av upplägg, ansvar och roller 
i processen. 


Följer pågående processer rörande 
infrastruktur 


 


Ansöka om medel ur universitetets 
infrastrukturfond. 


Framhäva att LUKOMs samlingar, 
arkiv etc samt en speciell kompetens 
som finns i anknytning till dessa bör 
ses som infrastruktur. 


Organisation: MED  
Nationell samverkan Nationell samverkan (ansökningar, 


lobbying mm) 
Samarbeten inom LU Satsningar, ex genom plattformar, 


inom M speglar bredden. Samarbeten 
inom LU för att stödja infrastruktir 
och dyr apparatur (M, LTH, 
N).  Komponent i LUCRIS kan 
framöver användas för att visualisera 
infrastruktur. 


Organisation: NAT  
Fakultetsmedel för egna satsningar  


Söka externa medel   
Samverkan med LTH och M - centrumbildningar 


 Samverkan inom Brunnshögsgruppen 


Ökad synkronisering mellan de blöta fakulteterna 


Organisation: SAM  
Införa digital examination  
Lärplattformar  
Resursfördelningen, LU-risk Bevaka frågan i resursfördelningen. 


 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Höjning av anslag till samfinansiering 
av infrastruktur, fokus MAX IV, Canvas, Svensk Nationell Datatjänst 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Nej 
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7. Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och 
tillgängliggöra information digitalt 
 
Den här punkten kopplar till riskerna gällande regelefterlevnad, forskning samt 
infrastruktur.  
 
Det finns en rad regler kring hur LU ska/inte ska tillgängliggöra information 
digitalt. En viktig fråga rör GDPR och integritetsskydd.  
 
Det kan också handla om digitalisering som infrastruktur. En stor del av 
forskningen vid LU behöver adekvata digitala system och processer för att spara, 
bevara och tillgängliggöra forskning och forskningsresultat. Det handlar om IT-
säkerhet, sårbarhet, öppenhet contra slutenhet etc.  
 
Riskaptit: R1 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, HT, J, K, LTH, LUB, 
LUKOM, MAX IV, M, N, S 
 
Högst värderad av: HT (sannolikhet 4, konsekvens 5) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
LDC drift och bevaring. Svårt att göra något när detta är ett 


större samhällsfenomen. LDC driftar 
och allt som finns digitalt bevaras 
genom LDC:s förvaltning. Man har 
säkerställt så långt man kan på 
fakulteten. 


Organisation: Gemensam 
förvaltning 


 


Digital informationssäkerhet  
Organisation: HT  
Planering inför rekrytering av IT-arkivarie 


Aktiv expertmedverkan i universitetsgemensamt IT-säkerhetsarbete 


Organisation: JUR  
Backup system   
LU-gemensamt arbete  
Hög prioritering av IT-säkerhet   
Intern genomgång av särskild 
arbetsgrupp med anledning av 
GDPR. 


 


Organisation: K  
Systemstöd och extern samverkan LUCRIS, Swepub, samverkan med 


Kungliga Biblioteket. Fortsatt översyn 
av fakultetens IT-verksamhet 


 
 


 







 
 
 15 
Organisation: LTH 
Forskningsdata (ej påbörjad) Se över rutiner och regelverk kring 


lagring av forskningsdata, specifikt i 
samarbete med industripartners 


Samarbete LU för gemensamma och effektiva metoder och processer 


Organisation: LUB  
Diskussion inom hela LUB  
Utvecklingsprojekt  
Organisation: LUKOM  
Kansliet har kartlagt status  Överväger att starta upp ett 


digitaliseringsprojekt 
Digitalisering av botaniska 
samlingar 


Botaniska trädgården ska enligt särskild 
förordning digitalisera sina samlingar. 
Arbetet pågår. 


Organisation: MAX IV  
Samarbetsavtal kring teknisk infrastruktur med externa parter. 


Det finns handläggare som jobbar med arkivfrågor. Registratorsfunktion 


Data storage project finansierat av KAW - låg risk under 2019 men måste 
starta nu för att vara på plats 2020 


Organisation: MED  
Harmonisera regelverk med Region Skåne (ej påbörjad) 


Organisation: NAT  
Klargöra ansvar för användande och uppföljning av IT-struktur 


Nätverk mellan fakulteterna om dokumenthantering  


Organisation: SAM  
Nationella krav, LU-risk Saknas nationella direktiv för bevaring 


av digitalt material 
 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Ökade resurser till UB 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 4, konsekvens 4 
 
Prioriterad risk: Ja 
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8. Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov 
 
Det ställs många olika krav på lokalerna. De ska bidra till en god arbetsmiljö, de 
ska vara tillgänglighetsanpassade, de ska vara väl anpassade till verksamheten som 
bedrivs, de ska vara attraktiva så att de kan bidra till att rekrytera nya medarbetare 
och studenter etc. 
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, HT, J, K, LTH, LUB, 
LUKOM, MAX IV, N, S  
 
Högst värderad av: EHL (sannolikhet 5, konsekvens 4), MAX IV (sannolikhet 5, 
konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Dialog med nuvarande och potentiella donatorer. 


Tillfälliga studieplatser på Ideon  
Organisation: Gemensam förvaltning 


Dialog med AF bostäder och andra hyresvärdar 


Organisation: K  
Dialog Dialog internt och externt. Ang. 


Konsthögskolan avslutad. 
Organisation: LTH  
Dialog med ledningen Akademiska Hus (AH) uppfyller inte 


sina åtaganden i utveckling av LTH 
Campus.  Rektor borde föra 
diskussioner med AH. 


Dialog med berörda aktörer inom 
förvaltningen 


Dialog med berörda aktörer inom 
förvaltningen och Akademiska Hus. 
Många frågor är centrala. 


Organisation: LUB  
Projektifiering av nya lokaler Projektifiering av nya lokaler på 


Arkivcentrum Syd för nätverkets 
gemensamma depåläggning. 


Dialog Dialog med ledningen. 
Verksamhetsdialoger. 


Organisation: LUKOM  
Arbete med långsiktig lokalförsörjning har påbörjats. 


Strama upp processen kring lokalfrågor (ej påbörjad) 


Dialoger med ledningen och LU-byggnad 


Organisation: MAX IV  
Budgeterat för utökande av (preliminära) lokaler i långtidsplaneringen 
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Kortsiktig lokalanvändningsplan  
Organisation: MED  
Byggprojekt  
Öka kontorsytan  
Dialog med ledning  
Organisation: NAT  
Utredningar och prioriteringar  
Samverkan med LU Byggnad Brunnshögsgruppen och en ssk utredare 


Organisation: SAM  
Följa upp Följa upp att de givna förutsättningarna 


som man planerar efter kvarstår. 


Lokalprojektet Omstart med lokalprojektet. Ta fram 
underlag för att kunna upphandla 
arkitekt. 


 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Tydliggörande av processer och 
beslutsgångar, tidigare satsningar genom lokalfond, SVS i fokus, fler tillfälliga 
studieplatser via UB 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 4, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Ja 
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9. Risk för svårighet att attrahera och behålla medarbetare 
 
Vad finns det för problem och möjligheter när det gäller att attrahera och behålla 
medarbetare inom olika kategorier av medarbetare? Hur ser omvärldsanalysen ut 
avseende detta? 
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL, Gemensam förvaltning, HT, J, LTH, LUB, 
MAX IV, N, S 
 
Högst värderad av: LTH (sannolikhet 4, konsekvens 3), MAX IV (sannolikhet 3, 
konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Personligt engagemang i rekrytering av varje potentiell ny medarbetare.  


Etablera tydliga karriärvägar  
Organisation: Gemensam förvaltning 


Kompetensförsörjningsplaner och 
process 


Satsning på kompetensutveckling och 
karriärutveckling för akademisk 
personal. Rekryteringsprocess. 
Kompetensförsörjningsplaner. 


Organisation: HT  
Stöd till unga forskare  
Organisation: JUR  
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt arbete med goda arbetsvillkor  


 


Systematiskt och proaktivt 
rekryteringsarbete och utveckling 
av rekryteringsprocessen  


 


Goda och tydliga karriärvägar Goda och tydliga karriärvägar 
exempelvis genom 
meriteringsanställningar 


Organisation: K  
Arbetsmiljöarbetet Åtgärder för att bibehålla och utveckla 


en attraktiv utbildningsmiljö finns i det 
kontinuerliga systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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Organisation: LTH 
Upprätta en 
kompetensförsörjningsplan 


Upprätta en personalstrategi. 
Tydliggöra karriärplanering och vilka 
stödåtgärder som finns. Inom vissa 
ämnesområden är konkurrensen från 
industri kännbar och där krävs extra 
tydlighet i karriärmöjligheter inom 
akademin. 


Tydlighet gällande karriärvägar Tydlighet gällande karriärvägar. LTH 
carrier academy (karriärutveckling för 
unga forskare). 


Tydlighet gällande innebörden av 
att arbeta på ett lärosäte 


 


BUL-skola Utvecklingsprogram för biträdande 
universitetslektorer. Underrepresenterat 
kön (BUL-skola). 


Organisation: LUB  
Erbjuda bra 
kompetensutvecklingsmöjligheter 


 


Kommunikation och 
marknadsföring 


 


Organisation: LUKOM  
Årlig uppföljning av 
personalomsättning (ej påbörjad) 


 


Organisation: MAX IV  
Aktivt rekryteringsarbete inom nätverk e dyl. 


Arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö med attraktiva 
anställningsvillkor . Kompetensutveckling. I rekryteringsarbetet erbjuds 
relocation support. 
Organisation: MED  
Förbättring och utveckling av stöd 
och process vid rekrytering. 


Ständig förbättring och utveckling vad 
gäller stöd och processer vid 
rekrytering nationellt och 
internationellt. 


Skapa attraktiva forskningsmiljöer.  


Organisation: NAT  
Bra mottagande för både nationell och internationell personal 


Tillräckligt bra anställningsvillkor   
Mentorsprogram  
Organisation: SAM  
Attrahera supertalanger  
Informera bättre om lediga jobb  
Stödja och hjälpa när det gäller att 
söka externa medel.  


Det finns ett batteri av stödåtgärder. 


Ett par mnkr avsätts per år för att 
stimulera arbetet med 
forskningsansökningar. 
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Universitetsövergripande åtgärder (urval): Rapoort av Mia Rönnmar Goda och 
tydliga karriärvägar vid Lunds universitet, Wallenberg academy fellows 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Ja 
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10. Risk att ojämn könsfördelning består eller ökar inom vissa 
personalkategorier 
 
Universitetsstyrelsen har fastställt ett mål för rekryteringen av kvinnliga 
professorer. Det finns anledning att fundera på hur könsfördelningen ser ut även 
inom andra personalkategorier.  
 
Riskaptit: R2 
 
Verksamheter över riskaptit: Gemensam förvaltning, J, LTH, MAX IV, N, S 
 
Högst värderad av: LTH (sannolikhet 4, konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Gästprofessorsprogram riktat mot kvinnor 


Organisation: Gemensam 
förvaltning 


 


Rekryteringsprocess Arbetar med frågan i 
rekryteringsprocessen 


Organisation: JUR  
Jämlikhets- och 
likabehandlingskommitté som arbetar 
aktivt 


 


Beakta jämställdhet i alla steg i 
rekryteringsprocessen liksom vid 
tilldelning av uppdrag inom nämnder 
och liknande 


 


Systematiskt långsiktigt och aktivt 
arbete. Lång tradition av 
könsintegrering  


 


Organisation: K  
Personalplanering Långsiktig personalplanering. 
Organisation: LTH  
Fakultetsfinansiering av medel för BUL-skola 


Påverka ansökningsomgångar  
Undantag i vissa ämnen för sökanden 
av båda könen att sitta som 
representanter i olika forum. 


 


Organisation: LUKOM  
Årlig uppföljning för att ha kunskap 
om aktuell könsfördelning (ej 
påbörjad) 


 


Organisation: LUB  
Medvetenhet om underrepresenterat 
kön vid rekrytering 
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Organisation: MAX IV 
Hög medvetenhet kring risken. Lyfter fram kvinnliga företrädare. 
Medvetenhet i kommunikation och marknadsföringssammanhang. 


Organisation: MED  
Arbeta för att det inom adjungeringar blir fler kvinnor.  


Organisation: NAT  
Satsning rekrytering kvinnliga lektorer 


System som bygger på tenure track. Fokus på jämställdhet och 
likabehandling. 
BUL Utvecklingsstöd till BULar 
 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Ökad satsning på professorer av 
underrepresenterat kön, Tellus-utredningen 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Ja 
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11. Risk för hinder för samarbetet inom universitetet 
 
LU är en starkt decentraliserad organisation med mycket olika verksamhetsmässiga 
förutsättningar. Det innebär risker för uteblivet samarbete som hade kunnat öka 
kvaliteten i verksamheten och möjliggöra en effektivare resursanvändning.  
 
Det interna samarbetet uteblir eller försvåras ofta på grund av hinder av 
administrativ art. Samarbete riskerar dessutom ofta att bli beroende av några få 
”eldsjälar”. 
 
 
Riskaptit: R3 
 
Verksamheter över riskaptit: LTH, S 
 
Högst värderad av: LTH (sannolikhet 4, konsekvens 4) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Samarbete över fakultetsgränser pågår 


Samverkansprojekt över institutionsgränserna 


Organisation: Gemensam 
förvaltning 


 


Processer, nätverk Processarbete involverar aktörer från 
olika delar av LU. Nätverk, många 
olika, drivs av aktörer från 
förvaltningen. 


Organisation: HT  
Vidareutveckla SOL och LUX Fortsätta utveckla samarbet inom och 


mellan SOL och LUX. De upplevda 
problemen måste redas ut när det 
gäller utbildningar som ges av flera 
fakulteter. 


Organisation: JUR  
Ökad kommunikation, samordning, 
flexibilitet  


 


Undanröjande av administrativa 
hinder 


 


Befrämja medarbetarnas medverkan 
i universitetsgemensamma organ. 


 


Organisation: K  
Kvalitetskontroller och 
ledningsgruppsutveckling 


Bättre kvalitetskontroller, 
övergripande åtgärder (LU-nivå). LU-
futura. 


Organisation: LTH  
Transparens, dialog, stödverksamhet Tydliga och välmotiverade beslut 
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Organisation: LUB 
Ständig dialog i olika forum både på 
universitetsgemensam- och 
fakultetsnivå 


 


Diskutera samarbetsfrågan i RL  
Organisation: LUKOM  
Många åtgärder pågår eftersom en 
del av LUKOM:s uppdrag är att 
samarbeta 


Exempel är bl a studentguider och 
samarbete med AHU 


Organisation: MAX IV  
MAX IV kansli kommer from 2019 rapportera direkt till 
universitetsledningen.  


Integrerade aktiviteter (LU-MAX IV) med Science Village Scandinavia  


Kommunikation och dialog. Lyfta fram fördelen att tillhöra LU. Forum, 
seminarier, besök, träffar med prefekter. 


Organisation: MED  
Skapa ekonomiska förutsättningar för samverkan. 


Organisation: NAT  
Samsyn  
Öppenhet för samarbete  
Kommunikation   
 
 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Utredning om hur det interna samarbetet 
kan öka, ssk uppdrag till prorektor och Utbildningsnämnden 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Ja 
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12. Risk att myndighetskapitalet inte används optimalt för att uppnå mål och 
ambitioner 
 
Det finns uppenbara risker med ett för stort myndighetskapital. Det kan bland annat 
leda till att olika aktörer gör bedömningen att LU inte är effektivt vad gäller att 
bedriva forskning och utbildning. Det blir dessutom svårt för LU att argumentera 
för ökade anslag och bidrag till både utbildning och forskning, på samma gång som 
det finns ett stort myndighetskapital.  
 
Riskaptit: R3 
 
Verksamheter över riskaptit: EHL 
 
Högst värderad av: EHL (sannolikhet 4, konsekvens 3) 
 
Verksamheternas åtgärder: 
 
Åtgärd Beskrivning 
Organisation: EHL  
Satsningar på rekrytering av meriteringsanställningar 


Samverkansprojekt över institutionsgränser 


Uppgradering av lärmiljöer och teknik 


Organisation: Gemensam förvaltning 


Rådger ledningen Olika delar av förvaltningen arbetar aktivt 
med att ge råd till ledningen hur hantera 
kapitalet. 


Organisation: JUR  
Planerade satsningar på yngre 
forskare och biträdande lektorer, på 
professionsträning av studenterna 
och på pedagogiska lärandemiljöer 


 


Organisation: LTH  
Satsningar Pengar användas inom verksamheten. 


Stimulera institutioner och forskargrupper 
att använda myndighetskapitalet. Men det 
tar tid. Myndighetskapital behövs när man 
har mycket externa medel. Delar ut mer 
strategiska medel. Infrastruktursatsningar. 
För att stimulera inst att 
använda  myndighetskapital. Men vi 
kommer inte lyfta av medel centralt från 
inst till LTH, utan stimulera att minska sitt 
myndighetskapital. Lyfts i 
budgetdiksussioner. 


 
 
 
 
 


 







 
 
 26 
Organisation: LUKOM 
Noggrann ekonomisk uppföljning 
och dialog med föreståndarna  


Särskild bevakning av LUHMs 
förbrukning av ökat ramanslag. 


 
Organisation: MAX IV 


 


Budgetprocess I nuläget har MAX IV ett 
myndighetskapital som ligger under 
universitetets måltal på 15 %. 28 MSEK av 
befintligt kapital är öronmärkt som en 
reserv för oväntade och större fluktuationer 
i ränteläget som påverkar vår 
hyreskostnad. MAX IV budgeterade 
underskott 2018 för att förbruka kapitalet 
utöver nämnda 28 MSEK, men prognosen 
visar istället att kapitalet av olika skäl 
kommer öka med ca 10 MSEK. 
 
Vi kommer budgetera underskott även 
2019 samtidigt som vi fortsätter jobba med 
att öka kvaliteten i budgetarbetet, framför 
allt i personalplaneringen, där avvikelser 
ofta uppstår. I MAX IVs budgetprocess 
trycker vi varje år hårdare på frågan om 
föreslagen planering är realistisk. 


Organisation: MED  
Personalplaner  
Investera i utbildningutbudet  
Organisation: NAT  
Fakulteten drar in 30% av överstigande tillåtet MK (15%) 


Förbrukar 55% av Fakultetens MK 
på personalsatsningar 


 


 
Universitetsövergripande åtgärder (urval): Avlyftsmodellen 
 
Ledningens värdering: Sannolikhet 3, konsekvens 3 
 
Prioriterad risk: Nej 
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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 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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Inledning 
En omvärldsbevakning är en strukturerad studie av omgivande faktorer som på olika 
sätt bedöms kunna påverka en organisations uppdrag och verksamhet. En sådan kan 
ta sin utgångspunkt i historien, men fokuserar framför allt på händelser som nyligen 
inträffat eller förväntas inträffa. I arbetet med en omvärldsbevakning ligger inte 
minst en önskan och strävan efter att uppmärksamma, bedöma samt bemöta framtida 
utmaningar, risker och möjligheter som finns runt omkring oss.  
 
Omvärldsbevakningen är i första hand ämnad som underlag till universitetsstyrelsen 
med förhoppning att den även kan vara användbar för andra intressenter, såväl 
interna som externa. Universitetsstyrelsen gav rektor i uppdrag att ta fram en 
omvärldsanalys som presenterades för styrelsen december 2016. Syftet med 
analysen var i huvudsak att fungera som en inspirationskälla för styrelsens 
strategiska diskussioner, att stimulera till samtal kring universitetets roll i en större 
kontext samt att peka på vilka utmaningar som universitetet framöver särskilt 
behöver uppmärksamma.  
 
Omvärldsbevakning 2018 är uppbyggd av: Utblick som presenterar de särskilda 
utmaningar och möjligheter som riskutskottet och universitetsledningen bedömt att 
Lunds universitet står inför, Fokusområden som kan komma att påverka Lunds 
universitet, Nationell och internationell utveckling som ger en kortare beskrivning 
av omvärlden, samt Bilagor med relevanta och aktuella propositioner, remisser, 
SOU:er (statens offentliga utredningar) och utredningsdirektiv.  
 
Lunds universitet har en strategisk plan som sträcker sig från 2017 till 2026. I den 
strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram och inom ramen för 
dessa områden finns 27 särskilt definierade delmål. Allt kan inte göras samtidigt, 
prioriteringar behöver göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. Utmaningarna i 
Utblick samt Fokusområdena har alla sin utgångspunkt i den strategiska planen 
och syftar till att peka ut vilka delmål som bör prioriteras i universitets årliga 
verksamhetsplan. Omvärldsbevakningen kan därmed hjälpa till att peka ut vilka 
olika delmål som ska prioriteras i universitetets verksamhetsplan.  
 
Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Riskutskottet ska delta i beredningen 
av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering och 
bereda styrelsens beslut som rör bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen. Utskottet har också i uppgift att öka förståelsen och medvetenheten i 
universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för eller 
förväntas exponeras för. Riskutskottet har därmed ett särskilt uppdrag i förhållande 
till den årliga omvärldsbevakningen.   
 
Utöver riskutskottet har utbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
forskarutbildningsnämnden, utifrån sina respektive ansvarsområden, samt Lunds 
universitets studentkårer aktivt deltagit med inspel och underlag till denna 
omvärldsbevakning. Utöver det har flera anställda från olika delar av förvaltningen 
och fakulteterna bidragit med inspel och expertkunskap till fokusområdena. 
Prorektor Sylvia Schwaag Serger har deltagit i arbetet, framför allt som ansvarig för 
avsnittet Utblick. Avdelning Planering har hållit ihop processen och texterna. 
 
Omvärldsbevakning 2018 har behandlats vid Lunds universitets styrelsemöte den 14 
december 2018. 
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Utblick 
I ett svårnavigerat landskap, med fler och mer komplexa förväntningar, mer svårtydd 
politisk styrning och en snabbt föränderlig omvärld, blir det allt viktigare med att 
samla in, tolka och sammanfoga information. Denna samlade omvärldsbevakning är 
tänkt som ett redskap i detta arbete. Det är viktigt att universitetet vidareutvecklar 
och ökar sin förmåga att göra samlade omvärldsanalyser och politiska bedömningar. 
Det handlar inte bara om att förstå de olika politiska kraven och andra parters 
förväntningar på oss utan också om att aktivt stödja och påverka politiken och vårt 
omgivande samhälle. 
  
Utblick är tänkt att lyfta fram specifika frågeställningar och områden som 
universitetet bör fokusera extra på i närtid. De områden som lyfts fram bör därefter 
bäras vidare och vidareutvecklas i bl.a. den kommande verksamhetsplanen. Även 
om den bakomliggande omvärldsbeskrivningen till stora delar är den samma år från 
år kommer de olika frågeställningarna som lyfts fram i denna text att skifta.  
 
Globala utmaningar 
Universitetets övergripande mål är att vara ett universitet i världsklass som förstår, 
förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Lunds universitet är både 
en del av en ständigt föränderlig omvärld såväl som en aktiv pådrivare av förändring. 
Det studenterna lär sig under sin utbildning påverkar direkt eller indirekt alla 
arbetsplatser och deras verksamhet i vårt samhälle. Forskning är ett av de mer 
kraftfulla förändringsverktygen i vårt samhälle och har i grunden förändrat vår 
omvärld och våra liv. 
  
Utmaningarna är till många delar mer komplexa än någonsin och kräver åtgärder på 
flera nivåer samtidigt. Universitetet har en viktig och central roll både i att ställa de 
rätta frågorna och att söka svar på dem. Frågeställningarna handlar om miljö, klimat, 
globalisering, demokrati, hållbar utveckling och hälsa. Utmaningarna handlar om att 
förstå och förklara maktförskjutningar, ökade spänningar, fördjupade klyftor mellan 
länder och grupper av människor.  
  
Svaren på hur globala utmaningar kan mötas finns i många fall i gränsytorna mellan 
olika discipliner och forskningsområden. Lunds universitet är därmed särskilt lämpat 
att bidra till lösningar genom den unika möjligheten till ämnesöverskridande 
forskning och utbildning som finns här. Det är därför viktigt att t.ex. medicinska och 
tekniska landvinningar kopplas samman med forskning och kunskap inom 
samhällsvetenskap, juridik och humaniora. Två konkreta exempel där universitetet 
kan utnyttja sin bredd är inom artificiell intelligens, AI, och för målen inom FN:s 
Agenda 2030.  Universitetet avser att fortsätta satsa på dessa områden.  
 
Bredden är vår styrka 
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet med omfattande utbildnings- och 
forskningsverksamhet inom ett stort antal områden. Universitetets stora bredd är 
dess enskilt största styrka. Denna bredd ger goda möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och 
korsbefruktande möten. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver samtidigt 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Utmaningen är att 
hitta en funktionell balans mellan spets och bredd.  
 
Att se bredden som en styrka innebär inte att alla de utbildnings- och 
forskningsinriktningar som finns och tidigare har funnits ska finnas kvar. Det är inget 
självändamål att ha så många utbildnings- och ämnesområden som möjligt. Att 
kunna upprätthålla en bredd med god kvalitet innebär en ständig utvärdering och 
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selektering. För att nya ämnen såväl som disciplinövergripande inriktningar ska 
kunna växa fram kan omprioriteringar vara nödvändiga.  
  
Det finns olika former av hinder och trösklar för samarbeten över fakultetsgränserna 
och potentialen i universitetets bredd används inte optimalt. I universitetets 
verksamhetsplaner för 2018 och 2019 anges att samtliga fakulteter och gemensamma 
förvaltningen aktivt ska underlätta för samarbeten över gränserna, vilket bland annat 
innebär att administrativa system och processer ska utformas och anpassas så att de 
stimulerar och förenklar samarbeten. En utredning är tillsatt vid universitetet med 
uppdrag att identifiera hinder såväl som goda exempel på samarbeten över 
fakultetsgränser. Detta är fortsatt ett prioriterat område för universitetet. 
  
Utöver att montera ner hinder och identifiera goda exempel behöver aktiva åtgärder 
sättas in som ytterligare stimulerar samarbeten. Fler fakultetsövergripande områden 
bör därav identifieras framöver. Det kan handla om att bygga upp fakultets- och 
ämnesövergripande forskarskolor, fakultetsgemensamma mastersutbildningar och 
strategiska ämnesöverskridande forskningsområden, som t.ex. 
forskningssamarbeten kopplade till MAX IV och ESS. 
 
Sammanflätade lärandemiljöer 
I Högskolelagen anges att verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära 
samband mellan forskning och utbildning. I den strategiska planen lyfts det fram att 
utbildning och forskning ska vara sammanflätade i lärandemiljöer där det både 
undervisas och forskas. Sammanflätningens betydelse ökar i en snabbt föränderlig 
värld, där utbildning kontinuerligt behöver utvecklas i nära samklang med 
forskningen. Sammanflätade miljöer ger högre kvalitet i utbildningarna och en nära 
och levande kontakt med utbildningen kan även berika forskningen.  
  
I sammanflätade miljöer ska forskare och professorer vara aktiva i utbildningen. På 
många av de topprankade universiteten i bl.a. USA, inte minst vid Ivy League-
universiteten, är även de mest välrenommerade forskarna aktiva inom utbildningen 
och denna ambition bör även Sverige och Lunds universitet ha. För att uppnå detta 
behöver utbildningens meritvärde öka inom åtskilliga områden. Universitetets stora 
beroende av externa bidrag komplicerar och försvårar denna strävan. Universitetet 
behöver trots detta öka sin ambitionsnivå inom detta område. 
 
Ökad autonomi och ökat ansvar 
En betydande fråga för universitetssektorn i Sverige och internationellt är frågan om 
autonomi. Inom många OECD-länder, inte minst i Europa, har det tidigare funnits 
en trend till ökad autonomi för lärosätena. Statsmakter har, av olika skäl, dragit 
tillbaka sin mer direkta styrning. Detta har ofta gjorts med ideologiska förtecken och 
med utgångspunkten att ökad frihet leder till ökad kvalitet. Samtidigt finns det en 
trend som går i den andra riktningen, mot ökad kontroll- och detaljstyrning inom 
flera områden. I Sverige och i våra nordiska grannländer går det att se dessa 
motstridiga trender samtidigt. Det finns även i vissa länder en vilja till ökad kontroll 
som är mer politiskt motiverad, som t.ex. Ungern och Turkiet. Den senare trenden 
är starkt sammankopplad med statsledningar som utmärks av populism, nationalism 
och protektionism 1, 2.   
  
Det senare är självklart en mycket oroande utveckling. Populismens frammarsch 
innebär nya utmaningar för de klassiska kunskapsbärande institutionerna som 


                                                   
1 University Autonomy in Europe III, E B Pruvot & T Estermann 
2 EUA; Högskolelandskap i förändring, T Ekberg, Högskolan i Borås 
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universiteten. I en värld som blir allt mer komplex och svårförstådd har universiteten 
en mycket viktig roll att spela, inte minst som motvikt till enkla lösningar, löst 
tyckande och alternativa fakta. Lunds universitet kommer att fortsätta stå upp för 
evidensbaserad kunskap.  
 
Den akademiska friheten är inte självklar och det finns ett flertal exempel på länder 
där den akademiska friheten är hotad. Dödliga attacker har ägt rum på 
campusområden i Syrien, Nigeria och Pakistan. I Turkiet avskedas forskare, lärare 
och administrativ personal. De beläggs även med utreseförbud och i en del fall har 
de även arresterats. I Kina har studenter tvingats återvända från sina studier 
utomlands och det finns tendenser till att forskare styrs i högre grad. I Central- och 
Östeuropa, framförallt Ryssland och Ungern, hotas fristående universitet av 
nedläggning och inskränkningar i deras självbestämmande. Studentrörelsen i 
Venezuela utgör en stor del av proteströrelsen mot den mer auktoritära regimen. Den 
röda tråden i alla dessa händelser är att tysta avvikande uppfattningar och hindra 
kritisk granskning 3, 4. Lunds universitet ska fortsätta stå upp för mänskliga 
rättigheter och kämpa för att värna och utveckla den akademiska friheten. 
 
Styrning inom sektorn 
Lunds universitet har under en längre tid på olika sätt önskat ökad autonomi. En 
ökad handlingsfrihet kan åstadkomma högre kvalitet i verksamheten och främja 
samverkan med andra parter i det omgivande samhället. Autonomi handlar också om 
att kunna vara en självständig och kritiskt granskande kraft i samhället. Med strävan 
efter ökad autonomi kommer behovet av ökad förmåga att göra strategiska vägval 
och fatta svåra beslut. Universitetet behöver visa sig kapabelt att handskas med och 
förvalta en ökad autonomi. Autonomi, akademisk frihet och akademiskt ansvar går 
hand i hand.  
  
Den svenska statsmakten har varit ambivalent i fråga om att styra eller inte styra 
lärosätena under flera decennier. Reformen som genomfördes 1993 ledde till en 
betydande ökad autonomi inom sektorn. Därefter skedde till vissa delar en ökad 
styrning och reglering. Under Alliansregeringen styre från 2006 till 2014 fanns en 
uttalad ambition att öka lärosätenas autonomi, samtidigt som t.ex. lärarutbildningen 
fick ökad styrning och kontrollen av utbildningen ökade. Under följande 
mandatperiod fanns tecken på ökad styrning av lärosätenas verksamhet, genom 
särskilda utbildningssatsningar och styrning av lärosätens campusplaner. Denna 
ambivalens kommer med stor sannolikhet att bestå även framöver. När motstridiga 
politiska signaler och strategier löper parallellt finns risk att det blir svårt att bedöma 
vilka övergripande mål som egentligen styr.  
 
Ett universitet som gör anspråk på att vara ledande och drivande kommer därför att 
behöva formulera egna ideal och föreställningar om relationen mellan mål, styrning 
och självständighet. Den strategiska planen är ett viktigt steg i detta arbete. Lunds 
universitet behöver i ökad utsträckning självt kunna göra välgrundade bedömningar 
och ta ut en egen riktning framöver. Som ett led i denna stävan bör universitetet öka 
sin närvaro i Stockholm och mer systematiskt följa regeringskansliet såväl som 
nationella myndigheter som t.ex. Vetenskapsrådet och Universitetskanslersämbetet.  
 
STRUT 
Regeringen har tillsatt en utredning om styrning och nytt resurstilldelningssystem, 
benämnd STRUT. Under 2019 kommer denna utredning att remissbehandlas. 


                                                   
3 Free to Think 2017, Scholars at Risk 
4 https://www.timeshighereducation.com/news/academics-face-continuing-global-crisis-attacks 181113 
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Utredningen har presenterat skisser på hur ett möjligt framtida 
resurstilldelningssystem kan se ut och universitetet har nära följt utredningens 
arbete. Det övergripande målet – hög kvalitet i utbildning och forskning – behöver 
vara det som avgör hur statens styrning utformas och hur ett nytt 
resursfördelningssystem ska se ut. Systemet behöver vara hållbart över tid, robust, 
transparant och förutsägbart. Universitetet menar att ett nytt styr- och 
resurstilldelningssystem behöver ge rimliga ekonomiska grundförutsättningar och 
slå vakt om lärosätenas självständighet. 
  
Den högre utbildningen lägger grunden för samhällets kompetensnivå. Att 
universitet och högskolor får adekvat ersättning för uppdraget att bedriva högre 
utbildning är grundläggande för hela samhället. Ersättningsnivån behöver utgå ifrån 
att svensk högre utbildning ska kunna möta studenternas, samhällets och 
arbetsmarknadens behov samt vara internationellt konkurrenskraftig. 
  
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen till 
forskningen och de externa bidragen förskjutits. Andelen externfinansiering av 
universitetens forskning har nått sådan proportion att det skadar lärosätens möjlighet 
att göra egna strategiska val, kunna ta ett långsiktigt och strategiskt 
arbetsgivaransvar, skapa attraktiva karriärvägar för yngre forskare samt bedriva 
oberoende forskning. Utredningen behöver föreslå ett system som leder till att 
påtagligt öka basfinansieringen till lärosätena.  
 
Morgondagens utbildning 
Hur morgondagens utbildning kommer att se ut går inte att ge ett säkert svar på, men 
det finns redan nu flera viktiga trender som ger tydliga fingervisningar. Några av 
dessa trender fångas i den följande omvärldsbevakningen. Det vi vet är att vår 
omvärld blir allt mer komplex och att ny kunskap blir gammal i allt snabbare takt. I 
en snabbt föränderlig omvärld blir behovet och förmågan till omställning allt mer 
viktig och efterfrågad. Ämnesspecifik kompetens kommer fortfarande att vara viktig 
för den högre utbildningen, men samtidigt blir generiska kompetenser allt mer 
centrala.  
  
Svensk utbildning generellt, vilket även gäller för utbildningen vid Lunds 
universitet, är i huvudsak inriktad mot tidig specialisering och ämnesspecifikt djup. 
Samtidigt finns flera framgångsrika universitet i världen där de generiska 
färdigheterna och en bredare ämnesutbildning är i fokus. Konkreta exempel på detta 
lyfts fram i studien Utbildning, forskning, samverkan – Vad kan svenska universitet 
lära av Stanford och Berkeley? Vid dessa lärosäten är målet att utbilda hela 
studenten, ofta genom bred basutbildning (liberal arts) 5. 
  
Universitetets grundläggande mål är att ge en god utbildning nära kopplad till 
levande forskningsmiljöer och en utbildning som leder till ämnesspecifika 
kompetenser såväl som en förmåga att bli självständiga och kritiska aktörer som 
klarar av att navigera i en föränderlig framtid. Ett levande studentliv och ett aktivt 
studentinflytande är hörnstenar för Lunds universitet. Det rika och välutvecklade 
studentlivet i Lund är en viktig faktor för att göra universitetet till en attraktiv och 
utvecklande mötesplats för studenter. I en framtid där allt mer utbildning finns 
tillgänglig på nätet kommer studentlivet att bli en allt viktigare faktor för unga 
människor att välja förlägga sin utbildning till just Lund. 
  


                                                   
5 A Bienenstock, S Schwaag Serger, M Benner och A Lidgard (SNS Förlag, 2014) 
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Vid universitetet sköts utbildningsplaneringen i huvudsak av varje enskild fakultet. 
Universitetets utbildningsutbud grundar sig på studenternas efterfrågan, 
arbetsmarknadens behov, universitetets forskningskompetenser och övergripande 
strategiska överväganden. Frågan hur universitetet bygger upp bästa möjliga 
utbildningsutbud i en ständigt föränderlig omgivning med skiftande politiska krav, 
arbetsmarknadens olika behov, demografiska svängningar och konjunkturer som får 
söktrycket att fluktuera är ständigt aktuell.  
  
Morgondagens studenter, såväl som morgondagens arbetsgivare, kommer att 
efterfråga både ämnesdjup, ämnesbredd och generiska kompetenser i utbildningarna. 
Universitetet behöver i ökad utsträckning systematiskt arbeta med frågan hur 
morgondagens utbildning kan och bör se ut. Att morgondagens utbildningar 
generellt sett kommer att behöva mer inslag av ämnesövergripande och generiska 
inslag bör vara en utgångspunkt i detta arbetet.  
 
Digitalisering inom utbildningen 
Att universitetet i ökad utsträckning behöver dra nytta av alla de möjligheter som 
den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen erbjuder har lyfts fram i de 
tidigare omvärldsanalyserna såväl som i universitetets verksamhetsplan. I de fall där 
en blandning av online- och campusbaserad undervisning har använts har det visat 
sig att det är positivt för såväl studenternas lärande som för genomströmningen. 
Inom den högre utbildningen vid universitetet görs detta dock i begränsad 
omfattning idag.  
  
Studenter som kommer till universitetet har idag ofta en högre digital kompetens än 
många lärare. Detta skapar inte bara en frustration utan leder också till att en möjlig 
potential inte tas tillvara. En digitalisering av högre utbildning ställer nya krav på 
lärarna då pedagogiken på olika sätt behöver utvecklas och anpassas. Universitetet 
behöver i ökad utsträckning ta ett samlat grepp kring lärarnas pedagogiska samt 
tekniska utbildning. Utöver pedagogisk och teknisk utbildning behöver universitetet 
även kunna erbjuda tekniska lösningar, plattformar, inspelningsstudios och 
kompetent stödpersonal för att kunna driva digitaliseringen inom grundutbildningen 
vidare.  
  
Universitetet har identifierat digitalisering som en central strategisk fråga i den 
strategiska planen och i de efterföljande verksamhetsplanerna. Utbildningsnämnden 
har fått särskilda medel till detta. Lunds universitet behöver ytterligare höja sin 
ambition inom detta område, annars riskerar lärosätet att halka efter i den nationella 
och internationella utvecklingen. Rätt använd kan en ökning av e-lärandet även 
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.  
 
Internationalisering 
Ökad internationalisering har länge varit ett viktigt mål för Lunds universitet. I fråga 
om mobilitet är Lunds universitet ett av de mest internationella lärosätena i Sverige. 
Av universitetets alla studenter är närmare 20 procent från annat land och på 
masterutbildningarna och inom forskarutbildningen är siffran cirka 50 procent. 
Universitetet bibehåller sin position som mottagare av flest avgiftsstudenter. Lunds 
universitet har ett mycket omfattande forskningssamarbete med lärosäten över hela 
världen. Universitetets attraktionskraft internationellt leder till att fler lärare och 
forskare söker sig hit. Att människor oavsett bakgrund kan mötas och utbildas 
tillsammans bidrar till ökad kvalitet i utbildningarna och forskningen.  
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Internationalisering av universitet och högskolor är viktigt för kvaliteten i 
forskningen och undervisningen men även för Sverige som land, t.ex. för 
diplomatiska förbindelser, för investeringar, export, internationella samarbeten samt 
förmågan att tackla stora samhällsutmaningar. Ett framgångsrikt 
internationaliseringsarbete är dock resurskrävande. Nuvarande 
resurstilldelningssystem vare sig underlättar eller stimulerar detta arbete. Det finns 
även regelverk som försvårar arbetet med internationella utbyten, inom både 
utbildning och forskning. Lunds universitet har följt och påverkat 
internationaliseringsutredningens arbete. I regeringens arbete med att ta fram en 
nationell strategi för internationalisering ska universitetet vara en pådrivande och 
tongivande part.  
 
Lunds universitet behöver ytterligare höja sina ambitioner i att öka utbytet med andra 
lärosäten och länder inom utbildningen såväl som öka den internationella 
mobiliteten bland lärarna. Språkstöd och språkutbildningar för såväl anställda som 
nyrekryterade lärare och forskare behöver utvecklas. Att kunna rekrytera och behålla 
de internationellt bästa och mest lämpliga lärarna och forskarna är av yttersta vikt. 
Universitetet avser att målmedvetet fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare 
stärka sin position som en attraktiv internationell utbildningsanordnare och 
forskningspart.  
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Fokusområden  
Denna del av omvärldsbevakningen innehåller områden som företrädare för 
verksamheten har identifierat och som kan komma att påverka högskolesektorn och 
Lunds universitet. Områdena som beskrivs nedan kan på olika vis innebära 
utmaningar för universitetet, så väl risk som möjlighet.   
 
Fokusområdena har ingen inbördes ordning, utan har värderats lika av företrädare 
för verksamheten. Vissa trender och teman kan återkomma under mer än ett 
fokusområde, då dessa stundom överlappar med varandra. 
 
Attraktivt lärosäte 
Konkurrensen om forskare, studenter, experter och ekonomiska resurser är hård och 
i allt större utsträckning internationell. För att fortsätta vara ett lärosäte som 
attraherar anslag och de bästa studenterna och forskarna behöver Lunds universitet 
därför både se på sektorns utveckling internationellt, men även granska vad som 
konkret kan göras nationellt, regionalt samt internt på universitetet. Högsta kvalitet 
i forskning och utbildning är ett prioriterat område i den strategiska planen och utgör 
givetvis grunden för ett attraktivt lärosäte.  
 
Attraktivitet utanför och inom universitetets mandat 
Lunds universitet har under flera år placerat sig på topp 100 av världens universitet 
på internationella rankinglistor. I takt med att konkurrensen ökar, inte minst från 
kinesiska universitet som har uttalade mål att tillhöra världens högst rankade 
universitet, är det troligt att svenska universitet inom snar framtid kommer att 
försvinna från topp 100-placeringarna. Hur universitet och högskolor ska förhålla 
sig till rankinglistor och hur mycket de egentligen speglar kvaliteteten på ett lärosäte 
har länge diskuterats inom sektorn nationellt och internationellt. Klart är att 
rankinglistorna används av såväl studenter som forskare internationellt för att 
jämföra framtida studie- eller forskningsdestinationer och för att avgöra hur 
attraktivt ett universitet är. Förmodligen kommer listorna att fortsätta vara en viktig 
informationskälla för studenter och forskare för lång tid framöver då inga alternativa 
metoder att mäta lärosäten har presenterats eller slagit igenom. Under hösten 2018 
har professor Mats Benner i uppdrag att kartlägga vilka strategier andra universitet 
har i sitt arbete med ranking samt att föreslå framtida strategier för Lunds universitet.  
 
En del faktorer som påverkar attraktiviteten ligger utanför eller delvis utanför Lunds 
universitets mandat såsom bostadsbyggande, stadsplanering, regional infrastruktur 
och migrationsprocesser inklusive arbetsmarknad och utbildning för medföljande. 
Andra faktorer har universitetet möjlighet att själv påverka såsom kvalitet i 
utbildning och forskning, attraktiva karriärvägar, ökad internationalisering och 
digitalisering. Internationalisering, digitalisering, breddad rekrytering, livslångt 
lärande, m.m. diskuteras som separata fokusområden men hänger ihop på ett 
komplext vis. 
 
Lunds universitet har stora möjligheter, genom sin bredd, att locka studenter och 
forskare med tvärvetenskapliga samarbeten. För att säkerställa att denna möjlighet 
når sin fulla potential har universitetsledningen tillsatt en utredning för att se vilka 
hinder som finns för tvärvetenskapliga samarbeten inom utbildning och forskning 
och hur de ska kunna undanröjas. Utbildningsdelen av detta projekt kommer att 
redovisas under 2019. 
 
Tillvarata forskningsanläggningarnas dragningskraft 
De stora forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV både attraherar internationell 
kompetens och sätter samtidigt universitetet och regionen på den internationella 
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kartan – både gällande forskningsexcellens och dess koppling till utbildning, samt 
som attraktiv region att verka och vara i. Ingenstans i världen finns motsvarande 
satsning, med två ledande anläggningar sida vid sida samt en helt ny stadsdel i 
anslutning till anläggningarna som byggs upp för bostäder, forskning, undervisning 
och företag. Denna USP, Unique Selling Point, bör lyftas i alla sammanhang. För att 
inte tappa den potential som ligger i framtidens utformning av Science Village 
Scandinavia (SVS), behöver universitetet säkerställa att såväl långsiktiga strategier 
och omvärldsanalyser tas fram och presenteras och att visionerna tydligt 
kommuniceras.  
 
Under 2018 utsåg rektor en beredningsgrupp som ska föra etableringsplanerna 
vidare och ta fram underlag så att beslut kan fattas inom Lunds universitet, vid 
fakulteter, institutioner, och inom SVS. Beredningsgruppen har också i uppgift att 
föra dialog med externa parter i syfte att vidareutveckla SVS. 
 
Titaprojektet, ett EU-projektet för ESS och MAX IV i regionen, lyfte i sin slutrapport 
2012 ett antal strategier för att öka regionens attraktivitet med anledning av ESS och 
MAX IV 6. I strategin ”Utveckla regionens internationella attraktivitet” nämns en 
fungerande mottagarorganisation för utländsk kompetens, tillgång till internationella 
skolor och flexibla boendeformer. Gällande dessa frågor behöver Lunds universitet 
vara en aktiv påverkans- och diskussionspart i förhållande till regering, region och 
kommun.  
 
Swebeams är ett initiativ från Vetenskapsrådet och Vinnova och som samlar 
akademi, forskningsinstitut och näringsliv med intresse för MAX IV och ESS. Precis 
som Tita-projektet uppmärksammade redan 2012 konstaterar Swebeams rapport från 
2018 att det är de svenska lagarna och reglerna som ger förutsättningarna för om 
Sverige ska kunna attrahera experter, utländsk arbetskraft och gästforskare till 
anläggningarna vilket är avgörande för hur framgångsrika svenska lärosäten och 
företag blir på att nyttja anläggningarna MAX IV och ESS 7.   
 
Swebeams konstaterar att det är viktigt att personer med medborgarskap i andra 
länder enkelt och effektivt kan flytta till Sverige för att bedriva forskning och 
utveckling. Eftersom många personer behöver komma till Sverige för att säkra den 
svenska kapitaliseringen av ESS och MAX IV bör det behovet betonas ytterligare. 
Lunds universitet konkurrerar inte bara om att attrahera spetskompetens från andra 
länder inom synkrontonforskning, utan problematiken gäller för universitetet som 
helhet.  
 
Att regionen fortsätter att utveckla och bejaka internationalisering är en avgörande 
framtidsfråga, både för universitetet men även för hela regionen. Lunds universitet 
behöver därför fortsätta att tydligt kommunicera vikten av internationell öppenhet. 
 
Bostadsfrågan 
Sedan 2010 är Lunds universitet ett av flera universitet som regeringen har beviljat 
undantag för att kunna upplåta lägenheter i andra hand (blockförhyrning) till 
studenter samt gästforskare. Detta undantag har under 2018 förlängts till och med 
2020 8. Det finns dock juridiska svårigheter med detta undantag, exempelvis risk för 
snedvriden konkurrens, och det är inte självklart att detta undantag kommer att 


                                                   
6 Tita regional mobilisering kring ESS och MAX IV, slutrapport 2012 
7 https://www.swebeams.se/wp-content/uploads/2018/09/SWEbeams-slutrapport-f%C3%B6r-spridning.pdf 
181105 
8 Regeringsbeslut U2018/03635/UH 
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permanentas. Tas denna möjlighet bort kan det leda till konsekvenser för 
universitetets möjligheter att erbjuda boende till utländska studenter, vilket i sin tur 
negativt påverkar universitetets attraktivitet.  
 
Lunds universitet är känt för sitt studiesociala liv och campus som samlar studenter 
på plats. Detta är en stor konkurrensfördel och bidrar till attraktiviteten. Att studenter 
kan bo i närheten av campus där det sociala livet pågår inte minst på kvällar och 
helger är därför viktigt. Lund som bostadsort för studenter rödlistas alltjämt i 
Sveriges Förenade Studentkårers, SFS:s, årliga rapport ”Bostadssituationen för 
landets studenter - SFS Bostadsrapport 2018” vilket kan påverka attraktionskraften 
för nationella studenter 9. Rapporten tittar både på utbud och kostnad för 
studentbostad. I universitetets nybörjarenkät uppgav 95 procent av 2014 och 2015 
års nybörjarstudenteter att de hade sin bostadssituation ordnad ett par veckor efter 
terminsstart. Dock gäller det något högre för inresande än för svenska studenter 10. 
Värt att nämna är att Lunds kommun har påbörjat ett ambitiöst program för 
bostadsbyggnation för de kommande åren 11. Även AF Bostäder och flera nationer i 
Lund har pågående bostadsprojekt. Utvecklingen av bostadssituationen, både för 
nationella studenter och internationell kompetens bör följas noggrant då det är 
faktorer som påverkar universitetets attraktivitet. 
 
Attraktiva karriärvägar 
Goda och tydliga karriärvägar har under flera år varit föremål för diskussioner på 
Lunds universitet men även på ett nationellt plan. Frågan lyfts även i 
internationaliseringsutredningen som en viktig faktor för att attrahera internationell 
kompetens. 
 
Goda och tydliga karriärvägar bidrar till att Lunds universitet är en attraktiv, 
konkurrenskraftig och god arbetsgivare, som har möjlighet att rekrytera och behålla 
de mest kompetenta medarbetarna. Goda karriärvägar befrämjar även högsta kvalitet 
i utbildning och forskning och ytterligare ett av de prioriterade områdena i den 
strategiska planen: Sammanflätning av utbildning och forskning. 
 
Under 2018 fick professor Mia Rönnmar i uppdrag att se över karriärvägar för 
forskare och lärare vid universitetet vilket resulterade i rapporten Goda och tydliga 
karriärvägar vid Lunds universitet 12. I den belyses de utmaningar som finns 
avseende anställning, karriärvägar och kompetensförsörjning för undervisande och 
forskande personal vid universitetet. Rapporten innehåller även en genomgång av 
gällande rättslig reglering samt tio rekommendationer för fortsatt arbete. Rektor har 
beslutat om att fördjupa uppdraget och en policy för anställning och karriärvägar för 
lärare och forskare håller på att tas fram liksom en reviderad anställningsordning för 
Lunds universitet 13. 
 
 
Internationalisering  
Globalisering och internationalisering är två begrepp som är starkt förknippade med 
varandra och inte alltid lätta att särskilja. Begreppet globalisering används för att 
beskriva när flöde av pengar, teknik, människor, värderingar, kunskap och idéer får 
minskad nationell betydelse, vilket medför ett ömsesidigt beroende länder emellan. 
                                                   
9 https://www.sfs.se/nyheter/sfs-bostadsrapport-2018-ar-har 181114 
10 Lunds universitetets nybörjarenkät - resultat från 2014 och 2015 års enkätstudier, rapport 2016: 276 
11https://www.lund.se/globalassets/lund.se/bygg_bo/bostader-och-offentlig-/bostadsprojekt_2019_2021_final.pdf 
12 Goda och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet, Mia Rönnmar, Lunds universitet, 2018 
13 Beslut Dnr STYR 2018/1540 
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Förutsättningar för internationalisering påverkas i grunden av globalisering. 
Internationalisering är viktigt för lärosäten för att kunna utnyttja och hantera den 
effekt som globalisering har i samhället, men det främsta skälet är att öka kvaliteten 
inom utbildning och forskning. 
 
Lärosäten i Sverige är enligt lag ålagda att främja internationalisering, något som 
infördes i Högskolelagen 1977 14. I syfte att ytterligare öka internationalisering av 
universitet och högskolor tillsatte regeringen 2017 en utredning, kallad 
”Internationaliseringsutredningen”, vars uppdrag var att föreslå en uppföljningsbar 
nationell strategi för internationalisering för universitet och högskolor som omfattar 
både utbildnings- och forskningsverksamheten, samt samverkan med det omgivande 
samhället 15. 
 
Att vara ett internationellt universitet och tillgodose att studenter som tar examen har 
utvecklat sin internationella förståelse och sin internationella kompetens är inte 
enbart att ett lärosäte har inresande/utresande studenter. Innehållet och upplägget av 
utbildningar såväl som mångfald bland studenter, lärare, forskare och administrativ 
personal är andra sätt att säkerställa att universitetet når upp till målet. 
 
Hållbar utveckling 
FN antog år 2015 Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Agenda 2030 gäller för alla människor och länder, där olika aktörer såsom 
kommuner, landsting, civilsamhället, forskare och akademiker alla har ett ansvar att 
bidra. De globala målen har satts gemensamt på regerings- och stasnivå, men det är 
upp till varje medlemsland hur de ska uppnås 16. 
 
En utmaning, framför allt för västvärlden, är de konsumtionsvanor som finns och 
som i sin tur kan ha global negativ påverkan. Andra utmaningar är jordens ökande 
befolkningsmängd, migrationsströmmar och urbanisering. Detta kräver nya 
tankesätt så väl ekonomiska, politiska, samhälls- och miljömässiga, för att bidra till 
en global hållbar utveckling 17. 
 
Akademin har som kunskapsbärande institution ett särskilt ansvar att bidra till att de 
globala målen nås och lärosätena, med uppdrag att samverka med det omgivande 
samhället, har stor potential att ta sig an de globala utmaningarna. Detta anges även 
i Lunds universitetets strategiska plan där ett av de prioriterade områdena är “Aktiva 
samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna”. Lunds universitet är 
också med sin unika bredd och möjlighet till tvärvetenskapliga samarbeten särskilt 
lämpat att ta sig an de samhällsutmaningar vi står inför. Universitetet har bl.a. valt 
att starta en forskarskola inom Agenda 2030 där alla åtta fakulteter bidrar med sina 
kompetenser och spetskunskaper. 
 
Ökad global konkurrens  
Ett troligt scenario är att Asiens ekonomiska momentum fortsätter 18. Kina bygger 
upp en omfattande infrastruktur, även utanför sin landsgräns. Kina har under kort tid 
                                                   
14 Högskolelag (1992:1434) 1 kap, 5§, 3 st 
15 https://www.regeringen.se/491b3e/contentassets/b9f7e2a174e04bf1b32ba185745415aa/okad-
internationalisering-av-universitet-och-hogskolor-dir.-201719.pdf 
16 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-
utveckling/ 181021 
17 https://www.globalis.se/ 181021 
18 Asia 2050, Realizing the Asian Century, Asean development bank, 2011, Strategiska trender i ett globalt 
perspektiv – 2025: En helt annan värld? Regeringskansliet 2014 
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etablerat sig globalt som en nyckelspelare inom forskning, innovation och högre 
utbildning till följd av stora satsningar, så väl offentliga som privata. Sverige har 
idag starkare forsknings- och innovationskopplingar till både Europa och 
Nordamerika än till Kina. Att utveckla framgångsrika samarbeten med Kina inom 
utbildning, forskning och innovation är nödvändigt för att få tillgång till kunskap 
och kompetens och för att kunna möta globala utmaningar inom exempelvis 
klimatförändringar. Eventuella samarbeten bör dock föregås av ett kunskapsbaserat 
förhållningssätt till möjligheter så väl som till risker, t.ex. ökad medvetenhet om 
skillnader i lagar och normer samt skillnader i synen på relationen mellan staten och 
individen 19. 
 
Det är inte bara Kina som gör stora satsningar på högre utbildning, även etableringen 
av andra asiatiska lärosäten ökar. Flera länder i Asien har högt satta ambitioner för 
att öka antalet lärosäten med höga placeringar på rankinglistor 20, 21. Figuren nedan 
visar antalet asiatiska lärosäten som befinner sig bland topp 100 på rankinglistor. En 
tydlig ökning är synlig för de senaste åren. 
  


 
Figur 1. Antal asiatiska universitet bland topp 100 (QS världsrankning) ökat från 17 till 24 från 2013 till 2018. 
 
När det gäller forskningsproduktion sker det en ökning globalt, men även här är 
ökningen för Asien mer markant än för övriga delar av världen, se figur 13 under 
delen Nationell utveckling, Forskningsproduktion. 
 
Lunds universitet behöver förhålla sig till att fler länder med högt satta ambitioner 
kan komma att attrahera studenter, forskare och lärare på ett annat sätt än tidigare. 
Det innebär ökad konkurrens, men också möjlighet till nya samarbetspartners inom 
både forskning och utbildning. Universitet bör säkerställa att det finns tillräckligt 
stöd för anställda i deras kontakter med andra länder, vilket underlättar för den 
enskilde anställde att kunna göra väl avvägda beslut inför potentiella samarbeten. 
Det gäller politik, kultur, etik, regelverk, immateriella rättigheter, samt 
administrativa rutiner. 
 
Mobilitet 
Det ökade behovet av högre utbildning och en växande medelklass globalt 
kombinerat med att resande har blivit både billigare och enklare, gör att många 
studenter söker nya alternativ för sin högre utbildning. Flera länder och regioner har 


                                                   
19 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/10/sverige-och-kina--starkt-samverkan-for-en-hallbar-framtid/ 181105 
20 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180927160718725 180927 
21 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181002154128208 181002 
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gjort satsningar, t.ex. via stipendieprogram och bilaterala avtal med andra lärosäten, 
för att öka studentmobilitet, inresande såväl som utresande. EU:s Erasmus+ program 
är ett exempel på satsning för att öka studentmobilitet. Ett annat sätt är att skapa en 
särskild myndighet som ansvarar för administrationen av mobilitetsprogram, så som 
Nederländerna har gjort. Myndigheten har en viktig roll i landets 
internationaliseringsarbete inom högskolesektorn och har kontor i elva länder. 
Kontorens främsta roll är att marknadsföra nederländsk utbildning. 
 
På EU-nivå fastslogs inom Europa 2020-strategin att år 2020 ska minst 20 procent 
av studenter som tar examen inom högre utbildning ha spenderat minst tre månader 
av sin studietid utomlands. I Internationaliseringsutredningen föreslås det att Sverige 
höjer ambitionen och att år 2025 ska 25 procent av svenska studenter som tar en 
högskoleexamen ha spenderat minst tre månader utomlands under sin studietid. 
Lunds universitet klarar sig bra, drygt 19 procent av studenter som tog examen 
läsåret 2016/2017 hade studerat utomlands. 
  
Tidigare har den globala studentmobiliteten dominerats av anglosaxiska länder som 
destinationsländer. Studentmobiliteten har under senare år ökat inom Asien, 
Latinamerika och Afrika, men även mellan dessa världsdelar. På global nivå talar 
allt för en ökad internationell studentmobilitet, men mobilitet påverkas av 
exempelvis ekonomiska konjunktursvängningar och politiska skeenden och kan 
därför vara svår att beräkna. Ovan nämnda oförutsägbara skeenden kan även ha stor 
påverkan på forskarstuderande, forskare och lärare. 
 
Universitetet närmar sig idag att fem procent av utbildningsintäkterna kommer från 
avgiftsbetalande studenter, dvs. studenter som kommer från länder utanför Europa 
eller som inte studerar inom utbytesprogram. Ett problem för dessa studenter har 
varit att få uppehållstillstånd i tid för att kunna påbörja sina studier, vilket kan få 
konsekvenser för såväl universitetet som den enskilde individen. För att underlätta 
hanteringen har universitetet anställt en handläggare som uteslutande arbetar med 
migrationsfrågor för studenter. Universitet har en pågående dialog med 
Migrationsverket och deltar i ett pilotprojekt där lärosätena ska vara med i 
bedömningen av uppehållstillstånd för studieavsikten. Hantering av t.ex. 
studieavsikt är normalt inte en uppgift som hanteras av lärosäten, utan av andra 
myndigheter. När Lunds universitet behöver gå in med stöd som ligger utanför 
myndighetens uppdrag kan det komma att belasta universitetets verksamhet negativt 
ur resurssynpunkt. 
 
Då människors rörlighet ökar, ökar även deras valmöjligheter. Universitetet 
konkurrerar med övriga världen i att attrahera studenter och lärare. Lunds universitet 
behöver ett aktivt och strategiskt arbete med mobilitetsfrågor, både ur ett student- 
som lärarperspektiv. 
 
EU 
Förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien där parterna ska enas om 
villkoren för Storbritanniens utträde, brexit, som formellt ska ske 29 mars 2019. Det 
är svårt att idag överblicka vilka konsekvenser brexit får för pågående och framtida 
utbildnings- och forskningssamarbeten eftersom det beror på hur nära utbildnings- 
och forskningssamarbetet med EU-länderna tillåts bli efter utträdet. 
 
För att få en tydligare bild över de eventuella konsekvenser som brexit kan få på 
sektorn kartlägger nu universitetet sina samarbeten med Storbritannien. Strategier 
och handlingsplan håller på att tas fram för universitetets samarbeten med 
Storbritannien efter deras utträde ur EU. Inom utbildningsområdet skulle en stor risk 
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kunna bli färre in- och utresande studenter. I maj 2018 svarade runt en tredjedel av 
studenterna i en undersökning, inom ovan nämnda kartläggning, att de inte hade rest 
till Storbritannien utan Erasmusfinansiering, vilket blir realiteten om Storbritannien 
blir ett tredje land 22. Möjligheterna kan å andra sidan bli att universitetet knyter sig 
närmare engelsktalande universitet utanför Storbritannien och på så vis hittar nya 
samarbetspartners. På sikt kan konsekvenserna för forskningssamarbeten bli stora 
med minskad tillgång till forskningsmiljöer och nätverk i Storbritannien, minskade 
möjligheter till samarbeten och till sampublicering. 
 
Storbritannien är idag universitetets näst största samarbetspartner inom EU:s 
ramprogram samt den näst största sampubliceringspartern internationellt. Pågående 
projekt med Storbritannien löper med största sannolikhet tiden ut, eftersom den 
brittiska regeringen och EU nådde en överenskommelse att utträdesavtalet ska 
innehålla regler om en övergångsperiod från utträdet den 30 mars 2018 till den 31 
december 2020 23, 24. Det finns tecken på att de brittiska lärosätena månar om att 
behålla de samarbeten de har inom EU vilket skulle kunna leda till fördjupade 
bilaterala samarbeten med enskilda lärosäten. 
 
Under maj 2019 hålls val till Europaparlamentet. Distributionen av platser i 
parlamentet kommer att omfördelas och bli färre till följd av Storbritanniens utträde. 
Annat som kan påverka högskolesektorn är att EU kraftsamlar inom 
utbildningsfrågor. Ett nytt Erasmus+-program håller på att tas fram och EU ser över 
sin agenda för högre utbildning. Förhandlingar om Horizon Europe (nionde 
ramprogrammet för forskning och innovation) och som ska löpa 2021–2027 pågår, 
men det finns indikationer på att förhandlingarna kan komma att dra ut på tiden. 
 
Till Horizon Europe har kommissionen föreslagit en ökning till 100 miljarder euro 
inom forskning och innovation. Det är ännu oklart hur ramprogrammet kommer att 
se ut eftersom budgeten inte har gått igenom, samt att brexit-förhandlingarna ännu 
inte är avslutade. Horizon Europe är en vidareutveckling av strukturen och 
grundtanken i Horizon 2020 (H2020, EU:s sjunde ramprogram för forskning och 
innovation), med ökad tyngdpunkt på klimatfrågor, innovationer, Open Science och 
Open data, samt tydliga synergier mellan de olika delarna i ramprogrammet och med 
andra EU program, t.ex. strukturfonderna. 
 
EU kommissionen har presenterat ett nytt initiativ för att ytterligare stärka ungdoms-
, utbildnings- och kulturpolitiken. En gemensam utbildningsplattform European 
Education Area by 2025 har tagits fram med initiativet att öka mobilitet, för studenter 
så väl som för unga forskare och lärare. Målet är att öka den internationella och 
interkulturella förståelsen hos studenter, samt öka andelen som talar flera språk. 
Inom European Education Area ska studenter kunna tillgodoräkna sig sina studier 
utomlands vilket kan öka studenters vilja att studera utomlands under sin studietid. 
Under Ersamus+-programmet lanseras European Universities, ett pilotförsök under 
2019 och 2020 där nätverk bestående av fyra till sex europiska universitet ska gå 
samman och erbjuda studenter utbildning och ge en examen 25. 
  
                                                   
22 Lund universitets, Externa relationer, kartläggning “LU:s samarbeten med Storbritannien” 
23 
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.481c5d731591bb12a12c2ccd/1483540903162/pm_2017_05%20Brexit
%20och%20universiteten.pdf 181112 
24 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit---storbritanniens-uttrade-ur-eu/beredskap-med-anledning-
av-brexit/ 
25 https://ec.europa.eu/commission/news/towards-european-education-area-2025-2018-may-22_en 181021 
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Andra initiativ för att öka mobilitet är att införa ett European student card för att 
minska administrativa utmaningar för enskilda studenter och för lärosätena. EU vill 
även införa gemensamma valideringssystem för att hantera sökande från övriga 
länder, så att studenter kan tillgodoräkna sig tidigare studier samt kurser de läser 
utomlands. Medlemsländer, och lärosäten, behöver ha större insyn och kunskap 
gällande utbildningsfrågor på EU-nivå för att stå sig konkurrenskraftiga. 
  
Lunds universitet är det svenska lärosäte som har fått mest forskningsbidrag från 
H2020, tätt följt av Karolinska institutet och Kungliga Tekniska Högskolan 26. I en 
ny rapport från EU-kommissionen konstateras en tydlig korrelation mellan nationell 
investering i FoU och deltagande i EU:s ramprogram; en högre nationell investering 
i FoU tyder på högre deltagande i H2020. Sverige investerar mest i FoU per invånare 
och har det åttonde högsta deltagandet i H2020, sett till vunnen finansiering per 
invånare. Det kan även nämnas att drygt 9 procent av alla H2020-projekt har svenskt 
deltagande 27. Av de tio skånska deltagare som har erhållit mest bidrag från H2020 
har ytterligare sex deltagare kopplingar till universitetet, direkt eller indirekt 28. 
  
Internationaliseringsutredningen tar bl.a. upp mobilitet, EU:s ramprogram och 
Erasmus+ samt vikten av omvärldsbevakning som grundläggande faktorer för att 
kunna bedriva ett långsiktigt och strategiskt internationellt arbete vad gäller 
utbildning, forskning och innovation 29. Som ett led i det arbetet har Lunds 
universitet nu en representerat på plats i Bryssel 30. Denna medarbetare finansieras 
gemensamt av Lärosäten Syd, där Lunds universitet är en av sju medlemmar 31. 
Brysselkontoret är den första svenska lärosätesrepresentationen i Bryssel och är en 
gemensam resurs för att öka lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra bevakning och 
påverkan på EU-policy och program samt stödja byggandet av djupare 
internationella partnerskap. 
 
Lunds universitet är, som enda svenskt lärosäte, medlem i LERU, League of 
European Research Universities, som utgörs av 23 ledande forskningsintensiva och 
särskilt inbjudna universitet från tolv länder 32. LERU:s främsta syfte är att föra fram 
sina medlemmars intressen inom utbildning, forskning och innovation gentemot 
politiker och andra makthavare på EU-nivå – ett arbete där LERU är mycket 
framgångsrikt. Ökad närvaro i Bryssel samt medlemskap i LERU ger universitetet 
goda möjligheter att bedriva påverkansarbete samt ger universitetet tidig information 
rörande förändringar i viktiga frågor såsom Horizon Europe, European Education 
Area, European Universities och hur andra för universitetet viktiga frågor 
vidareutvecklar sig. 
 
 
Livslångt lärande 
Livslångt lärande innebär att individen utvecklar kunskaper, färdigheter och 
förmågor kontinuerligt i såväl formellt som informellt lärande. Det livslånga lärandet 
                                                   
26 Statistik, Forskningsservice Lunds universitetet  
27 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/h2020_monitoring_flash_092018.
pdf#view=fit&pagemode=none 181014 
28 CORDIS 14 februari 2018 & http://h2020viz.vinnova.se/#/  
29 SOU 2018:3 
30 https://larosatensyd.se/bryssel/ 181112 
31 https://larosatensyd.se/ 
32 https://www.leru.org/ 181014 
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ses som en förutsättning för demokrati, social sammanhållning och ekonomisk 
utveckling och tillväxt 33. En aspekt av detta handlar om matchning på 
arbetsmarknaden, det vill säga hur människors utbildning matchar mot det 
kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Såväl på EU- som nationell nivå 
har det livslånga lärandet och tillgång till rätt kompetens lyfts fram som viktiga 
strategier för att utveckla och skapa framgångsrika företag och nya jobb och för 
individens möjligheter till trygghet på arbetsmarknaden. 
 
I ett globalt perspektiv kommer alla sektorer att genomgå förändringar, inte minst på 
grund av att digitalisering, robotar, artificiell intelligens, tingens internet och 3D-
skrivare kommer att revolutionera vårt sätt att producera, arbeta, leva och 
konsumera. Transporter, energi, jordbruk och livsmedel, telekommunikation, 
distribution, finansiella tjänster, industriproduktion och hälso- och sjukvård är några 
exempel där omställning kommer att ske 34.  
 
Nätet spelar allt större roll för utbildningsutövare som samlar stora skaror studenter 
och forskare i s.k. communites – stora nätsammanslutningar där gemensamma 
globala krafter kan vara med och lösa de stora utmaningarna. “Digital technology is 
unleashing the greatest changes to how we teach – and who has the opportunity to 
learn – since the invention of the printing press” säger L. Rafael Reif, rektor vid MIT 
35. Fler aktörer är under uppsegling att bli globala vad gäller distanskurser. 
Exempelvis har MIT arbetat medvetet och systematiskt för att succesivt öka sitt 
utbud av distanskurser, även s.k. MOOCs, det vill säga öppna kurser som ges via 
internet. Dessa MOOCs läggs ut av universiteten på olika plattformar, vara av 
Coursera är en av de största. Sammantaget har Coursera cirka 30 miljoner användare. 
Mot en avgift kan studenten få ett intyg på genomförd kurs, men det gäller inte som 
ett regelrätt examensbevis. 
 
När högt rankade universitet, via diverse plattformar, kan få kurser och program att 
nå ut till vem som helst i världen som har tillgång till en uppkopplad mobiltelefon 
och till ett rimligt pris eller gratis, är det potentiellt en mycket stor förändring för 
högre utbildning, även i Sverige. Även studenter som bor i Sverige kan enkelt, billigt 
och flexibelt ta del av kurser vid exempelvis MIT som nödvändig 
kompetensutveckling eller för personlig utveckling. 
 
I förhållande till distansutbildningar brukar studiemiljöerna vid campus ses som en 
konkurrensfördel. Men är distanserbjudandet tillräckligt starkt, kan den sociala 
kontext som utgörs av studiemiljön lika gärna bytas ut mot exempelvis det lokala 
kaféet. Ett scenario som inte är otänkbart är att internationella globala 
utbildningsanordnare upprättar lärcentra i Sverige för de studenter som läser deras 
kurser online, kanske med studiehandledare på plats och ett visst studiesocialt stöd. 
Ett annat scenario är att studenter åtnjuter studentlivet på campus samtidigt som de 
studerar på distans vid ett universitet som de aldrig fysiskt besöker. Här måste man 
också beakta att studentlivet antagligen är mindre intressant för personer mitt i livet 
som ska välja kurser inom ramarna för ett livslångt lärande. Om morgondagens 
utbildning inte kräver fullt utbyggda campus med traditionell fysisk infrastruktur 


                                                   
33 SOU 2018:29 s.1 Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande 
34 Europeiska kommissionen COM (2017) 240 av den 10 maj 2017 s.10 
35 http://www.mit.edu/building-a-better-world/ 181113 
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eller ett större antal lärare och forskare på plats för att undervisa, blir tröskeln 
förmodligen lägre för nya aktörer att etablera sig inom högre utbildning. 
 
En annan utveckling som skett är vem som får utfärda högskoleexamen i Sverige. 
Denna utveckling både driver och drivs av regelförändringar. EU har skapat en 
standard för att bedöma vilken nivå en examen har. En utbildningsanordnare, som 
inte är ett universitet eller högskola, ansöker om nivåplacering för en utbildning och 
får en s.k. SeQF-kvalifikation. Detta betyder att utbildningsanordnaren kan utfärda 
examen som likställs med akademisk examen. I Sverige är IHM Business School en 
av de aktörer som 2018 fått sin utbildning till marknadsekonom jämställd med en 
kandidatnivå inom universitetssystemet. Universitetet behöver följa utvecklingen 
med tankesmedjor som ger kurser inom företagande i den nya teknologiska eran, 
t.ex. Singularity University, eller privata utbildningsanordnare vars kurser jämställs 
med högskolornas, såsom IHM Business School, och som på ett nytt sätt konkurrerar 
om samma studenter som traditionella universitet och högskolor. 
 
Det livslånga lärandet kommer sannolikt att skapa en ny dynamik mellan efterfrågan 
och utbud av högre utbildning. Detta kommer sannolikt att innebära bland annat flera 
nya olika aktörer inom sektorn, nya distributionsformer och krav på en utvecklad 
uppdragsutbildning. 
 
Distributionsformer - distansutbildning 
Utbudet av högre utbildning i Sverige är väl lämpat för det livslånga lärandet: det 
består till förhållandevis stor del av enstaka kurser och det finns goda möjligheter att 
studera på distans. Utbildningen är också gratis för svenskar och inom EU-
samarbetet och utbyten. För att möta behovet av det livslånga lärandet behöver 
Lunds universitet fortsätta arbeta med att skapa ett flexibelt utbildningsutbud vad 
gäller längd, studietakt och distributionsform. Även att utveckla uppdragsutbildning 
är centralt då mycket tyder på att omställningstakten i samhället blir än högre 
framöver. 
 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterar i sin årsrapport för 2018 att 
studenter som läser på distans i jämförelse med campusstudenter är äldre, har 
hemmaboende barn samt har studiemedel i mindre omfattning 36. Detta, menar UKÄ, 
är tydliga indikatorer på att distanskurser ofta läses som en del av det livslånga 
lärandet. UKÄ skriver vidare att nästan 60 000 studenter av det totala antalet 
helårsstudenter (345 000) i riket bedriver studier helt på distans. Distansstudenterna 
utgör med andra ord cirka 17 procent. Motsvarande andel för Lunds universitet är 
cirka 4,5 procent. 2017 hade Umeå universitet flest distansstudenter (8 660 
helårsstudenter). Motsvarande antal för Lunds universitet var 1 200. Lunds 
universitet arbete med det livslånga lärandet i form av distanskurser är av relativt 
liten omfattning. 
 
Ovanstående siffror ger inget fullständigt svar på om utbildningsutbudet via 
distanskurser vid Lunds universitet är tillräckligt eller om distanskurser är rätt väg 
att gå för att tillgodose behovet av det livslånga lärandet. Lunds universitet bör vidare 
granska hur lärosätet på bästa sätt kan utöka sitt utbud av distanskurser för att nå en 
äldre studentpopulation eller studenter som studerar som kompetensutveckling. För 


                                                   
36 http://www.uka.se/5.73802e1e16367295ed2a19.html 181114 
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att kunna göra ytterligare bedömningar krävs mera analys. Jämförelser med andra 
universitet bör ingå i ett sådant arbete. 
 
Lunds universitet måste bevaka utvecklingen av nätbaserade kurser och se till att 
vara ett digitalt välutvecklat universitet eftersom konkurrensen om världens 
studenter är global och personer som får tillgång till digital uppkoppling går i ett 
enormt tempo. Studenter har också höga krav på lärplattformar och ett samlat IT-
stöd under studietiden underlättar mobiliteten för studenter som vill läsa ämnen på 
flera fakulteter/institutioner. 
 
Här finns antagligen en rad strategiska överväganden för Lunds universitet att göra: 
Ska universitetet utveckla en strategi för det livslånga lärandet, som bland annat 
syftar till att utbildningsutbudet möter behoven? Ska universitetet i större omfattning 
utveckla MOOCs? Ska dessa tillgängliggöras på befintliga plattformar såsom 
Coursera? Ska de delvis använda sig av redan befintligt material, såsom inspelade 
föreläsningar från högt rankade universitet, i det egna kursutbudet? 
 
Uppdragsutbildning 
Lunds universitet har möjlighet att bedriva uppdragsutbildning som en del av det 
livslånga lärandet och uppdragsutbildning har varit en del av universitetets 
verksamhet under lång tid. Uppdragsutbildning är ett viktigt instrument för förnyelse 
av grundutbildning och därmed en kvalitetsfråga för universitetet. Under en period 
erbjöds uppdragsutbildning, som per definition riktar sig till juridiska personer, 
genom ett holdingbolag. Därefter har uppdragsutbildning hanterats inom 
myndigheten. Lund University Commissioned Education (LUCE) är Lunds 
universitets avdelning för uppdragsutbildning. Avdelningen har haft i uppdrag att 
stödja fakulteter och institutioner med uppdragsutbildning. 
 
Under 2017 och 2018 genomlystes uppdragsutbildningen vid Lunds universitet på 
uppdrag av universitetsledningen. Detta arbete pågår fortfarande och har hittills 
resulterat i en satsning på att vidareutveckla uppdragsutbildning vid universitetet. 
Satsningen omfattar organisation, samverkan, nyanställningar, samt policyer och 
riktlinjer. Målet med satsningen är att universitetets hela ämnesbredd ska komma till 
användning och att verksamheten ska kunna skalas upp hållbart och kvalitetssäkrat. 
Flera program och kurser ska skapas och skräddarsys för en regional, nationell och 
internationell marknad. Lunds universitet planerar för nya utbildningar som kräver 
kompetenser inom flera områden, t.ex. inom artificiell intelligens och utbildningar i 
skärningspunkten mellan teknik och ekonomi. 
 
Matchning 
Bristyrken är yrken där efterfrågan på arbetskraft är större än utbudet på arbetskraft, 
dvs det råder brist på utbildad personal inom ett yrkesområde. I Arbetsförmedlingens 
rapport ”Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2018” syns mer 
påtaglig brist i yrken som barnmorskor, arkitekter, civilingenjörer, psykologer, 
grundutbildade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, 
gymnasielärare, speciallärare och specialpedagoger, systemanalytiker och 
systemtekniker, mjukvaru- och systemutvecklare och tolkar - alla är bristyrken och 
som kräver högskoleutbildning 37. 


                                                   
37https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.71c9e39c15c9ec782ddb8061/1498639892813/Var+finns+jobbe
n-forsta-halv%C3%A5ret-2018.pdf 181014 
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Regeringen har vid flera tillfällen öronmärkt anslag för att öka antalet platser på 
utbildningar som leder till yrken där det råder brist. Lunds universitet har 
resursmässigt kommit relativt väl ut i dessa satsningar 38. Dessa satsningar får 
givetvis ses i ett långsiktigt perspektiv. UKÄ:s årsrapport 2018 lyfter att det inte 
enbart räcker att utöka antalet platser för att komma till rätta med bristyrkena. 
Landets sjuksköterskeutbildning hade t.ex. 11 procent färre behöriga 
förstahandssökande jämfört med hösten innan inför höstterminen 2017. Även till de 
flesta lärarutbildningar minskade antalet sökande, totalt sett en minskning med fem 
procent 39. Behörighet, intresse och möjligheten att ge tillräckligt med praktikplatser 
inom vårdyrken är alla faktorer som påverkar. 
 
Frågor kring matchning har på olika sätt varit viktiga för universitetet under en lång 
period och mycket talar för att det kommer att fortsätta att vara så. Då arbetsmarknad 
och arbetsliv förväntas genomgå stora förändringar måste universitetet vara lyhört 
mot och delta i debatter och diskussioner kring vad matchning är, vilka förväntningar 
samhället har på universitet samt hur universitetet vill och kan möta dessa 
förväntningar. 
 
 
Integration, breddat deltagande och breddad rekrytering 
Integration, breddad rekrytering och breddat deltagande till högre utbildning är 
frågor som drivs både internationellt och nationellt. Skol- och utbildningsresultat 
jämförs i olika internationella studier såsom till exempel OECD:s Education at a 
Glance. I dessa studier är social rörlighet ofta en indikator. För Sveriges del syns en 
tendens i dessa undersökningar att prestationerna går upp men att skillnader i resultat 
mellan olika grupper i samhället ökar. 
 
Social mobility har länge varit en del av arbetet inom EU och är sedan 2001 en del 
av Bolognaprocessen. Insatserna från EU görs mest i form av politiska 
överenskommelser om inriktning av nationella insatser för breddad rekrytering etc. 
Konkreta initiativ görs sedan på nationell nivå eftersom EU inte har rättsbefogenhet 
att göra detta. 
 
Breddad rekrytering 
Lärosätena har enligt lag skyldighet att främja breddad rekrytering till högskolan och 
säkerställa att ingen samhällsgrupp missgynnas i övergången till högskolan 40. 
Snedrekrytering till högskolan brukar mätas i kön, social bakgrund (föräldrars 
utbildningsnivå), utländsk bakgrund samt geografisk hemort. 
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) är ansvarig myndighet för arbetet med 
breddad rekrytering. Myndigheten lyfter ett antal områden som bör ingå i arbetet 
med breddad rekrytering 41. Noteras bör även att myndigheten anser att 
forskarutbildningen bör omfattas av arbete med breddad rekrytering. Två 
huvudområden som lyfts fram är: 
 


                                                   
38 Lunds universitets resursfördelning 2018, Dnr STYR 2017/82 
39 UKÄ, Universitet och högskolor, årsrapport 2018 Rapport 2018:5, s.31 
40 Högskolelag (1992:1434) 1 kap, 5§ 
41 UHR – Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?, 2016 







 
 
 22 
 


a. Information om och medvetandegörande av högre studier genom 
information, marknadsföring, attitydpåverkan etc. 


b. tillträdesfrågor för att skapa fler vägar in till högskolan genom 
överbryggande kurser, reell kompetensprövning, validering och 
användning av alternativt urval 


 
Information och attitydpåverkan 
Information om studier och information om arbetsmarknaden har blivit en generell 
lösning för att komma tillrätta med både breddad rekrytering och matchning på 
arbetsmarknaden samt karriärval. En delutredning inom ramen för 
arbetsmarknadsutredningen har kartlagt studie- och yrkesvägledning både i 
skolväsendet och hos andra aktörer, häribland universitet och högskolor. 
Utredningen föreslår bland annat att myndighetssamverkan kring information om 
livslångt lärande ska öka 42.  
 
UHR har tagit fram ett material om studier i högskolan som kan användas i 
grundskolan för att plantera idén om att läsa vidare på högskola och universitet 43. 
Studie- och yrkesvägledning kommer troligen också att bli ett viktigare område, inte 
bara för att få elever att välja rätt utbildning ur ett arbetsmarknadsperspektiv, utan 
även för vuxna som vill byta karriär eller göra en omställning senare i livet 44. Lunds 
universitet arbetar med information och attitydpåverkan redan idag. Det finns en 
underutnyttjad potential att arbeta strategiskt med bland annat skolsamverkan i 
kommuner där övergången till högre utbildning är låg. Frågan om breddad 
rekrytering handlar om minskade skillnader i samhället. Det finns studier som visar 
att många elever från studieovana miljöer som presterar bra i skolan inte alltid ser 
högre studier som ett alternativ. Att missa denna grupp innebär att universiteten 
riskerar att missa värdefulla talanger. 
 
Tillträdesfrågor 
I maj 2018 fattade riksdagen beslut om en ny tillträdesproposition, ”Fler vägar till 
kunskap – en högskola för livslångt lärande” 45. Syftet med propositionen är att 
bereda väg för fler vägar till högre studier. Detta har flera syften, dels att öka den 
breddade rekryteringen, dels som ett svar på förväntad framtida arbetsmarknad med 
ökad omställning och behov av kompetensutveckling mitt i livet. 
 
Universitetet arbetar med breddad rekrytering på flera nivåer och har under de 
senaste åren drivit projekt för att utveckla arbetet både i form av tillträdesfrågor och 
informationsfrågor. Tillsammans med övriga lärosäten och regionala 
samverkansparter drivs en regional SI-plattform där studenter fungerar som SI-
ledare på grund- och gymnasieskolor. SI är en metod som används internt på Lunds 
universitet och som har stora möjligheter att bli en beforskad och beprövad metod 
för breddad rekrytering. Det är viktigt att göra en demografisk analys för att arbetet 
med breddad rekrytering ska ge effekter. Effekterna är dock svåra att mäta på 
lärosätesnivå då en person som deltagit i insatser för breddad rekrytering kan söka 
sig till ett annat lärosäte alternativt inte antas på LU. Regional samverkan med andra 
aktörer och lärosäten ger här stora möjligheter och detta bör utvecklas. 
 
UHR har som en del av arbetet med ”Fler vägar till kunskap – en högskola för 
livslångt lärande” fått i uppdrag av regeringen att ta fram beskrivningar till 


                                                   
42 SOU 2017:82, Vägledning för framtidens arbetsmarknad. 
43 https://www.uhr.se/lika-mojligheter/valkommen-till-hogskolan/ 181113 
44 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017116/ 
45 Regeringens proposition 2017/18: 204, Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande. 
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kompetenser för grundläggande behörighet. UHR ska även starta upp 
försöksverksamhet för ett nationellt behörighetsprov. Provet ska tillvarata reell 
kompetens och kompetens som genererats på annat sätt än i gymnasieskolan. 
Därutöver har UHR fått i uppdrag att främja universitet och högskolors användning 
av lokala urvalsgrupper i antagningen till högskolan. Möjlighet till lokalt urval finns 
redan idag men används inte av lärosätena i den utsträckning som verkar förväntas 
av politiken. Tillträdespropositionen och de uppdrag som UHR fått bör inom sektorn 
leda till diskussioner kring strategisk och breddad rekrytering. 
 
Validering av reell kompetens för tillträde och tillgodoräknande 
Validering är en stor fråga för hela utbildningssektorn på alla nivåer. Frågan tog rejäl 
fart 2015 i och med den stora mängd asylsökande som kom till Sverige och efter ett 
europeiskt ministermöte som en uppföljning av Bolognaprocessen. Validering berör 
integration, internationalisering och globalisering men är även ett instrument för 
omställning på arbetsmarknaden och det livslånga lärandet. Regeringen har anslagit 
utvecklingsmedel både till lärosätena samt till UHR för validering av reell 
kompetens. Dessa medel samt internationellt, nationellt och regionalt tryck på att 
komma framåt i frågan har lett till att lärosätena arbetat fram interna processer för 
validering av reell kompetens. Genom att regeringen tillsatt en valideringsdelegation 
med uppgift att se över frågan sektorsövergripande finns idag en bottenplatta med 
gemensam nomenklatur och process som delas av flera aktörer. Detta kommer kunna 
göra stor skillnad för individen som inte behöver kartlägga sin kompetens upprepade 
gånger utan istället kan bygga vidare på sin kompetensportfölj. 
 


 
 
Figur 2. Definition av lärande46. 
 
Validering är här för att stanna och det behövs ett stort implementeringsarbete även 
på Lunds universitet för att kunna möta de förväntningar som finns i samhället, både 
på strukturell nivå och på individnivå. För sektorn handlar valideringsfrågan i 
huvudsak om att validera formella och/eller informella kompetenser i förhållande till 
antagning eller tillgodoräknande. De som kan komma att behöva validering är 


                                                   
46 ill. Ulrika Kristiansson. Sektion Student och utbildning. Från Ds 2016:24, s.31 samt Skolverket 2017a avsnitt 
”Kunskap, kompetens och lärande – Reell kompetens och lärande” [Kunskapsbanken] 
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exempelvis de som kommer till Sverige utan fullständig dokumentation och personer 
som vill läsa en ny utbildning som en del av det livslånga lärandet. Validering kan 
även ingå i satsningar för att öka rekryteringen till bristyrken. Ett exempel är det 
uppdrag om att skapa fler vägar in i läraryrket som getts till bland annat Umeå 
universitet, Göteborgs universitet och Malmö universitet 47. Universitetet har här en 
god grund att stå på i form av det förslag till process för hantering av reell kompetens 
som tagits fram 48. 
 
Högskoleförberedande utbildningar 
Ett annat sätt att göra universitetets studentpopulation mer representativ är att se över 
möjligheterna för högskoleförberedande och behörighetskompletterande 
utbildningar.  Under 2018 har det även skrivits fram ändringar av förordningar som 
rör högskoleförberedande utbildningar. Universitetet har högskoleförberedande 
utbildningar främst inom det tekniska och naturvetenskapliga området och då genom 
tekniskt basår samt samarbete med förberedande utbildningar på folkhögskolor. 
 
Breddat deltagande 
Breddat deltagande innebär att de studenter som antas till högre utbildning ska ges 
förutsättningar att genomföra den. Det innebär bland annat att studenter med 
särskilda behov av stöd ska ha möjlighet att få det, men det omfattar även pedagogisk 
utveckling och likabehandlingsarbete. På senare tid börjar även 
arbetsmarknadsanknytning i utbildningen bli en större del av det breddade 
deltagandet. Detta avsnitt belyser ett par aspekter av breddat deltagande men täcker 
inte alla delar. 
 
Personer med föräldrar som har lägre utbildningsnivå är mindre benägna att söka sig 
till högre studier men det är betygen från gymnasiet som främst speglar 
studieframgång, inte föräldrars utbildningsbakgrund. UKÄ har gjort en studie som 
visar att tidiga avhopp från högskoleutbildningar beror på förkunskaper från 
gymnasiet - inte på social bakgrund i form av föräldrars utbildningsnivå 49. 
 
Studenter med funktionshinder som har särskilt stöd ökar 
Antalet kända studenter med funktionshinder som får tillgång till lärosätenas 
stödresurser ökar stadigt. 2013 var antalet studenter i Sverige med stöd ca 9900 
studenter och 2017 var motsvarande siffra ca 15 200 (varav nio doktorander). För 
Lunds universitet var motsvarande siffra 2013 800 studenter och 2017 1650 
studenter 50. I den nationella statistiken utgör gruppen dyslektiker och personer med 
neuropsykiatriska variationer 74 procent. I grund- och gymnasieskola fastställs i 
skollag och Läroplan för grundskolan att skolhuvudmännen har långtgående 
skyldigheter anpassa och ge stöd i undervisningen. Det skulle kunna innebära att fler 
elever med exempelvis dyslexi och neuropsykiatriska variationer blir behöriga till 
högskolan och även blir antagna till högskolan. Det ställer krav på det pedagogiska 
utvecklingsarbetet inom lärosätena och på den undervisande personalen när fler 
studenter är vana vid viss anpassning och stöd från sina tidigare studier. 
 


                                                   
47 https://www.regeringen.se/4a432a/contentassets/1d275ae134474335bcfd38d523521d62/uppdrag-om-att-skapa-
fler-vagar-in-i-lararyrket.pdf. 20181011 
48 Förslag till process för hantering av reell kompetens vid Lunds universitet, Sektion Student och utbildning, 
projekt reell kompetens, Lunds 2018. 
49 UKÄ rapport 2017:17 – Tidiga avhopp från högskolan. 
50 Lunds universitets Årsrapport 2017 
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Studenter med psykisk ohälsa 
I gruppen som får stöd finns även studenter med psykisk ohälsa. Bland dessa är 
kvinnor överrepresenterade och utgör 75 procent i studentpopulationen som helhet 
utgör kvinnor 64 procent. Folkhälsomyndigheten släppte i september 2018 en 
rapport som visar att psykisk ohälsa är vanligare bland studenter än exempelvis 
yrkesverksamma 51. Även Socialstyrelsen har gjort studier som visar att psykisk 
ohälsa ökar bland alla unga och unga vuxna, men framför allt hos unga vuxna 
kvinnor. Socialstyrelsen skriver vidare att en konsekvens av psykisk ohälsa bland 
unga är utanförskap i vuxen ålder 52. Landets studenthälsor har givetvis en viktig 
uppgift att arbeta förebyggande för att stödja studenter som drabbas av psykisk 
ohälsa under studietiden men primärvården måste också spela en roll i detta. 
Universitetet har sedan flera år ett samarbete med bl.a. Fontänhuset och driver kurser 
för att effektivisera studieteknik och minska stress bland studenter. Vidare har 
universitetet även budgeterat för fem nya tjänster inom studenthälsa och pedagogiskt 
stöd etc. Om dessa insatser inte räcker finns risk att studenter inte klarar sina studier 
och arbetsbelastningen på undervisande och administrativ personal kan öka 
ytterligare. Det finns också en risk att ökad ohälsa bland studenterna urholkar 
utbildningsanslaget ytterligare. 
 
Lärosätens insatser för integration av nyanlända akademiker 
Flyktingvågen 2015 kommer att vara en historisk händelse i Sverige och EU. Tre år 
senare har invandringen till Europa och Sverige minskat dramatiskt. Siffror från 
Migrationsverket visar att anhöriginvandringen ökar medan antalet asylsökande 
minskar. Många europeiska lärosäten har arbetat med att integrera nyanlända 
akademiker och de erfarenheter som gjorts liknar ofta varandra mellan länderna. 
 
Lärosätena har inte en lagstadgad roll i den svenska mottagningsverksamheten på 
samma sätt som kommuner, länsstyrelser och vissa andra statliga myndigheter. I 
budgetpropositionen de senaste åren finns två satsningar från statens sida som kan 
hänföras till flyktingvågen och det är dels en satsning på bedömning av utländsk 
utbildning samt en utökning av kompletterande utbildningar för personer med en 
utländsk akademisk examen. Lunds universitet ansökte och fick 2016 fem 
kompletterande utbildningar. Dessa är läkare, psykologer, ekonomer, systemvetare 
och ingenjörer. Generellt sett har det varit högre söktryck till 
legitimationsutbildningarna än till de mer generella kompletterande utbildningarna. 
Utbildningsdepartementet följer utvecklingen av de kompletterande utbildningarna 
noga och om satsningen fortsätter under denna mandatperioden kommer den fullt 
utbyggd att omfatta 490 miljoner kronor. 
 
Övriga satsningar på nyanlända akademiker ska göras inom lärosätenas ekonomiska 
ram. Universitetet har sedan 2015 arbetat regionalt och nationellt med nyanlända 
akademiker. Under arbetets gång har vi, tillsammans med andra aktörer identifierat 
ett antal hinder och föreslagit förändringar i processer och lagstiftning 53. 
Lunds universitet har stora möjligheter att samverka regionalt och nationellt kring 
integration av utländska akademiker. Idag finns redan sådant arbete men det kan 
fördjupas. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etablering av nyanlända på den 
svenska arbetsmarknaden. I nya regler för etablering finns möjlighet för 


                                                   
51 Folkhälsomyndigheten, Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas, 180906 
52 Socialstyrelsen, Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till om med 2016, publicerad 
december 2017 
53 Kartläggning av hinder för etablering av nyanlända akademiker i Skåne. Kontigo 2018 på uppdrag av Region 
Skåne inom ramen för kompetenssamverkan Skåne. 
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högskolestudier. Det är dock svårt att driva igenom i större skala eftersom det finns 
hinder i form av exempelvis långa ledtider och bristande behörigheter. 
 


 
 
Figur 3. Sökande från stora migrationsländer. Observera att studieavgifter infördes höstterminen 2011. 
 
Diagrammet ovan visar antal sökande till Lunds universitet med förutbildning från 
ett antal länder med relativt stort antal asylsökande till Sverige 1. Iranier och etiopier 
sökte sig till Sverige för att studera innan avgifterna infördes. 2. Syrier har sökt sig 
hit efter det att den inbördeskriget startade. 3. Till viss del speglar kurvan 
utbildningstraditionen i de asylsökandes hemländer. 
 
Ökad antagning på senare del av program skulle kunna vara ett sätt att tillgodose 
gruppen nyanlända akademiker som kommer till Sverige med en oavslutad examen 
eller som behöver anpassa sin examen till efterfrågan på den svenska 
arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att ett av de stora hindren består i att behörighet i 
svenska och engelska saknas. Universitetet har sedan 2015 arbetat både lokalt, 
regionalt och nationellt med nyanlända akademiker, både med genom utbildnings- 
och informationsinsatser men har även genomfört och utvecklat 
uppdragsutbildningar för till exempel lärare i skolan och handläggare på 
Försäkringskassan och Migrationsverket. 
 
 
Samverkan 
Samverkan och samarbete är två snarlika begrepp, men med olika definitioner och 
bör skiljas åt. Samverkan sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och andra 
samhällsaktörer, och ska särskiljas från samarbeten inom och mellan lärosäten. 
Sedan 1997 har det funnits ett uttryckligt krav i Högskolelagen att högskolor ska 
“samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet”. 
Samverkansuppgiften har ibland refererats till som ”den tredje uppgiften”. Detta är 
dock ett begrepp som är mindre lämpligt då samverkan inte ska ses som en egen 
verksamhetsgren utan som en naturlig utlöpare av lärosätenas kärnuppgift – att 
utbilda och forska. Sedan lagändringen 2009 är tredje uppgiften inkluderad i 
begreppet samverkan och enligt högskolelagen ska lärosäten inte bara samverka med 
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omgivande samhälle och informera om sin verksamhet utan även verka för att 
forskningsresultat tillkomna vid lärosätet ska komma till nytta 54.  
 
Syfte och mervärde av samverkan 
Samverkan leder till en ömsesidig nytta för de samverkande parterna, vilket för 
lärosäten medför att kvaliteten inom forskning och utbildning ökar, samt såväl 
utbildning som forskning nyttiggörs och kommer det omgivande samhället till gagn. 
I en allt mer global värld och med dess komplexa samhällsutmaningar som behöver 
lösas är samverkan ett måste. Lärosäten kan inte själva lösa utmaningarna, inte heller 
myndigheter, offentlig sektor eller näringslivet kan klara av uppgiften, men genom 
samverkan kan synergier skapas för att med gemensamma krafter ta sig an de globala 
samhällsutmaningarna. 
 
Samverkan är en av hörnpelarna i Lunds universitets strategi. I ett av sex delmål i 
universitetets strategisk plan framgår att vi ska aktivt samverka med offentlig sektor, 
kulturområdet, samhällslivet och näringslivet. För Lunds universitet har olika former 
av samverkan med externa parter och organisationer alltid varit en strategisk såväl 
som en naturlig del av verksamheten. Samverkanstanken går som en röd tråd i allt 
från gamla verksamheter som Botaniska trädgården och Historiska museet till 
uppbyggandet av Ideon och Science Village Scandinavia. 
 
Lärosätens kunskapsutbyte och samverkan med det omgivande samhället, 
exempelvis offentlig sektor och näringslivet, kan yttra sig på många olika sätt vad 
gäller både form och omfattning. Samverkan kan ske inom utbildning, forskning 
eller andra för lärosäten strategiska samarbeten. På internationell likväl som 
nationell basis betonas lärosätens arbete med transdisciplinär forskning och 
samverkan över gränser som viktiga, inte minst som ett måste för att lösa de globala 
utmaningar som vi står inför. Det finns fortsatt en viss spänning, både nationellt och 
internationellt, mellan önskan från statsmakten, företag och vissa 
intresseorganisationer att forskningen behöver bli än mer innovationsinriktad och 
lärosätenas grundläggande inställning att forskningen ska vara fri. Forskning som 
har en mer direkt tillämpbarhet inom industri riskerar då att ställas mot mer 
nyfikenhetsbaserad grundforskning. Denna utveckling vänder sig Lunds universitet 
starkt emot. För universitetets del innebär samverkan att alla universitetets delar 
öppnas upp för samarbeten inom forskning och utbildning, samt att det sker med 
externa partners inom olika delar av samhället. 
 
Ekonomisk vinst av samverkan 
Nationella studier har tittat på olika aspekter av samverkan. Flera internationella 
studier har gjort detsamma och vissa av dessa rapporter har också försökt fånga det 
mer ekonomiska värdet av lärosätenas verksamheter. En studie gjord av LERU 2017 
visar hur de 23 LERU universiteten har bidragit till ekonomin genom sin 
kärnverksamhet, studenter, forskning, alumner samt kommersialisering. Det 
ekonomiska mervärdet mäts med hjälp av bruttovärde (GVA, Gross Value Added), 
vilket beräknas genom att icke-personalrelaterade driftskostnader dras bort från 
universitetens totala rörelseintäkter (direkt effekt) samt de antal arbeten som 
genereras (indirekt effekt). För varje €1 GVA som genereras av LERU universiteten 
bidrar det med €7 GVA till den europeiska ekonomin och för varje jobb som skapas 
vid ett LERU ger det i sin tur upphov till 6 jobb inom en europeiska ekonomin. 


                                                   
54 Högskolelag (1992:1434) 1 kap, 2§, 2st 
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LERU universiteten skapar ekonomiska vinster genom kunskapsöverföring, 
expertis, färdigheter samt överföra konkreta och immateriella rättigheter från LERU 
medlemmar till företag och till det omgivande samhället vilket gagnar den 
europeiska ekonomin som helhet  55. 
 
LERU rapporten har dock svagheter i att den fokuserar på näringslivet och därmed 
inte tar upp samverkan med myndigheter och offentlig sektor, där exempelvis 
policyskapande sker som i förlängningen troligen får ett större genomslag än att visa 
på att företag kan få fler anställda. Vidare utelämnar rapporten det genomslag som 
utbildning har – utbildning är enskilt den samverkansform (studenter får anställning) 
som har störst genomslag. 
 
Lärosätens främsta genomslag sker genom utbildning, men även genom forskning 
sker ett stort genomslag. Inom forskning har begreppet impact under lång tid använts 
för att beteckna forskningens genomslag i samhället. Impact är målet för lärosätens 
arbete med att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet åstadkommer en förändring 
i samhället. I detta arbete utgör samverkan en viktig process. 
 
En utmaning för hela högskolesektorn, så även Lunds universitet, är begreppet 
impact i relation till samverkan. Viktigt för universitetet är att bevaka hur processen 
för den enskilde forskaren samt forskargruppen kommer att utvecklas i förhållande 
till: 
 


• samverka med det omgivande samhället och hur det meriteras 
• beskriva dem samverkan man bedriver 
• beskriva den impact som samverkan genererar 


 
Samverkan internationellt 
Både OECD och EU arbetar aktivt och strategiskt med samverkansfrågor. För att få 
en tydligare bild av hur samverkan mellan akademi och industri ser ut har OECD 
exempelvis initierat ett projekt som ska resultera i analys av det genomslag som 
offentliga forskningsinstitut har på innovationsgenomförande, samt studera olika 
länders policyinstrument för att stödja kunskapsutbyte mellan akademi-industri 56. 
Inom EU är samverkan mellan utbildning, forskning och innovation en central fråga 
(den s.k. kunskapstriangeln). EU-kommissionen har inrättat EIT (European Institute 
of Innovation and Technology), ett oberoende organ vars syfte är att öka EU:s 
konkurrenskraft bl.a genom etablering av så kallade KICs (Knowledge and 
Innovations Communities) som förstärker möjligheter till samverkan mellan 
lärosäten, forskningsinstitut och näringsliv 57. I H2020 finns stora samverkans-
pengar att söka inom pelare 2 och 3, samhälleliga utmaningar respektive industriellt 
ledarskap. EU:s Europeiska partnerskapsprogram är även det initierat för att 
stimulera till ökad samverkan mellan akademi-industri. I framtagandet av Horizon 
Europe väljer man att vidareutveckla strukturen och grundtanken från H2020 bl.a. 
genom att föreslå ytterligare programpengar till samverkans-projekt. 
 


                                                   
55 https://www.leru.org/files/The-Economic-Contribution-of-the-LERU-Universities-2016-Full-paper.pdf 
56 https://www.innovationpolicyplatform.org/assessing-impacts-knowledge-transfer-and-policy-oecd-project 
181119 
57 https://eit.europa.eu/ 
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Lunds universitet har i H2020 varit väldigt framgångsrika i att erhålla finansiering 
till excellensprojekt från European Research Council (ERC), mycket tack vare den 
medvetna och strategiska satsning universitetet har gjort på ERC. De stora lärosätena 
i Sverige har generellt varit duktiga på excellensprojekt, medan de nischade lärosäten 
har varit mer framgångsrika på samverkansprojekt. Lunds universitet bör bevaka och 
förhålla sig till hur Horizon Europe utvecklar sig. Universitetet bör även göra 
strategiska övervägande huruvida universitetet ska arbeta för att framgångsrikt 
erhålla medel även från Horizon Europe. 
 
Samverkan nationellt 
Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt kopplas inte sällan samman med 
forskningen som utförs på lärosäten. Vikten av samverkan har lyfts fram allt 
tydligare av regeringen framför allt i de två senaste forskningspolitiska 
propositionerna, men även i andra propositioner. Lärosätena är centrala aktörer i 
innovationssystemet och en viktig motor i den nationella såväl som den regionala 
utvecklingen. Som ett led i detta arbetet har bl.a. holdingbolag och strategiska 
forskningsstiftelser inrättats för att på olika sätt stödja samverkan mellan lärosäten 
och omvärlden. 
 
Regeringen understryker att forskning och utbildning ska vara användbar för 
samhället och bidra till en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 
 
Nationella samverkansinitiativ 
Vinnova finansierar 17 olika projekt som samtliga fokuserar på att utveckla 
samverkan vid Sveriges lärosäten. Flera lärosäten är engagerade i flera projekt bl.a. 
Lunds universitet som även deltar i nätverket KLOSS (Kunskapsutbyte och lärande 
om strategisk samverkan). Nätverket består av svenska lärosäten som utvecklar 
strategiska samverkansmodeller för svenska universitet och högskolor. 
 
En viktig komponent för samverkan är mobilitet mellan lärosäten och aktörer i det 
omgivande samhället, och även en stor bidragande faktor för ökat kunskapsutbyte 
och samarbete. Personer som har erfarenhet och nätverk från såväl akademin och 
utanför akademin är enorma resurser för samverkan. Idag föreligger det dock flera 
utmaningar och hinder för mobilitet. Allt från rent individuella incitament och 
meritvärde från verksamheter som inte är akademiska till regelverk som försvårar 
rörlighet. Villkor och former för mobilitet bl.a. vilka villkor som behövs för att göra 
det möjligt och attraktivt för universitetsanställda att på hel- eller deltid tillfälligt 
lämna sin tjänst för att arbeta på företag eller en myndighet är viktiga frågor som bör 
belysas. På lärosäten i Sverige finns flera initiativ att utgå ifrån t.ex. arbete med 
särskilda tjänster för lektorer så kallade “samverkanslektorat” och samverkans- och 
företagsforskarskola 58. Samverkanslektorat har traditionellt varit vanliga inom 
exempelvis vårdområdet men börjar nu även inrättas inom andra områden. 
 
Regional samverkan 
Vid Lunds universitet har ett samverkanslektorat inrättats i samverkan med Region 
Skåne. Uppdraget är att skapa en regional nod för forskning och samverkan kring 


                                                   
58 https://www.kth.se/polopoly_fs/1.601778!/KLOSS_Projektbeskrivning_infor_projektstart.pdf 
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arkitektur för byggandet av hållbara städer och samhällen 59. Utöver nämnda 
samverkanslektorat har universitetet andra typer av anställningar i samverkan med 
andra parter, exempel är kombinationstjänster (lärartjänster) i samverkan med 
Region Skåne i Lund, Malmö och Helsingborg, samt industridoktorander i 
samverkan med näringslivet. 
 
FIRS, Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, bildades 2010 med målet att skapa 
förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom att 
samverkan mellan politik/offentlig verksamhet, näringsliv och universitet och 
högskolor, där Lund universitet ör en tung aktör. FIRS fungerar som en samlad kraft 
och röst för tillgångar, behov och utvecklingsmöjligheter som finns i regionen och 
fungerar som ett forum där samverkan mellan akademin och det omgivande 
samhället, nationellt som internationellt, kan samordnas. 
 
FIRS har varit en viktig del i den omstrukturering och omställning som har skett i 
Skåne med nedläggning av Astra Zeneca, neddragningar av Sony Mobile och 
Ericsson som mynnade ut i klusterinitiativet Mobile Heights, där både näringsliv och 
offentliga aktörer medverkar. Även vid eventuella framtida omstrukturering och 
omställningar i region kan FIRS och Lunds universitet att spela en viktig roll. 
 
Samverkansinitiativ vid Lunds universitet 
Under de senaste åren har Lunds universitet arbetat intensivt för att skapa 
förutsättningar för samverkan med det omvägande samhället. Universitetets 
samverkan spänner över ett mycket brett fält och inkluderar allt från olika satsningar 
på konst och kultur, populärvetenskaplig kunskapsspridning, samarbete med 
sjukvården, sociala myndigheter och skolor till stöd till framtagandet av patent, 
uppstartsföretag och entreprenörsutbildningar. Universitet understryker ofta att 
samverkan måste ses som en bred uppgift som består av många olika delar. Att se 
samverkan brett gynnar samarbetet med de olika parterna runt omkring universitetet 
och stärker kvaliteten i utbildningen och forskningen. 
 
Vid Lunds universitet har speciella tematiska samverkansinitiativ inrättats för att 
skapa incitament, stimulera och underlätta samverkansformer för tvärvetenskapliga 
samarbeten internt och externt. Dessa tematiska samverkansinitiativ har inrättats för 
att vardera ett av dem ska adressera en samhällsutmaning. Varje initiativ måste bestå 
av forskare från minst tre fakulteter samt inkludera externa parter. Sedan start har 11 
initiativ inrättas och för 2019 planeras ytterligare fem initiativ. Universitetets 
samtliga fakulteter samt 160 olika externa parter är involverade i de olika tematiska 
samverkansinitiativen, varvid de flesta kommer från näringslivet. 
 
Huvuddelen av alla samverkan sker genom fakulteterna och lärares/forskares olika 
kontakter och verksamheter. Även inom utbildningen finns betydande delar av 
samverkan genom bl.a. verksamhetsförlagda moment. Inom utbildningsområdet 
sker samverkan med det omgivande samhället även i form av t.ex. 
uppdragsutbildning. Det kan även röra sig om att lärare och forskare deltar som 
experter i olika sammanhang, deltar i policy-skapande rapporter eller som ledare vid 
större musiktillställningar. 
 


                                                   
59 https://www.lth.se/nyheter-och-press/nyheter/visa-nyhet/article/samverkar-med-sikte-paa-oekad-kvalitet-i-
samhaellsbyg/ 181120 







 
 
 31 
 


Med syfte att öka samverkan mellan universitet och det omgivande samhället 
startades på regeringens initiativ holdingbolag vid en del av landets universitet och 
högskolor. Vid Lunds universitet bildades LU Holding AB, som ägs av staten men 
förvaltas av universitetet. Uppdraget är att skapa nya bolag baserade på kunskap och 
forskningsresultat som har genererats vid universitet. Genom att LU Holding AB 
kan gå in med delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till med att 
licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag kommer forskningen 
samhället till nytta, men LU Holding AB kan även gå in med delägarskap för bolag 
som hanterar kunskapsöverföring. Ett sådant bolag är studentbolaget Lunicore, där 
studenter erbjuder konsulttjänster till näringslivet. 
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Nationell och internationell utveckling 
Denna del av omvärldsbevakningen är främst ämnat för att alla läsare ska ha samma 
ingångsvärde, samt är bärare av tidigare års omvärldsanalyser. 
 
Nationell och internationell utveckling som består av två delar gör ett par nedslag på 
trender i omvärlden som har en direkt eller indirekt koppling till högskolesektorn. 
Första delen innehåller ett urval av nationella och internationella skeenden och 
trender som kan komma att påverka högskolesektorns utveckling. Andra delen pekar 
på ett antal trender inom universitet- och högskolesektorn som bedöms kunna 
påverka det framtida högskolelandskapet. 
 
Megatrender 
I januari 2017 översteg Sveriges befolkning för första gången 10 miljoner invånare. 
Sveriges befolkning väntas öka i samtliga åldersgrupper. År 2070 beräknas antalet 
invånare vara nästan 13 miljoner 60. Tre tydliga trender noteras i den demografiska 
utvecklingen i Sverige: andelen äldre ökar, andelen utrikes födda ökar och en allt 
större andel av befolkningen bor i storstadsregionerna. Prognosen visar att andelen 
av Sveriges befolkning som normalt inte arbetar, dvs under 20 år och över 75 år, 
kommer att öka. Förskjutningen mot en större andel äldre innebär att 
försörjningskvoten ökar, vilket innebär att allt färre kommer att försörja fler. Om det 
inte vore för en ökad invandring skulle försörjningskvoten ha en än mer negativ 
utveckling. 
 


 
Figur 4. En tydlig ökning av andelen äldre i Sverige uppdelat på regioner 61. 
 
Trenderna är även tydliga på global nivå, där de är mer markanta. Sverige bedriver 
en aktiv landsbygdspolitik, där regeringen aktivt valt att satsa på landsbygden 62. 
Figur nedan visar på en positiv befolkningsutveckling och fler som bor i städer under 
perioden 2005–2015. Den demografiska utvecklingen kommer att få konsekvenser 
för den framtida tillväxten och produktivitetsutvecklingen, samt möjligheter att 
finansiera välfärdssystemen 63. 
                                                   
60 Sveriges framtida befolkning 2018–2070 SCB 
61 Bild Nordea.  
62 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20171/ 
63 Långtidsutredningen, s. 52–53 
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Figur 5. Befolkningsmängd och demografisk förändring över tid uppdelat på Sverige och världen under perioden 
2005–2015. 
 
Den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt stark, men har nått sin kulmen. 
Tillväxtprognosen för nästa år har skrivits ner och OECD prognostiserar en gradvis 
inbromsning av den globala tillväxten från 3,7 procent 2018 till 3,5 procent för 
perioden 2019 och 2020 och för OECD-länderna till strax under 2 procent. Det finns 
signaler som indikerar en gradvis minskning av tillväxt för industriländer och för 
utvecklingsländer med stark tillväxtmarknad, så kallade emerging-market 
economies 64. 
 
Ett paradigmskifte pågår och den fjärde industriella revolutionen är ett faktum. 
Utveckling av ny teknik som har gett oss informationsteknologi, internet och 
digitalisering har förändrat samhället och människors sätt att leva. Inte bara utifrån 
varor och tjänster utan även hur vi interagerar med varandra, så väl i arbetslivet som 
på vår fritid. Digitalisering med automatisering och robotisering skapar stora 
förändringar på flera områden exempelvis arbetsmarknad, ekonomi och handel. 
DHL Global Connectedness Index är ett mått på internationella flöden av handel, 
kapital, människor och information. Rörlighet inom informationsflöden ökar 
exponentiellt medan traditionell handel minskar. 
 


 
Figur 7. Utveckling av global rörlighet från 2005–2015 65. 


                                                   
64 http://www.oecd.org/eco/outlook/General-assessment-of-the-macroeconomic-situation-november-2018-OECD-
economic-outlook-chapter.pdf 181219 
65 https://hbr.org/2017/07/globalization-in-the-age-of-trump 181016 
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Sverige ligger långt fram i användning av digital teknik, långt över genomsnittet i 
Europa, enligt Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 66 men likväl 
behöver Sverige arbeta strategiskt för att möta framtiden där teknik är i ständig 
utveckling för att kunna sätta omsätta kunskapen och användandet i praktiken 67. 
 
Vår tids utmaning och omställning till en mer hållbar ekonomi, tillväxt och 
energiförsörjning, ställer nya krav och villkor som företag behöver förhålla sig till 
för att förbli konkurrenskraftiga. Att vara en del av en global ekonomi och vara en 
del av samhällets hållbara utveckling innebär att vara innovativ, effektiv och arbeta 
med smarta lösningar. Att naturtillgångar och kunskap är faktorer som sätter 
begränsningar för ekonomisk tillväxt är sedan länge känt. Riksbankens ekonomipris 
till minne av Alfred Nobel 2018 delas ut till Paul M. Romer och William D. 
Nordhaus för att ha utvecklat metoder för att analysera hur marknadsekonomin 
långsiktigt påverkar naturen och våra samlade kunskaper. FN:s klimatrapport för 
2018 belyser vilka negativa konsekvenser det kan bli för världsekonomin såväl som 
för hälsa, socioekonomi osv. om den globala uppvärmningen inte begränsas till 1,5 
grader 68. 
 
Läget på arbetsmarknaden har förbättrats inom EU och Sverige, såväl som i USA 69. 
Sverige har idag högsta sysselsättningsgraden sedan mitten av 1990-talet. 
Arbetslösheten i Sverige minskade från 7,4 procent i slutet av 2015 till 6,4 procent i 
mitten av 2018 70. Skåne har dock högre arbetslöshet än riket samt Sveriges lägsta 
sysselsättningsgrad, som de senaste åren legat 2 - 3 procent under riksgenomsnittet, 
även efter korrigering för personer som gränspendlar till Danmark 71. 
Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka under 2018 och 
2019 samt att sysselsättningsgraden ökar både bland inrikes och utrikes födda. 
Regeringen tillsatte 2016 en arbetsmarknadsutredning som bland annat har i uppdrag 
att föreslå hur utbildning och andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör 
förhålla sig till skolväsendet, universitet och högskolor samt folkbildningen 72.  
Historiskt sett har en hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet påverkat antalet 
sökande till högskolesektorn, då antalet sökande minskat. Det har dock inte varit en 
lika tydlig trend under de senaste åren 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
66 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 181016 
67 https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-digital-in-
sweden_9789264302259-en#page179, 181017 
68 http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 181016 
69 http://www.oecd.org/eco/outlook/High-uncertainty-weighing-on-global-growth-OECD-interim-economic-
outlook-presentation-20-September-2018.pdf 181016 
70 Arbetslöshet 15 - 74 år, procent av arbetskraften. SCB 
71 https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/sysselsattning/, 2018-09-27 
72 http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=arbetsmarknadsdepartementet&selection=pagaende, 2018-09-27  
73 UKÄ:s årsrapport 2018. 
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Övergripande trender för universitetet- och högskolesektorn 
Forskning, utveckling och innovation 
Sverige är ett av fyra länder i OECD som investerar mest i forskning och utveckling 
(FoU), räknat i andel BNP/invånare. Sverige investerar 3,25 procent av BNP i FoU, 
vilket är högre än OECD-snittet på 2,35 procent och EU-snittet på 1,94 procent. 
Drygt 60 procent av finansieringen inom Sveriges FoU kommer från näringslivet, 
medan staten finansierar drygt en fjärdedel. Inhemska privata finansiärer, 
exempelvis stiftelser och fonder, står för ca 4 procent och upp mot 7 procent från 
utlandet 74.   
 
Sverige tillhör ett av de mest framgångsrika innovationsländerna i EU, där 
Stockholm är den mest framgångsrika regionen tätt följt av region Huvudstaden i 
Danmark. Sverige kom 2017, för andra året i rad, på andra plats i Bloomberg 
innovationsindex mycket beroende på Sveriges långa tradition av att investera i 
forskning och högre utbildning 75, 76. 
 
Flera länder ökar sin andel av BNP som går till FoU. Figur nedan visar en kraftig 
ökning av utgifter för forskning och utveckling i Sydkorea och Kina jämfört med 
några västeuropeiska exempel. Genomsnittlig andel av BNP som går till FoU inom 
OECD som helhet har legat relativt stabilt de senaste tio åren  77. 
 


 
 
Figur 9. FoU som andel av BNP, 2006-2016. 
 
 
 
 
 
 
 


                                                   
74 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling/Forskning-och-
utveckling-internationellt-/ 181015 
75 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en 181105 
76 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-
s-falls 181018 
77 Forskningsbarometern 2017, Vetenskapsrådet 
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Ekonomisk utveckling av utbildningssektorn som helhet 
2017 utgjorde universitets- och högskoleutbildning nio procent av de totala 
kostnaderna för det svenska utbildningsväsendet 78. 
 


 
Figur 10. Sveriges fördelning av kostnader för utbildningsväsendet 2017 79. 
 
 
OECD gör jämförelser hur stor del av ett lands BNP som går till utbildning. Här 
visar Sverige på vikande siffror även om man fortfarande ligger över genomsnittet 
för OECD-länder. 2007 låg Sverige på sjunde plats och utbildning utgjorde 6,7 
procent av BNP. Motsvarande siffra 2017 var 5,4 procent och en femtonde plats. 
 
Utveckling av universitet och högskolor 
Sektorn “utbildning och forskning” har under de senare åren expanderat kraftigt, 
nationellt och internationellt. Antalet studenter 1998 som studerade inom högre 
utbildning i världen var 89 miljoner. Idag har antalet studenter globalt ökat till över 
200 miljoner, vilket är mer än en fördubbling på 20 år. Flertalet länder har börjat 
omstrukturera och utveckla sina högre utbildningssystem för att kunna öka sin 
verksamhet samt bli mer effektiva 80. 
 
Antalet möjliga studenter i globalt Sverige har ökat med 3–4 procent under 
tioårsperioden 2005–2015. Sverige har under perioden ökat utfärdade examina på 
grund- och avancerad nivå med 34 procent, medan andelen forskarstuderande och 
utfärdade forskarexamina visar på en negativ trend för samma period. Dock ökar 
antalet forskare både i Sverige och i världen i stort, där andelen forskare/miljon 
invånare i Sverige 2015 var 7 promille respektive 1,35 för världen. Intäkter för 
utbildning samt forskning och forskarutbildning har ökat, med 34 respektive 69 
procent. 
 
Studentmobiliteten har kraftigt ökat i världen under perioden 2005–2015. Antalet 
inresande studenter till Sverige ökade med 42 procent för perioden. 
 


                                                   
78 SCB, UF 12 SM 1801 
79 SCB, UF 12 SM 1801 
80 https://www.worldbank.org/en/topic/tertiaryeducation 181016 
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Figur 11. Utbildningsproduktion. Förändringar inom utbildning för perioden 2005–2015.*Löpande priser 
 
 


Figur 12. Forskningsproduktion. Förändringar inom forskning för perioden 2005–2015.*Löpande priser. 
Andel forskare per milj. Inv. Sverige 2015: 7 promille 
Andel forskare per miljon inv. Världen 2015: 1,35 promille 
 
 
Forskningsproduktion 
Ett sätt att mäta sektorns tillväxt är att titta produktionen av vetenskapliga artiklar. 
Den tydligaste och kraftigaste tillväxten sker i Asien. Tillväxten i Afrika och 
Sydamerika var förhållandevis stor under perioden 2005–2015, men trots det svarar 
Asien, Europa och Nordamerika för ca 90 procent av den totala vetenskapliga 
produktionen. 
 
 


 
Figur 13. Volymtillväxt mät i antal vetenskapliga artiklar. 
 
 







 
 
 38 
 


Sverige som forskningsnation står sig generellt väl i den internationella 
konkurrensen vilken bild nedan från Forskningsbarometern 2017 visar . Den visar 
dock att relativt den stora satsningen på FoU borde man kunna förvänta sig något 
större citeringsgenomslag 81. Andelen högt citerade vetenskapliga artiklar i Sverige 
har varit konstant i mer än tio år, trots kraftigt ökad finansiering under samma period 
82. En bidragande orsak kan vara att en del av finansieringen går till 
forskningsinfrastruktur. 
 
 


 
Figur 14. Svensk FoU i internationell jämförelseför ett urval indikatorer. Sveriges värden jämförs med medelvärdet 
för samtliga OECD-länder och med medelvärdet för de fem toppländerna. Med citeringsgenomslag anges Sveriges 
andel av högciterade artiklar jämfört med medelvärdet för samtliga länder i publikationsdatabasen och med 
medelvärdet för de fem toppländerna. Data för 2015; publiceringsdata för artiklar publicerade 2013–2015 83. 
 
I Sverige står universiteten för huvuddelen av högskolesektorns samlade 
vetenskapliga produktion, och 2016 stod de stora breda universiteten för 55 procent 
av det totala antalet vetenskapliga publikationerna. 
 
Utveckling av utbildningsnivå samt andel utbildade 
EU:s Europa 2020-strategin har som mål att förbättra utbildningsnivån, bl.a. genom 
att minska antalet individer som inte fullföljer sin skolgång till mindre än 10 procent 
samt genom att öka andelen 30–34 åringar som har avslutad eftergymnasial 
utbildning eller motsvarande till minst 40 procent 84. Sverige har satt sin ambition 
högre, att år 2020 ska andelen 18–24 åringar som inte fullföljer sina gymnasiestudier 
ska vara mindre än 7 procent och att andelen 30–34 åringar som har minst tvåårig 
eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40–45 procent. Idag har 43 procent av alla 


                                                   
81 Vetenskapsrådet: Forskningsbarometern2017: https://publikationer.vr.se/produkt/forskningsbarometern-
2017/?_ga=2.140450800.2136703167.1499063577-633840818.1481718879  
82 Budgetpropositionen för 2018, s 52 
83 OECD och Clarivate Analytics 
84 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_sv 181112 
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18–64 åringar i Sverige läst vidare efter gymnasiet och 27 procent är dessutom 
högutbildade, dvs. de har läst tre år eller längre efter gymnasiet 85.  
Efter en tids kraftig ökning av andelen studenter som påbörjar en högskoleutbildning 
har trenden stagnerat för delar av världen. För andra fortsätter andelen dock att 
kraftigt öka, exempelvis i länder i östra Asien och Stilla havet samt mellan och norra 
Afrika. 
 


 
Figur 15. Andel studenter som påbörjar en högskoleutbildning 86. 
 
 
Förtroende och ranking  
I Sverige har universitet och högskolor högst förtroende bland allmänheten av olika 
samhällsinstitutioner, följt av polisen och domstolarna. Forskare har i sin tur högre 
förtroende än universitet och högskolor som institutioner 87, 88. 
 
Rankningsinstitut som rankar universitet internationellt genomför årligen 
anseendeundersökningar, men det är inte allmänheten som svarar utan 
huvudsakligen andra forskare. Dessa undersökningar har under en följd av år visat 
att anseendet bland svenska lärosäten sjunker. Det är dock ett relativt mått som 
påverkas av att allt fler aktörer med högt anseende konkurrerar om samma utrymme. 
Flera länder gör strategiska satsningar på högre utbildning med ambitiöst satta 
målsättningar, t.ex. öka antalet lärosäten med topp 100 rankingplaceringar. 
 


                                                   
85 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/ 181016 
86 https://ourworldindata.org/tertiary-education 181018 
87 https://www.v-a.se/downloads/varapport2018_3.pdf  
88 http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2018/03/Presentation-fortroendebarometern_2018.pdf  
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Figur 16. Academic reputation QS, svenska lärosäten. 
 
Resultaten av dessa undersökningar är avgörande för rankningsplaceringarna hos QS 
och THE, två av de mest kända rankningsinstituten. Det medför att 
rankningsplaceringar för svenska lärosäten försämras. Inom några år är det troligtvis 
bara KI bland svenska lärosäten som placerar sig bland topp 100. Bland övriga 
svenska lärosäten kan möjligen även KTH komma placera sig väl. KTH visar på en 
positiv utveckling och har en tydligt uttalad strategi för att komma väl ut i 
rankningssammanhang. 
 


 
Figur 17. Rankingplaceringar QS, svenska lärosäten. 
Not. KI rankas inte som lärosäte av QS p g a att de bara har en fakultet. Enligt deras definition är KTH bredare. 


Det finns fler rankinginstitut, t.ex. Times Higher Education, Taiwan och Shanghai, 
och även hos dessa har svenska lärosätens placeringar de senaste åren försämrats. 
För Lunds universitets del beror det främst på att citeringsgraden sjunker. 
 
Times Higher Education har aviserat under 2019 önskar de göra ranking utifrån hur 
väl lärosäten tar sig an målen i FN:s Agenda 2030. Det kan bli intressant att följa 
olika lärosätens placeringar utifrån detta perspektiv. 
 
Jämställdhet 
Det finns fortfarande brister när det gäller jämställdheten vid universitet och 
högskolor. Fler kvinnor än män studerar vid universitet och högskolor, där valen av 
ämnesområden ofta är starkt könsbundna. Inom vårdutbildningar är knappt 85 
procent kvinnor, medan inom teknik utgör kvinnor endast 35 procent. 
Utbildningsvalen inom universitet och högskola är dock mindre könsstereotypa i 
Sverige jämfört med OECD som helhet. Bland anställda inom det svenska 
utbildningsväsendet finns det stora skillnader mellan ämnen och typ av anställning. 
Av professorerna vid svenska lärosäten är endast 27 procent kvinnor, samtidigt som 
andelen kvinnor som arbetar i förskolan uppgår till 96 procent 89.  


                                                   
89 Budgetpropositionen för 2018 
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Figur 18. Andel kvinnor med högskoleexamen, 1996–2017. 
 
Av de som examineras från landets universitet och högskolor är ca 64 procent 
kvinnor och siffran har varit relativt konstant under en lång tid. Inom de flesta 
områden sker inga större rörelser från de traditionella könsbundna valen, med 
undantag för teknik där andelen kvinnor ökat från 20 procent till 35 procent de 
senaste 20 åren. En genomgående trend för OECD-länder är att fler kvinnor 
genomför en högre utbildning, men trots det har män lättare för att etablera sig på 
arbetsmarknaden samt att män tjänar mer än kvinnor 90. 
 
Regeringen konstaterar att kvinnors 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 i Sverige ska ha en 
fastställd plan för jämställdhetsintegrering. 
 
 
 
 
 
   


                                                   
90 Education at a glance 2018 
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Bilaga Relevanta och aktuella propositioner, statliga utredningar 
och direktiv 
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Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (Prop.  2017/18:204) 
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Styra och leda med tillit – Forskning och praktik (SOU 2018:38) 
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Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor (Skr 
2017/18:191) 
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upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44) 
 
Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) 
 
Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19) 
 
Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) 
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Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (Dir. 
2018:60) 
 
En Sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (Dir. 2018:73) 
 
Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella 
revolutionens teknologier (Dir. 2018:85) 
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Dnr STYR 2018/1859 


ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 


Fastställd av universitetsstyrelsen 2018-12-14, § 12 


Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer 
Lunds universitet följande arbetsordning.  


Inledning 
Lunds universitet är sedan mer än 350 år ett centrum för bildning och lärdom. Universitetets 
framgångar är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning som den kvalitetsdrivande 
principen i akademisk utbildning och forskning. Den kollegiala principen är en garant för 
trovärdig kunskapsutveckling där objektivitet, saklighet och reproducerbarhet är centrala 
begrepp.  


När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna valde Lunds 
universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med långtgående delegationer och ett 
samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och 
utveckling av utbildning och forskning, rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, 
stödverksamhet samt resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett 
lärosäte av Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  


Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det övergripande ansvaret 
för samt en kontrollerande funktion över fakultetens respektive institutionens verksamhet. De 
valda organens beslutanderätt är viktig för det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam 
maktdelning. Som kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till medinflytande skapas 
förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare 
och utses av överordnad nivå efter hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom 
legitimitet både från högre och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till 
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välgrundad förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och underchefer, 
vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala styrningen. 
Nutidens universitet är myndigheter under regeringen och ska följa de lagar och förordningar 
som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt på ett korrekt sätt utföra 
myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett framgångsrikt universitet måste 
således idag klara att levandehålla den kollegiala principen för bibehållandet av en 
kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos den akademiska professionen uppmuntras och 
utvecklas, samtidigt som universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på 
myndigheter under regeringen. Vid universitetet tillämpas de olika styrprinciperna samtidigt – 
den kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga styrningen som följer 
av myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och 
uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom 
dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras 
samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


1. Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ 
inom universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna 
arbetsordning att representationen av det ena könet inte får understiga 40 procent av 
ledamöterna. 


 
2. Med lärare avses person som innehar någon av de anställningstyper som anges i gällande 


anställningsordning för Lunds universitet. Med vetenskapligt eller konstnärligt kompetent 
lärare avses professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs 
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. 


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 
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1. Organisation 
 
1.1  Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras enligt 
följande:  
 
 


 
 
 


* Disciplinnämnden, personalansvarsnämnden, nämnden för utredning av oredlighet i forskning och 
antagningsnämnden. 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i kapitel 2, 3 och 
4 nedan. 
 
1.2 Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och svarar för att dess 
uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan HL).  
Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  


Forskar- 
utbildnings- 


nämnden 


Fakulteter 


Ekonomihögskolan 


Humanistiska & teologiska fakulteterna 


Juridiska fakulteten 


Konstnärliga fakulteten 


Lunds tekniska högskola 


Medicinska fakulteten 


Naturvetenskapliga fakulteten 


Samhällsvetenskapliga fakulteten 


Universitetsstyrelsen 


Rektor 


Utbildnings-
nämnden 


Forsknings-
nämnden 


Rektors ledningsråd 


Universitets- 
kollegiet 


Internrevisionen 


Holdingbolag 
och stiftelser 


Övriga beslutande 
organ som regleras 
i arbetsordningen* 


 
 Universitets-          
förvaltningen 


Lunds universitets 
bibliotek 


Universitetets 
särskilda 


verksamheter 


Kultur- och musei- 
verksamheterna 


MAX IV 
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1.3 Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § internrevisionsförordningen 
(2006:1228), nedan IRF).  
 
1.4 Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av verksamheten närmast 
under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska benämnas 
prorektor. 
 
1.5 Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6 Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7  Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd. 
Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8 Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9 Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10 Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 13996/93).  
 
1.11 Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12 Nämnden för utredning av oredlighet i forskning  
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av oredlighet i forskning.  
 
1.13 Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 10499/93). 
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1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter samt 
 biblioteksverksamheter 
 
1.14.1 Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
• Ekonomihögskolan 
• Humanistiska och teologiska fakulteterna 
• Juridiska fakulteten  
• Konstnärliga fakulteten 
• Lunds tekniska högskola 
• Medicinska fakulteten 
• Naturvetenskapliga fakulteten 
• Samhällsvetenskapliga fakulteten 


 
1.14.1.1 Fakultetsstyrelse 
Fakultetens högsta beslutande organ ska vara fakultetsstyrelsen. 
 
1.14.2 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom universitetets särskilda verksamheter (USV) ska verksamheter inrättas efter beslut av 
rektor. USV ska ledas av rektor, eller den rektor utser. 
 
1.14.3 Kultur- och museiverksamhet 
Kultur- och museiverksamheterna ska samlas i en organisation som leds av en styrelse.  
 
1.14.4 MAX IV-laboratoriet 
Vid Lunds universitet finns en nationell forskningsanläggning i form av ett elektronaccelerator-
laboratorium benämnt MAX IV-laboratoriet. MAX IV leds av en styrelse (Förordning 
(1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX 
IV-laboratoriet) i Lund).  
 
1.14.5 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB) som leds av en styrelse. Det ska finnas en universitetsbibliotekarie.   
 
1.15 Institutioner och motsvarande enheter 
Universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet ska bedrivas vid institutioner, inom 
universitetets särskilda verksamheter eller inom motsvarande enheter enligt särskilt beslut.  
 
1.15.1 Institutionsstyrelse 
Vid varje institution eller varje annan motsvarande enhet ska det finnas en 
institutionsstyrelse/motsvarande som ska vara dess högsta beslutande organ. 
 
1.16 Universitetsförvaltning 
Vid universitetet finns en universitetsförvaltning. Det ska finnas en förvaltningschef och en 
ställföreträdande förvaltningschef.  
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2  Ledning och ledningsorgan för Lunds universitet 
 
2.1 Universitetsstyrelse 
Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att 
dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § HL).  
Styrelsen ansvarar såsom universitetets ledning inför regeringen för verksamheten och ska se till 
att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och enligt de förpliktelser som följer av Sveriges 
medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt 
att myndigheten hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen (2007:515), 
nedan MF). 
 
Styrelsen ska själv besluta (2 kap. 2 § HF): 
• i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 
• om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt 


samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på 
ett betryggande sätt,  


• om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 
• om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av 


internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § IRF,   
• i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, 
• om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
• om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 


delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 
verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 


• om en anställningsordning, 
• om viktiga föreskrifter i övrigt, och 
• i övriga frågor av principiell vikt. 


 
Styrelsen får uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor fatta beslut om delårsrapport.  
(2 kap 4 a § HF).  
 
Härutöver beslutar styrelsen enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen om:  
 
• förslag till regeringen om anställning av rektor (2 kap. 8 § HF), 
• utseende av rektors ställföreträdare (2 kap. 10 § andra stycket HF),  
• utseende av vice ordförande inom styrelsen (2 kap. 1 § andra stycket HF), 
• utseende av tre ledamöter i personalansvarsnämnden (2 kap. 15 § första stycket HF), 
• en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande av lärare, 


övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende om anställning av rektor 
(2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor (2 kap. 10 § HF) samt val av 
lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 


 
  







7 
 


Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
• om ägardirektiv till holdingbolag, 
• om anknutna stiftelser, 
• om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som studentkår för viss tid 


(4 kap. 8 § HL), 
• om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde stycket HF, 


och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid Lunds universitet. 
 
2.2  Universitetsstyrelsens sammansättning 
Universitetsstyrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter (2 kap. 1 § HF). 
Ordförande utses bland övriga ledamöter. Lärarna har rätt att utse tre ledamöter. Dessa utses 
genom val (2 kap. 7 a § HF). Vid Lunds universitet ska dessa vara personer med anställning som 
lärare enligt definition i Lunds universitets anställningsordning. Studenterna har rätt att utse tre 
ledamöter (2 kap. 7 a § HF). Dessa utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Ledamöterna utom rektor utses för högst tre år (2 kap. 7 § HF). 
 
Ordförande och övriga ledamöter (sju) ska enligt 2 kap. 4 § HL utses av regeringen. 
 
Företrädare för de anställda har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. 
De utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.3 Revisionsutskott 
Revisionsutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ i frågor som rör den interna 
styrningen och kontrollen (beslut 2013-10-18, IR 2013/13). 
 
2.4 Internrevision  
Internrevisionen är organisatoriskt placerad under universitetsstyrelsen och rapporterar direkt till 
universitetsstyrelsen (1 kap. 5 a § HF och 9 - 10 §§ IRF).  
 
Internrevisionen ska ledas av en chef som anställs av rektor efter samråd med 
universitetsstyrelsens ordförande. 
 
2.5  Riskutskott 
Riskutskottet ska vara universitetsstyrelsens beredande organ inför beslut om 
universitetsövergripande riskvärdering och bedömning av den interna styrningen och kontrollen. 
Riskutskottet ska även verka för förståelse och medvetenhet inom universitetet för övergripande 
risker.  
 
2.6 Rektor 
Rektor ansvarar inför universitetsstyrelsen för den löpande verksamheten vid universitetet enligt 
de direktiv och riktlinjer som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen 
informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och verkställa 
universitetsstyrelsens beslut. 
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Andra frågor än de som avses i 2 kap. 2 § HF ska avgöras av rektor, om inte  
1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 
2. styrelsen har beslutat något annat (2 kap. 3 § HF).  


 
I enlighet med detta tillfaller beslutsbefogenheter som inte omnämns i 2.1 ovan universitetets 
rektor. Rektor fastställer delegation av beslutsbefogenheter för Lunds universitet. 
 
Rektor svarar för myndighetens arbetsgivarepolitik (8 § MF) genom att: 
• i samverkan med andra myndigheter utveckla och samordna den statliga 


arbetsgivarpolitiken, 
• se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten, 
• skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och 


erfarenhet. 
 
2.7 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när han eller hon 
inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer (2 kap. 10 § 
HF). 
 
2.8 Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger universitets-
styrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget lämnas (2 kap. 8 § HF). 
Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket HF). 
 
Processen ska följa följande ordning: 
• Universitetsstyrelsen utser inom sig en beredningsgrupp. 
• Universitetsstyrelsens första uppgift är att efter hörande i universitetskollegiet fastställa en 


kravprofil för rektor och prorektor. 
• Universitetsstyrelsens andra uppgift är att efter beredning och hörande i universitetskollegiet 


besluta om förslag till rektor och besluta om prorektor. 
• Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker genom universitetskollegiet. 


 
I processen ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas (2 kap. 8 § HF). 
 
2.9 Universitetskollegium 
 
Uppgifter 
• Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens 


skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och 
prorektor.  


• Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 
och övriga anställda utser tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för ev. 
fyllnadsval. 


 
Universitetskollegiet ska inför universitetsstyrelsen redovisa hur jämställdhetsaspekten har 
beaktats i samband med val m.m. enligt 2 kap. 8 § HF. 
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Organisation och sammansättning 
Universitetskollegiet ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare och platserna fördelas enligt följande: 16 platser fördelas lika över 
fakulteterna och resterande 8 fördelas med hänsyn tagen till fakulteternas antal anställda inom 
kategorin. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda fördelade så att alla 
fakulteter blir representerade och så att övriga anställda utanför fakultetsorganisationen 
garanteras representation. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter. Representanter för 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt övriga anställda utses genom val 
fakultetsvis/motsvarande.  Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet är anställda vid 
Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade 
tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. 
Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i 
detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
• Inom universitetskollegiet ska finnas ett arbetsutskott. Det ska bestå av högst sju ledamöter 


som utses inom kollegiet. Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga 
anställda ska ingå i arbetsutskottet. Studenterna ges möjlighet att utse en representant till 
arbetsutskottet. Härutöver ges personalorganisationerna möjlighet att utse varsin företrädare, 
som ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i arbetsutskottet.  


• Vid beredning av utseende av rektor och prorektor deltar alla universitetskollegiets 
ledamöter. 


• Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 
 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i universitetskollegiet under mandatperioden väljs en 
ersättare för denna. 
 
2.10 Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett sådana), alla 
dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till rektor i frågor som rör 
utbildning och forskning samt innovation och samverkan och i övriga frågor som rör 
uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska mål. Studenterna har rätt att ha två 
representanter i rektors ledningsråd.  
 
2.11 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna och 
verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. Universitets-
förvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och system vid Lunds 
universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med förvaltningschefen. 
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2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad 
nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. 
Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska 
bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.13 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget 
omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till 
nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor 
eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskarutbildningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
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2.14 Universitetsgemensam forskningsnämnd  
 
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt 
ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden 
bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden 
att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är rektor eller 
person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst 
tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare samt en representant för USV. Representanten för USV utses av 
rektor efter förslag från särskilt ansvarig för USV. Studenterna har rätt att vara representerade 
med tre ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i forskningsnämnden är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl organiseras på 
universitetsgemensam nivå. USV ska ledas av rektor, eller den rektor utser. Beslut rörande USV 
ska fattas i samråd med studentrepresentant.  Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta 
verksamhet inom USV.  
 
Verksamheterna inom USV ska regleras av en föreskrift eller motsvarande, som i tillämpliga fall 
beslutas av rektor. Varje enhet ska ledas av en styrelse och en föreståndare (motsvarande prefekt)  
om inte synnerliga skäl föreligger.   
 
Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas återkommande. Om inte särskilda skäl 
föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
2.16 Kultur- och museiverksamhet 
Rektor beslutar om att föra verksamheter till eller från Kultur- och museiverksamheten. Kultur- 
och museiverksamheten vid Lunds universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha ett 
samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för samverkan med övriga verksamheter 
inom Lunds universitet. Rektor fattar beslut om närmare uppdrag för styrelsen.  
 
Organisation och sammansättning 
Styrelsen ska bestå av föreståndarna för vardera av de ingående verksamheterna samt fyra 
externa ledamöter. Dessa utses av rektor efter förslag från verksamheterna. Rektor utfärdar 
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närmare föreskrifter om förfarandet. En av de externa ledamöterna ska vara ordförande och utses 
av rektor. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Studenterna har rätt att ha två representanter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning för synkrotronljusbaserad forskning. 
MAX IV-laboratoriet är en del av Lunds universitet och Lunds universitet ska driva och förvalta 
MAX IV-laboratoriet i egenskap av huvudman. 
 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (5§ Förordning (1994:946) om den 
nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund). 
 
Styrelsen ska ges en för MAX IV-laboratoriet lämplig sammansättning där ledamöternas 
fackkunskap, kompetens och geografiska spridning reflekterar såväl de fackområden som 
verksamheten berör som MAX IV-laboratoriets nationella och internationella bredd.  
 
Styrelseledamöterna utses för en period om tre (3) år i taget. Om inte särskilda skäl föreligger 
ska ledamot utses maximalt två perioder. 
 
En företrädare för studenterna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden och utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769) 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid 
styrelsens sammanträden och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen 
(1987:1101).  
 
Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen utser en vice ordförande inom 
sig.  
 
Vid MAX IV-laboratoriet ska det finnas en direktör som utses av styrelsen. (3§ Förordning 
(1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX 
IV-laboratoriet) i Lund). Direktören ansvarar under styrelsen för den operativa och strategiska 
ledningen av MAX IV-laboratoriet. Styrelsen utser på förslag av direktören ett antal 
vicedirektörer, vilka tillsammans med direktören utgör MAX IV-laboratoriets ledning. Styrelsen 
ska i varje enskilt fall, såväl avseende direktören som vicedirektörerna, ta ställning till respektive 
direktörs mandattid, inklusive möjligheten till förlängning av denna. 
 
2.18 Lunds universitets bibliotek 
Vid Lunds universitet ska biblioteksverksamheten vara samlad i en organisation benämnd Lunds 
universitets bibliotek (LUB). Lunds universitets bibliotek omfattar ett universitetsbibliotek (UB) 
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och fakultetsbibliotek. Övriga bibliotek inom universitetet kan rektor på begäran besluta att föra 
till eller från LUB. 
 
Universitetsbibliotekarien har övergripande ansvar för biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. Universitetsbibliotekarien anställs av rektor. Universitets-
bibliotekarien är chef för UB. Rektor fattar beslut om universitetsbibliotekariens övriga uppdrag. 
 
Verksamheten vid Lunds universitets bibliotek ska ledas av en styrelse. I styrelsen ska ingå en 
ordförande som utses av rektor, universitetsbibliotekarien, tre externa ledamöter samt en 
representant för varje fakultet utsedd av fakultetsstyrelserna. De externa ledamöterna utses av 
rektor efter förslag från LUB. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Mandatperioden för ledamöterna i 
styrelsen för LUB är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


 
3.1  Fakultetsstyrelsens ansvarsområden 
Fakultetsstyrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbiblioteket, organisation, ekonomi, personal, 
administration samt informations- och kommunikationsfrågor inom den aktuella fakulteten.  
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom 
fakulteten. 
 
Fakultetsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om annan ledning för en 
institution/motsvarande än en styrelse. 
 
3.2 Fakultetsstyrelsens sammansättning 
Fakultetens arbete ska ledas av en dekan. Dekanen är normalt fakultetsstyrelsens ordförande.  
Fakultetsstyrelsen kan ge valberedningen i uppdrag att även söka efter extern ordförande. 
Prodekanen är normalt vice ordförande i fakultetsstyrelsen. I de fall ordförande är extern är 
dekanen vice ordförande.  
 
I fakultetsstyrelsen ska ingå företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa 
ledamöter. En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. Antalet ledamöter ska vara åtta, tolv eller fjorton, exklusive studentrepresentanter. I de 
fall antalet ledamöter ska vara åtta eller fjorton, exklusive studentrepresentanter, ska rektor fatta 
beslut om detta. 
 
Normalt är antalet ledamöter tolv exklusive studentrepresentanter. Ledamöterna utgörs då av 
dekanen, prodekanen, sex vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, två övriga anställda 
och två externa ledamöter. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.  
 
I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av fjorton ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) utökas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till sju 
och antalet externa ledamöter till tre. I övrigt är sammansättningen samma som vid tolv 
ledamöter.  
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I det fall rektor beslutar att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter (exklusive 
studentrepresentanter) minskas antalet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare till fyra 
och antalet externa ledamöter till en samt antalet övriga anställda till en. Studenterna har rätt att 
vara representerade med två ledamöter.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Mandatperioden för ledamöterna i fakultetsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och 
utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
3.3 Dekan och prodekan 
Dekanen är fakultetens chef och företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen ska 
verka för att forskning och utbildning inom fakulteten bedrivs med hög kvalitet och främja 
samverkan med det omgivande samhället. Dekanen ansvarar för fakultetens löpande verksamhet 
och ska säkra att verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och 
andra avtal samt därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret 
upprätthålls. Dekanen har i övrigt de beslutsbefogenheter som fakultetsstyrelsen delegerat.  
 
Dekanen ska vara prefekternas/prefektens chef.  
 
Dekanen ska ha en ställföreträdare. Dekanens ställföreträdare ska benämnas prodekan. Dekan 
och prodekan ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
3.4 Utseende av dekan 
Dekan ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter förslag genom val av de 
röstberättigade inom fakulteten. Röst- och nomineringsberättigade vid val av dekan är anställda 
vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 
1 kap. 4 § HF. 
 
Utseende av dekan ska ske enligt följande:  
a) Fakulteten ska utse en valberedning genom allmänt val.  
b) Valberedningen ska lämna sitt förslag efter samråd med rektor.  
c) Valberedningen kan, efter beslut i fakultetsstyrelsen, söka dekan såväl inom annan fakultet 


än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre år efter 
förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och nomineringsberättigade vid val 
av prodekan är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar 
minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med 
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doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang 
räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande 
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen 
föreslår externa ledamöter för rektor utan val.  
 
I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern ordförande kan 
valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna som ordförande. Valberedningen ska ge de 
röstberättigade möjlighet att yttra sig om ett sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta lärare samt för 
 övriga anställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom val. 
Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid 
berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst 
två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är 
dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i 
enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid berörd fakultet 
som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelser 
är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 
procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § 
HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga 
förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande, samt företrädare 
för övriga anställda. Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning på 
valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 
företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för studenterna. De vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom 
sig. Härutöver får personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt i valberedningen.  
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Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). 
 
Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater som dekan, 
prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern ordförande. 
 
Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till valberedning är desamma som 
vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
 
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till ledamöter i 
valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning och dess 
uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. Kanslichefen/motsvarande ansvarar 
för valförrättningen. 
 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag valberedningen 
bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de fall antalet ledamöter i 
valberedningen efter avgång understiger fem ledamöter, exklusive studentrepresentanterna, samt 
då majoriteten bland ledamöterna i valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande ansvara för att fyllnadsval 
genomförs. 
 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom de anges 
under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt förfarande. 
Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det ska vara möjligt att rösta på 
såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. För att en röst ska vara giltig ska den 
uppta namn på så många valbara personer som valet avser. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra motsvarande enheter vid 
Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som fakultetsstyrelsen 
beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på annat sätt, se 
3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara vetenskapligt 
eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara representerade. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som 
stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i 
styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
Mandatperioden för ledamöterna i institutionsstyrelserna är, med undantag för 
studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om det föreligger 
särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet ledamöter och 
sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, utses genom 
val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en 
period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och utbildning bedrivs med 
hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för att främja institutionens samverkan 
med det omgivande samhället. Prefekten företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att verksamheten bedrivs 
i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra avtal samt därmed säkerställa korrekt 
myndighetsutövning och att arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de 
beslutsbefogenheter som institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter förslag från 
institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande och beslutande 
organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda studenters studieprestationer och 
handläggning av enskilda personalärenden. Dock ska studenterna vara representerade vid 
handläggning av personalärenden som regleras genom anställningsordningen samt i beredning av 
val där studenterna inte har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas 
till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av 
beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om studentkåren inte har utsett någon 
studentrepresentant ska information lämnas till studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till en eller flera 
instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen eller studenternas situation, 
ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs utgöra remissinstans, eller, om flera kårers 
verksamhetsområden berörs, remiss inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit 
överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en person, 
behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets rektor. Rektors beslut fattas 
normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av förvaltningschefen eller den förvaltningschefen 
sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på ärendets 
beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets beredning och framtagande 
av ett skriftligt förslag till beslut personligen presenterar detta genom redovisning för den person 
eller de personer som ska fatta beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har ansvar för att 
ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna föreskrifter. 
Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden goda förutsättningar för att fatta beslut som 
uppfyller de mål som har ställts upp för den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens 
ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Lunds 
universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen 
(1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som 
anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas 
utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av föredraganden, 
undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat beslutet samt 
vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även framgå vem som har varit med 
vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller med post till 
ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt högskoleförordningen 
universitetsstyrelsen och rektor samt organ som personalansvarsnämnden och disciplinnämnden 
samt den som utsetts att vara examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt underorgan som 
till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. Vidaredelegering är tillåten om inte 
annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda beslutsärenden 
hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
Ikraftträdande 
Arbetsordningen träder i kraft 2019-01-01 och ersätter då Arbetsordning för Lunds universitet 
fastställd av universitetsstyrelsen 2017-12-15, dnr STYR 2017/1639. 
 
Övergångsbestämmelser 
Bestämmelsen avseende valberedningens sammansättning och storlek i avsnitt 3.8 träder i kraft 
för valberedning som väljs efter 2017-02-15. För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller 
avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 såsom det anges i Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 
2016-06-22 (dnr STYR 2016/702).  
 








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 32, 046-222 00 00 
E-post Tim.ekberg@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se 


Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Omvärldsbevakningen 2018 
Det har tidigare presenterats en omvärldsanalys till universitetsstyrelsen 2016 och 
2017. Vi väljer att lämna begreppet omvärldsanalys, då det egentligen beskriver en 
annan typ av process, och i följande istället använda begreppet omvärldsbevakning. 
Denna omvärldsbevakning bygger till flera delar vidare på de tidigare årens 
omvärldsanalyser. En större vikt läggs dock på de skeenden och trender i vår 
omvärld som mer direkt påverkar vår sektor och oss som universitet. Presentationen 
har därmed stramats upp genom ett ökat fokus på högskolesektorn. 


Riskutskottet har varit delaktig i framtagandet av denna omvärldsbevakning, såväl 
som i de tidigare två omvärldsanalyserna. Utgångspunkten har varit att 
omvärldsbevakningen ska förhålla sig till universitetets strategiska plan. Målet är att 
omvärldsbevakningen, universitets riskarbete och den gemensamma 
verksamhetsplanen i ökad utsträckning ska utgöra processer som påverkar och 
kompletterar varandra. Ambitionen har varit att denna omvärldsbevakning i ökad 
utsträckning ska kunna fungera som ett användbart instrument i att identifiera 
utmaningar, risker och möjligheter som universitetet behöver uppmärksamma och 
mer aktivt förhålla sig till.  


I avsnittet Utblick lyfts frågor och utmaningar fram som universitetsledningen och 
riskutskottet särskilt vill uppmärksamma. Det bör därmed vara den texten som står i 
förgrunden för universitetsstyrelsens diskussioner. Förhoppningen och ambitionen 
är att styrelsens diskussion och inspel kan tjäna som ett stöd i ledningens fortsatta 
prioriteringsarbete.  


2018-11-28 


Universitetsstyrelsen 


1 Missiv Bilaga 8 a
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 32, 046-222 00 00 
E-post Tim.ekberg@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se 


Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef 


De strategiska utmaningarna i budgetunderlaget 2020 - 2022 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde 
ska lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett särskilt direktiv. Det ska lämnas 
senast den 22 februari. Universitetsstyrelsen kommer att fatta beslut om detta 
underlag den 15 februari 2019. 


Budgetunderlaget ska bland annat innehålla en redovisning av lärosätets planering 
av utbildningsutbudet, bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling, strategiska 
utmaningar, de medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt 
bemyndigande samt investeringar i anläggningstillgångar, räntekrediter, 
verksamhetsinvesteringar och avgiftsbelagd verksamhet. 


I universitetets budgetunderlag ligger tonvikten främst på lärosätets strategiska 
utmaningar, som lärosätet särskilt vill uppmärksamma regeringen på. Det senaste 
budgetunderlaget innehöll 15 olika strategiska utmaningar. Universitetsstyrelsen 
synpunkter, när det senaste budgetunderlaget presenterades och beslutades, var att 
universitetet lyfte fram för många olika strategiska utmaningar och önskade därmed 
en fokusering på färre områden.  


I följande diskussionsunderlag lyfts fem strategiska utmaningar fram. Dessa har 
presenterats och diskuterats i rektors ledningsgrupp och ledningsråd.  


2018-11-28 


Universitetsstyrelsen 


1 Diskussionsunderlag Bilaga 10
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Förslag till strategiska utmaningar  


Att möta de stora samhällsutmaningarna 
Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. De stora 
samhällsutmaningarna ställer krav inte minst på ny, forskningsbaserad kunskap med 
en helhetssyn inriktad på hållbara lösningar. För att Lunds universitet, såväl som 
resten av högskolesektorn, ska fortsatt kunna vara i framkanten och väsentligt kunna 
bidra till lösningar för de globala utmaningarna behöver universitet stöd av en 
framåtblickande, sammanhållen och långsiktigt hållbar politik för högre utbildning 
och forskning.  
 
Svaren på hur globala utmaningar kan mötas finns i många fall i gränsytorna mellan 
olika ämnen och forskningsområden. Lunds universitet är med sin bredd och 
möjlighet till ämnesöverskridande forskning och utbildning särskilt lämpat att bidra 
till lösningar. Bredden som Lunds universitet erbjuder är inte bara viktig för 
kvaliteten i utbildningen och forskningen utan även för hela samhällets utveckling. 
Det är därför av vikt att regeringens styrning inte skapar hinder för stora och breda 
universitet genom bristande helhetssyn eller genom fragmentiserade satsningar som 
inte stimulerar och premierar excellens.   
 
Två konkreta exempel i närtid där universitetet har utnyttjat sin bredd är för målen 
inom FN:s Agenda 2030 och inom artificiell intelligens, AI. En 
fakultetsövergripande forskarskola har skapats inom Agenda 2030 där studenter, 
doktorander och forskare tillsammans möts för att föra dessa områden ytterligare 
framåt. Regeringen bör fortsätta att göra tydliga satsningar inom dessa områden 
såväl som använda Lunds universitet unika bredd för att flytta fram Sveriges position 
som en viktig och sammanhållande kraft inom Agenda 2030.   
 
Unga mår idag allt sämre och den psykiska ohälsan har blivit allt mer ohållbar. 
Statistik visar att 190 000 unga vuxna och barn sökt vård på grund av psykisk ohälsa 
under 2016 och i åldersgruppen 16 till 24 har en ökning skett med 70 procent de 
senaste tio åren. Det bekräftar den bild universitetet ser i allt större omfattning för 
ett växande antal studenter. Universitetet ser också att detta får direkta konsekvenser 
för högre utbildning överlag, då de unga vuxna och barn som drabbas av psykisk 
ohälsa uppnår en betydligt lägre utbildningsnivå än andra. Detta betydande och 
växande problem löses inte genom enskilda insatser. Lunds universitet efterlyser ett 
ökat fokus och ett samlat grepp i frågan från regeringen samt att nödvändiga resurser 
anslås som möjliggör för lärosäten att hjälpa de studenter som drabbas av psykisk 
ohälsa. 


Ökad autonomi och funktionella grundförutsättningar 
Universitetet har under lång tid efterlyst ökad handlingsfrihet och ökad autonomi. 
En grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att stå självständiga och 
fria så att de kritiskt kan studera samhället och regeringsmakten och framföra sina 
resultat utan risk för repressalier. En ökad frihetsgrad får inte heller per automatik 
leda till ökad kontroll, vilket tidigare har skett. Det riskerar inte bara att krocka med 
tanken om ökad tillit utan också leda till ökad administration och ökade kostnader.  
 
Att som universitet kunna skriva avtal mellan olika aktörer som berör utbildning, 
forskning och samverkan blir allt viktigare. Ett tydligt och konkret exempel är de 
s.k. KIC:arna inom nuvarande ramprogram (Horizon 2020) där olika former av 
samarbetsplattformar byggs upp mellan lärosäten, organisationer och företag. Lunds 







 
 
 3 
universitet är ett lärosäte som konkurrerar på en internationell arena. Att inte ha 
samma förutsättningar och möjlighet som majoriteten av andra lärosäten i världen 
skapar problem och hämmar universitets möjligheter att utvecklas, men riskerar även 
skada Sveriges möjligheter att utvecklas som kunskapsnation. Regeringen bör 
tillsätta en utredning som granskar hur de svenska lärosätena som idag är 
förvaltningsmyndigheter kan ges möjlighet att bli en annan form av offentligrättslig 
organisation. En sådan utredning bör hämta inspiration i våra grannländer Danmark 
och Finland. 
 
Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (U2017:05) kommer 
att lämna sitt betänkande till regeringen. För att kunna upprätthålla en god kvalitet i 
verksamheten krävs rimliga ekonomiska förutsättningar. Det är i det långa loppet 
omöjligt 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 marknad. UKÄ visar i sin rapport Lärarledd tid i den 
svenska högskolan (2018:15) att kontakttiden mellan student och lärare är låg i 
Sverige i en internationell jämförelse. Detta är mycket allvarligt för de svenska 
lärosätenas förmåga att bedriva högkvalitativ utbildning och därmed kunna förse 
arbetsmarknaden med relevant kompetens som står sig väl i en internationell kontext. 
Lunds universitet vill med kraft understryka behovet av att regeringen genomför en 
påtaglig upprustning av ersättningen till all högre utbildning.  
 
Det så kallade produktivitetskravet, som innebär att alla lärosäten ska bli effektivare 
varje år genom en produktivitetsökning, är vare sig lämpligt eller möjligt att tillämpa 
för den verksamhet som bedrivs vid ett lärosäte. Produktivitetskravet bör därför 
snarast tas bort för universiteten och högskolorna. Regeringen behöver även 
permanenta den kvalitetshöjning för utbildningar med HSTJ-prislappar som 
presenterades 2015 men som enligt planeringsförutsättningarna ska upphöra 2020.  
 
Det ökade behovet av kompetensutveckling, livslångt lärande och den tilltagande 
matchningsproblematiken är en stor utmaning för allt fler länder i världen, så även 
för Sverige. Denna utmaning är komplex och mångbottnad. Olika former av 
uppdragsutbildning behöver utvecklas och stimuleras. Regler som styr 
uppdragsutbildningen behöver anpassas till dagens och morgondagens behov.  
 
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen till 
forskning och de externa bidragen förskjutits. Andelen externfinansiering har nått 
sådan proportion att det skadar universitetets möjligheter att göra egna strategiska 
val, kunna ta ett långsiktigt och mer strategiskt arbetsgivaransvar, skapa attraktiva 
karriärvägar för yngre forskare samt bedriva grundforskning. Samhället riskerar att 
förlora den långsiktiga nyfikenhetsdrivna grundforskningen och därmed den 
forskningsbredd som ofta står för oväntade och långsiktigt betydelsefulla resultat. 
Regeringen bör påtagligt öka basfinansieringen till universiteten.  


Internationalisering 
Lunds universitet är ett internationellt lärosäte. Att människor oavsett bakgrund kan 
mötas och utbildas tillsammans bidrar till ökad kvalitet i utbildningarna, men också 
till att hela världen blir studenternas möjliga arbetsfält. Internationalisering är en 
central strategi för universitet. Lunds universitet avser att målmedvetet fortsätta på 
den inslagna vägen och ytterligare stärka sin position som en attraktiv internationell 
utbildningsanordnare och forskningssamarbetspart.  
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Lunds universitet har flest betalande studenter i landet och universitetet ser gärna en 
ytterligare ökning. Samtidigt finns det problem och utmaningar i att ta emot 
studenter från andra länder. Ett problem för åtskilliga studenter har varit att få 
uppehållstillstånd i tid för att kunna påbörja sina studier. Universitet har en pågående 
dialog med migrationsverket och deltar i ett pilotprojekt där lärosätena ska vara med 
i bedömning av uppehållstillstånd. Detta löser dock inte problemet. Lunds 
universitet efterlyser en nationell åtgärdsplan för hur det ska bli enklare, effektivare 
och säkrare för utländska studenter att komma till svenska lärosäten och studera. 
 
Internationalisering av universitet och högskolor är viktigt för kvaliteten i 
forskningen och undervisningen men även för Sverige som land, t.ex. för 
diplomatiska förbindelser, för investeringar, export, internationella samarbeten eller 
förmågan att tackla stora samhällsutmaningar. Ett framgångsrikt 
internationaliseringsarbete är dock resurskrävande. Nuvarande 
resurstilldelningssystem vare sig underlättar eller stimulerar detta arbete. Ett 
framgångsrikt internationaliseringsarbete kan inte genomföras genom att universitet 
och högskolor ytterligare tunnar ut sina resurser inom grundutbildningen. Lunds 
universitet vill understryka att ett framgångsrikt internationaliseringsarbete som 
flyttar fram lärosätenas såväl som landets positioner kräver nya resurser.  


Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 
Digitaliseringen förändrar och omformar vårt samhälle och våra liv – allt från 
robotisering i industrin till förändrade sociala umgängesformer. Digitaliseringen 
påverkar även forskning och utbildning på ett flertal olika sätt. Olika former av 
digitala lösningar blir allt viktigare pedagogiska verktyg i undervisning och i 
kommunikation med studenterna. För forskningen leder ökad digitalisering bland 
annat till nya möjligheter men även nya problem för datainsamling, publicering och 
databearbetning. Lunds universitet har ett stort eget ansvar i att möta de digitala 
utmaningarna inom utbildning och forskning. Samtidigt vare sig kan eller bör varje 
lärosäte på egen hand söka sina egna lösningar.  
 
Digitaliseringen inom universitetssektorn går djupt och påverkar åtskilliga områden. 
Det handlar om allt från att kunna bygga upp förmåga att arbeta med big data och 
AI till att utforma plattformar för digital undervisning och flipped classroom-
pedagogik. Två centrala frågor som sektorn behöver lösa, tillsammans med 
regeringen, är hur vi på bästa sätt kan spara, bevara och tillgängliggöra forskning 
och forskningsresultat samt hur open acces för forskningsresultat kan möjliggöras i 
större utsträckning. 
 
Regeringen, tillsammans med sina centrala myndigheter – som UKÄ, UHR, VR och 
VINNOVA – behöver stimulera och underlätta samordning av flera av 
digitaliseringsutmaningarna, både inom utbildning och inom forskning. Lunds 
universitetet är gärna en aktiv del, tillsammans med regering och andra parter, i 
arbetet med att utveckla och testa olika former av möjliga lösningar.  


Forskningsinfrastruktur, MAX IV och Science Village Scandinavia 
Långsiktig och hållbar finansiering av forskningsinfrastruktur är av stor vikt såväl 
för enskilda lärosäten som för Sverige som forskningsnation. Gemensamma 
finansieringsmodeller och delat ansvar för tyngre forskningsinfrastruktur mellan 
lärosäten, råd, externa finansiärer och regering är nödvändigt för att skapa 
förutsättningar för att landets lärosäten ska kunna bygga upp anläggningar såväl som 
delta i internationella samarbeten på toppnivå. Lunds universitet anser att regeringen 
har ett ansvar för att se till att forskningsinfrastruktur av nationellt värde finansieras 
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och utvecklas. Lunds universitet vill inte minst understryka behovet av långsiktiga 
och tillräckliga förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för MAX IV.  
 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
inom svensk forskning. Sedan invigningen 2016 har acceleratorprojektet avslutats 
framgångsrikt. Strålrören i strålrörsprogrammet har kommit olika långt vad gäller 
planering och byggande. Totalt är 16 strålrör finansierade, tre strålrör är driftsatta 
och ytterligare fyra är i slutfasen. Lunds universitet följer noggrant hur utvecklingen 
av strålrören fortskrider, inte minst på grund av att delar av strålrörsuppbyggandet 
är försenat. MAX IV-laboratoriet regleras av en förordning (1994:946). 
Vetenskapsrådets rapport Förstudie av organisationsform för MAX IV (VR 2018) 
lyfter fram att det behövs en förtydligad ansvarsuppdelning mellan Vetenskapsrådet 
och Lunds universitet och att den aktuella förordningen kan upphävas. Lunds 
universitet instämmer i detta och menar att regeringen bör följa rapportens förslag.  
 
Sveriges forskningslandskap kommer att förändras som en följd av de stora 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Dessa anläggningar kommer att stärka 
Sveriges attraktionskraft och internationella profil väsentligt, men är samtidigt en 
enorm ekonomisk utmaning. För att uppnå full utdelning och för att säkerställa att 
Sveriges roll vid dessa anläggningar optimeras behöver nationella strategier 
utarbetas. Mellan och omkring dessa två forskningsanläggningar byggs nu ett helt 
nytt område upp - Science Village Scandinavia. Detta område ska bli ett 
kompetenskluster med global attraktionskraft där universitet, forskare, studenter och 
företag kan mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. För att det ska 
kunna förverkligas behövs ett brett politiskt engagemang där de nya 
forskningsanläggningarna och uppbyggandet av området kring dem ses som en 
viktig del av den svenska forsknings-, innovations- och näringspolitiken.  





		Budgetunderlaget 2020-2022, diskussionsunderlag US
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Protokollsanteckning från Gunnar Wetterberg att föras till protokoll från universitetsstyrelsens 
sammanträde 2018-12-14 § 12. 


 


Jag kan inte ställa mig bakom 3.1 andra stycket. Det är inte lämpligt att delegera frågan om 
inrättande eller nedläggning av institutioner till fakulteterna. Det bör vid nästa omarbetning framgå 
att sådana beslut bör fattas av universitetsstyrelsen. 
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Universitetets förhållande till ranking 
Ranking av universitet har kommit för att stanna. Hur ett universitet placerar sig på 
dessa listor påverkar på olika sätt möjligheterna att rekrytera forskare, studenter och 
attrahera forskningsmedel. De olika rankingarna har sina egna modeller för att väga 
ihop olika indikatorer och generera en sammanhållen rankinglista. Gemensamt för 
de presenterade listorna är att det är forskningsresultat som står i fokus. Lärosätens 
anseende har kommit att spela en betydande roll för flera av listorna. Samtidigt finns 
det en betydande kritik mot dessa rankinglistor. 


Under senare år har svenska universitets placeringar på flera rankinglistor backat. 
Det handlar inte om någon dramatisk tillbakagång, men trenden är tydlig och bedöms 
fortsätta i takt med att allt fler universitet tar plats och konkurrerar om ett begränsat 
utrymme.  


För att få en mer samlad bild av rankingsystemen fick professor Mats Benner i 
uppdrag att ta fram en rapport, som finns som bilaga. I uppdraget ingick att göra en 
kartläggning av de större rankingar som görs samt hur de används av och påverkar 
olika typer av lärosäten. Målet med rapporten var ett underlag som kan fungera som 
ett diskussionsunderlag för hur Lunds universitet kan och bör förhålla sig till 
fenomenet ranking. Styrelsens diskussion kan bli ett stöd i de strategiska vägval som 
universitetsledningen står inför.  
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Mats Benner 
Ekonomihögskolan 


Universitetsrankingar - en översikt 
Svensk översikt 
Vi lever i en tid av stora datamängder och ambitioner att jämföra och sätta betyg på basis av 
dem. Detta har, oundvikligen kan det tyckas, spillt över på universitetens villkor. Sedan 
åtminstone 1980-talet har det gjorts olika typer av jämförelser, listor och ligor över världens 
universitet. Dessa olika listor har ambitionen att svara på frågor som: vilket universitet ger den 
bästa utbildningen, vilket är mest betydelsefullt inom forskningen, vilket är mest prisvärt och 
vilket är mest samhällstillvänt? Rangordnat på en skala, från bäst till sämst.  


Rankingar har därmed blivit en allt mer betydelsefull en del av universitetens villkor. 
Resultaten annonseras på universitetens hemsidor (också i fallet med Lunds universitet), och 
när rankingarna presenteras följs det ofta av stor uppmärksamhet. Medierna slår upp 
resultaten och de fungerar – hävdas det ofta – som ett slags vägledning för internationella 
studenter och för lärare som söker samarbeten eller utbyten. Samtidigt är universitet 
utomordentligt sammansatta och komplexa organisationer, som inte primärt är uppbyggda 
efter att svara på enkla marknadsförväntningar. De gör en mängd saker som inte inryms i 
rankingarna och de saker de gör som omfattas av rankingarnas indikatorer är inte heller 
enkelt relaterade till några framgångsmått. Forskning görs inte (primärt) för att citeras utan för 
att undersöka fenomen; inte sällan resultatlöst. Utbildning handlar om att förmedla värden 
och attityder, inte (enbart) om att förbinda studenter med arbetsmarknadens behov. 
Rankingar bygger dessutom på sammansatta mått som inte säger något tydligt om kvaliteten i 
enskildheter: ett högrankat universitet är inte automatiskt enastående i allt det gör eller hos 
alla sina medarbetare och studenter. Ett lägre rankat universitet kan bedriva utbildning och 
forskning i absolut framkant inom vissa områden. Rankingar är uppbyggda i en medvetenhet 
om detta, och deras ”svar” på dessa enkla och raka frågor är också ganska sammansatta. 
Åtminstone är svaren i sig uppbyggda kring en sammansättning av indikatorer som på olika 
sätt knyter an till frågor om vad som kan uppfattas vara kvalitet i utbildning och forskning 
(och i vissa fall också samverkan).  


Framväxten av rankingar bygger i sin tur på ett antal skilda men sammanvävda 
omständigheter. Tillgången på data och möjligheten att sammanställa dem är alltså en - flera 
av de indikatorer som nämndes ovan bygger på just utbudet på analyserbar data. Datatillgång 
och analyskapacitet är alltså en viktig drivkraft; det går helt enkelt att göra olika slags 
kvantitativa analyser av så skilda faktorer som vetenskapligt genomslag och 
arbetsmarknadsanknytning. En annan faktor är en förändrad syn på universitet, en syn vars 
tillkomst kan härledas åtminstone 10–20 år tillbaka i tiden (Krücken 2006). Denna förändrade 
syn uttrycks i att universitet i allmänhet ses som aktiva och handlande organisationer snarare 
än passiva sammanslutningar av individer och aktiviteter utan samordning eller koppling. 
Universitet förväntas med andra ord fungera som målmedvetna organisationer som aktivt 
förhåller sig till sin resursbas, sina interna villkor, externa förväntningar och en uppsättning 
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mål och ambitioner. För att kunna åstadkomma denna målmedvetenhet, måste de identifiera 
resurser, villkor och målsättningar, och dessa ska inte enbart vara relaterade till en allmän roll 
(att bedriva utbildning, forskning och samverkan) utan agera mer specifikt med utmejslade 
mål och ambitioner. Det ska dessutom, om vi följer tankegången, ske inom ramen för en 
samlad, kollektiv riktning för lärosätet (som världsledande eller nationellt ledande, alternativt 
som regional resurs eller utbildningsorienterat, etc.). Denna nya uppfattning om universitet 
som aktiva organisatoriska subjekt kan också kopplas till en ny förståelse av hela 
universitetsfältet – där universitet under vissa omständigheter kan utvecklas i riktning mot nya 
finansieringskällor, områden där de kan bli erkända och nå ökad ryktbarhet (Clark 1998). 
Universitet kan med andra ord göra karriär, genom att utnyttja inre och yttre omständigheter. 
Detta i sin tur innebär att det finns en ökad känslighet för att universitet som kollektiva 
organisationer utvecklas i den ena eller andra riktningen – och detta är en annan drivkraft att 
identifiera sådana rörelser, till exempel genom rankingar.  
 
En annan och relaterad utveckling är den framväxande föreställningen att universitet kan 
jämföras och en sådan jämförelse kan göras på ett mer eller mindre exakt sätt (Salmi 2008). 
Detta är kopplat inte minst till länder och regioner som befinner sig i snabb ekonomisk och 
social utveckling, och där närvaron av universitet som uppfattas som ledande på någon eller 
några dimensioner ses som en del i denna strävan (Wildawski 2010). Detta är i sin tur relaterat 
till ett antal världsledande universitets ambition att kapitalisera på sitt goda namn genom att 
samarbeta med länder som vill stärka sitt internationella renommé (mest aktivt i vissa asiatiska 
länder, som Singapore, och i Gulfstaterna). Till denna grupp av universitet med globala 
ambitioner att paketera och exportera framgångsrika och högt rankade organisationsmodeller 
hör Yale, Cornell och MIT i USA och Imperial College i Storbritannien. Detta är en annan 
pådrivande faktor bakom rankingarnas betydelse, både för att söka efter attraktiva partner och 
att mäta och värdera effekterna av dessa samarbeten. Också i den svenska debatten har detta 
förekommit som en tänkbar lösning för att stärka kvaliteten i det svenska universitetssystemet.1  
 
Det finns samtidigt en livlig och kritisk debatt om rankingars (och andra resultatmåtts) 
tillkortakommanden och kortsiktighet. I denna kritiska debatt lyfts metrikers och jämförelsers 
effekter på själva grundvalarna för lärande och forskning – där måtten lever sitt eget liv och 
där datainsamlarna och databearbetarna får orimligt stort inflytande över självförståelsen 
bland lärare, forskare, studenter och andra som direkt berörs av det akademiska arbetet 
(Williamson 2017). Rankingar riskerar också, allt annat lika, att förskjuta riktningen mot att 
upprätthålla ett ansvar och en bredd till att bli marknadsanpassade utbudsproducenter 
(Douglass 2015). Om så sker, reduceras den samhällsroll som universiteten historiskt sett har 
haft och de omvandlas istället till organisationer som svarar emot vissa globala och generiska 
kvalitetsmått – som definieras av andra, snarare än av universiteten själva.  
 
Rankingar tar till viss del hänsyn till denna typ av kritik. Deras olika indikatorer hanteras på 
ett sätt som ska minska risken för skevheter: de enkäter som exempelvis QS och THE skickar 
ut hanteras på ett sådant sätt att anglosaxiska universitet inte ska gynnas. THE har initierat en 
ranking som bygger på hur mycket lärosäten bidrar till att uppfylla FN:s hållhetsmått.2 Både 
QS och THE har gjort särskilda rankingar för yngre universitet (”under 50”), för att 
kontrollera risken för snedvridning på grund av ålder. De stora rankinginstitutionerna bjuder 
också in till olika typer av arrangemang och dialogfora kring hur rankingarna är uppbyggda, 
vilka konsekvenser de får på universitets sätt att arbeta. De erbjuder också - vilket är en 
                                                        
1 http://www.malardalsradet.se/tobias-krantz-svenskt-naringsliv-satsa-pa-skolan-och-ett-utlandskt-
toppuniversitet/ 
2 https://www.timeshighereducation.com/news/developing-ranking-based-sustainable-development-goals 
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förväntad effekt av rankingarnas växande betydelse – olika typer av konsulttjänster och 
liknande för universitet som vill öka sin förståelse av hur rankingarnas utfall ser ut och hur de 
förhåller sig till dessa. QS samarbetar exempelvis med förlaget Elsevier kring just denna typ av 
tjänster, där universitetens (och ämnesområdens) publiceringsprofiler matchas med deras 
institutionella förutsättningar. Förlagen i sig arbetar med en allt bredare ansats och erbjuder 
universitet, länder och organisationer olika typer av analyser av arbetssätt och utfall, 
exempelvis av Elsevier som har en omfattande verksamhet inom området ”research 
intelligence”. Mycket talar alltså för att denna typ av analyser – och vidhängande listor över 
olika typer av utfall och prestationer – etablerat sig på allvar.  
 
Vilken är rankingarnas framtid? Frågan är öppen. Det stora intresset och engagemanget kring 
rankingar – liksom universitetens villighet att förhålla sig till dem – indikerar att de inte 
kommer att försvinna i förstone. Men i likhet med andra instrument för att mäta och värdera, 
kommer de sannolikt att utvecklas vidare. Rankingarna är dessutom speglingar av sin samtid. 
När de på allvar slog igenom tidigt 00-tal stod ambitionen att identifiera globala kvalitetsmått 
i centrum. Det gällde, enkelt uttryckt, att mäta hur långt ett universitet befann sig från globala 
måttstockar på kvalitet och genomslag. Dessa måttstockar har justerats efterhand och intresset 
förskjutits och vidgats mot också andra föreställningar om vad som är ett gott lärosäte, liksom 
bredare systemfrågor som de som olika ”research intelligence”-funktioner belyser. Rankingars 
lite begränsade ambition – att på en linjär skala identifiera vem som är bäst, näst bäst etc. – 
kan ur ett sådant perspektiv framstå som just begränsat, för att på sikt ersättas av mer 
komplexa analyser. Denna rapport försöker åstadkomma detta genom att tala om olika typer 
av lärosäten snarare än ligalistor där alla universitet finns med, oavsett förutsättningar och 
ambition. Samtidigt är jämförelser i listformat inte nödvändigtvis destruktiva; de kan skapa 
identitet, de kan skapa drivkrafter för förändring, de kan fungera som måttstockar. Som alla 
typer av enkla jämförelsemått kan de hanteras både passivt och aktivt, okritiskt och reflexivt.  
 
Rankingar som sådana kommer i olika former (en längre genomgång av deras metodiker finns 
i det engelska appendixet). Ett antal rankingar arbetar med få, entydiga och lättkontrollerade 
mått som sin bas. Ett exempel på det är Leiden ranking, som enbart är baserad på publicerings- 
och citeringsdata av vetenskapliga artiklar. Den kanske mest välkända av alla rankingar, 
Shanghairanking (ARWU, Academic Rankings of World Universities) är också förhållandevis rak, 
eftersom den bygger på öppna data som den sedan viktar på olika sätt utifrån en tämligen 
enkel logik (främst priser och utmärkelser liksom närvaro i de mest renommerade 
vetenskapliga sammanhangen). ARWU bygger på idealtypen storskaliga (nordamerikanska) 
universitet, med omfattande vetenskaplig produktion, höga kvalitetsambitioner och en 
lärarkår som återfinns i den yttersta spetsen inom sina respektive områden. Dessa lärosäten 
utgör nollpunkten i ARWU, mot vilken sedan andra universitet ska jämföras. ARWU är på 
det sättet också en ganska stabil ranking, med tydliga hierarkier. Det finns sedan en annan 
grupp rankingar som till betydande del bygger på ryktbarhetsanalys, där akademiska kolleger 
och företrädare för omgivande samhälle får uttala sig om ett lärosätes position. De mest kända 
exemplen här är QS (Quacquarelli Symonds) och THE (Times Higher Education). De bygger på en 
mer sammansatt uppsättning indikatorer på kvalitet, och dessutom huvudsakligen på 
sammanställda enkätdata från lärare och arbetsgivare om ett lärosätes ryktbarhet, som helhet 
och inom olika delområden.  
 
Utöver dessa de mest etablerade rankingarna finns en hel undervegetation av rankingar som 
på olika sätt försöker komplettera de etablerade alternativt erbjuda andra sätt att vikta och 
värdera lärosätens renommé. Många av dem har entydiga kommersiella eller chauvinistiska 
ambitioner och har därför ingen större betydelse. 
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Vi kan konstatera att rankingar används av universitet; utvecklingen är alltså inte enbart att 
rankingar pådyvlas universiteten utan de används också av universiteten själva i sin 
presentation. Lunds universitet beskriver sig själv på hemsida på följande sätt: ”Lunds 
universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främst universitet”. Detta är ett 
vanligt förhållningssätt. 
 
Rankingar måste förstås i sina sammanhang, som skiljer sig åt mellan olika typer av universitet 
men också mellan olika typer av ambitioner inom dessa olika typer. För att klargöra hur 
rankingar verkar och används, utgår denna rapport från en typologi över olika slags 
universitet (Paradeise & Thoenig 2016): ledande, ärevördiga, uppåtsträvande och uppgiftsdrivna 
universitet.  
 
Till gruppen av Ledande universitet hör de universitet som definierar den globala standarden 
när de gäller kvalitet och förnyelse inom utbildning och forskning. De utmärks av 
internationell rekrytering av lärare, forskare och studenter och en ambition att driva 
kunskapsfronten framåt inom alla områden de är verksamma inom. De har en stor och bred 
finansieringsbas som gör dessa ambitioner möjliga. 
 
Ärevördiga universitet tillhör de mest prestigefyllda och viktigaste i sitt sammanhang (ett land, 
en delstat eller region etc.) men är inte, på samma sätt som de ledande, internationellt 
ryktbara. Deras referensramar är alltså huvudsakligen nationella och deras finansieringsbas är 
också i huvudsak offentlig. 
 
Uppåtsträvande universitet saknar historisk internationell synlighet och verkar ofta i länder 
som i sig inte varit särskilt framträdande inom vare sig utbildning eller forskning. Men de 
strävar efter att snabbt skaffa sig en sådan ställning, ofta på basis av stora offentliga satsningar 
för att bygga upp universitet som förväntas ta klivet över till den ledande kategorin inom kort 
tid.  
 
Uppgiftsdrivna universitet, slutligen, är sådana som av olika skäl – begränsad finansieringsbas, 
smal profil, brokig historia och liknande – inte nått vare sig internationell eller nationellt 
ledande ställning, och som därför koncentrerar sig på att fullgöra sin specifika uppgift och 
identitet, som kan vara baserade i exempelvis tillgänglighet, bredd eller liknande.  
 
De ledande universiteten har alltså en tydlig ambition att befinna sig i förtruppen både vad 
gäller utbildning och forskning; deras självbild är just den av att leda snarare än följa trender 
och tendenser inom forskningen och utbildningen. Hur förhåller de sig till rankingar? Mitt 
material tyder på att de har en tämligen aktiv syn på rankingar; dessa fungerar som ett slags 
kvitton på att de tillhör just gruppen av ledande och de (liktydigt med deras ledningar) vill 
gärna orientera sig efter rankingpositioner - om inte annat så för att försäkra sig att de 
fortfarande tillhör en exklusiv grupp av ”världsledande” (20–30 främsta i världen). En sådan 
status har också självförstärkande fördelar, och kan växlas över i större donationer, 
spektakulära rekryteringar och liknande – i vart fall är det så som ledningarna för denna typ 
av universitet tänker.  
 
I kategorin ”ärevördiga” (venerables) dit Lunds universitet kan anses höra, finns en naturlig 
och historiskt etablerad roll som nationellt ledande universitet. Universitet som hör till denna 
kategori har finansiering och villkor i övrigt som kan backa upp denna position, och deras 
ställning som den mest attraktiva platsen nationellt har också – här och var – kunnat växlas 
över i internationell ryktbarhet: nationellt ledande betyder ju i många fall också internationellt 
framstående, exempelvis för svensk matematik eller neurovetenskap. Dessa universitet har 
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med andra ord en relativt säker plats bland de 100–200 främsta i världen. Deras villkor 
förknippas inte sällan med förväntningar om att lärosätena ska hantera ytterligare 
uppskruvade förväntningar, kanske till och med att de ska uppnå status av ”världsledande”. 
Hit hör sådana initiativ som det tyska excellensprogrammet liksom Linnéstöd och Strategiska 
forskningsområden i Sverige. Men dessa satsningar, och de villkor som varit förknippade med 
dem, har sällan givit dessa universitet möjligheten eller ambitionen att utvecklas vidare, utöver 
rollen som ärevördiga (Vetenskapsrådet 2015). Förklaringen är mångfacetterad, en aspekt är 
att staten inte i alla avseenden varit villig att ställa resurser i den omfattning det skulle krävas 
för att växla upp till att bli ett ledande universitet. Det finns också interna faktorer som 
begränsar. Ärevördiga universitet styrs vanligen efter starkt decentraliserade ideal, utan 
samlad och samordnad riktning och ambition. Sammantaget är alltså de ärevördiga 
universiteten inte särskilt aktiva i förhållande till rankingar: de uppfattas som rimligt 
fungerande vad gäller att få den historiska positionen bekräftad, och de går att använda i 
extern kommunikation, men de ger få eller inga ledtrådar för det interna arbetet.  
 
Om rankingar skulle användas aktivt som en måttstock på institutionell kvalitet, skulle de 
ärevördiga universiteten behöva fundera på sin relativa position – kommer de exempelvis att 
blir passerade av upphämtningsuniversiteten? Dessa förhåller sig väldigt aktivt till rankingar 
och ser klättrandet på rankinglistor som ett viktigt kvitto på sina strävanden. Och hur förhåller 
sig kvaliteten – den uppmätta i olika rankingar – inom olika områden i förhållande till 
varandra? Vad kan göras om exempelvis positionen är blygsam inom ett eller annat område? 
För ett ledande universitet är detta inte några dramatiska frågor: om någon del faller utanför 
ramen i externa bedömningar eller rankingar, förväntas dessa fallerande delar kunna förklara 
sig och kunna prestera en förbättringsplan. För de ärevördiga är situationen annorlunda. De 
tenderar att ha relativt passiva ledningsfunktion som inte onödigtvis provocerar fram interna 
diskussioner om kvalitet och utfall i olika kvalitetsjämförelser. De saknar de finansiella ramar 
som de ledande universiteten har, och de har inte heller den förändringsambition som 
vägleder upphämtningsuniversiteten. Samtidigt saknar dessa universitet de uppgiftsdriva 
universitetens fria position i förhållande till rankingar: ärevördigt är nämligen liktydigt med en 
viss plats i den globala hierarkin och den behöver på något sätt hanteras och bevakas om den 
inte ska förskingras.  
 
För dessa universitet råder det alltså en sorts frikoppling mellan externa processer – där de 
själva gärna kommunicerar hur de placerar sig i olika rankingar – och interna processer, där 
betydelsen och implikationerna av rankingar tonas ned. Det finns rationella anledningar till 
detta, men det är inte riskfritt: Även en frikoppling kräver någon form av grundläggande idé 
om hur effekterna av en sådan frikoppling ska hanteras, till exempel om det sker kraftiga 
förändringar i rankingtabeller eller om det sker genomgripande skiften i hur rankingar görs 
eller används. Även ett radikalt avståndstagande kräver någon form av analys, exempelvis hur 
det skulle påverka rekrytering av studenter och lärare, eller hur den externa kommunikationen 
ska utformas.3  
 
Det finns dessutom, inom denna breda kategori av ärevördiga universitet, stor variation, där 
Lunds universitet tillhör de mer försiktiga och passiva i förhållande till rankingar medan 
andra, exempelvis Köpenhamns universitet, använder sig av rankingar och jämförelser på ett 
mer aktivt sätt. Köpenhamn utgår från sin internationella ställning när dess rekryteringspolicy 
utformats och genomförs (idag anställs huvudsakligen personer rekryterade internationellt som 
professorer). Ledningspersoner inom Köpenhamns universitet har identifierat ledande 
                                                        
3 https://www.chronicle.com/article/In-Norway-
Government/148977/?cid=gn&utm_medium=en&utm_source=gn 
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universitet i världen – exempelvis Berkeley – som mål och måttstockar för utvecklingen i 
Köpenhamn.4 Andra universitet i denna kategori, exempelvis från Storbritannien – använder 
rankingar som ett medel för att identifiera starka och svaga punkter samt att försäkra sig om 
att vissa nischområden når hög internationell uppmärksamhet. Rankingar används då också 
för att belysa en tydlig identitet som just ett bredare och mer inkluderande universitet än 
exempelvis de ledande, och samtidigt mer kvalitetsmedvetet än andra ärevördiga universitet.5 
Rankingarna vägleder ambitioner och klargör riktning. Gemensamt är att positionen som 
ärevördig inte tas för givet, inte uppfattas som statisk, utan som något som kan förändras 
också av egen kraft och därmed som ett medel för interna överläggningar och beslut. Denna 
variation kan stämma till eftertanke i det fortsatta arbetet med rankingfrågor inom Lunds 
universitet.  
 
Upphämtningsuniversiteten använder rankingar inte minst i sitt interna arbete, ofta helt 
explicit. De använder rankingar som måttstock för framsteg och riktmärken för framtida 
utveckling. Deras relation till staten och andra intressenter är också i grunden präglat av 
rankingar. De utvecklas i sammanhang av stora samhälleliga förväntningar, och har i många 
fall fått kraftiga resurstillskott baserade i just dessa förväntningar. De handlar om att 
tillgängliggöra och modernisera utbildning, öppna universiteten mot internationella 
rekryteringar och att ge dem förutsättningar att bedriva framstående, ofta grundläggande men 
inte sällan också programorienterad, forskning. De verkar alltså i komplexa sammanhang av 
förväntningar, där rankingar utgör en inte oviktig del av dem. Syftet med de offentliga 
satsningarna är just att de ska nå internationellt erkännande och just därför används rankingar 
aktivt, i såväl extern som intern kommunikation, men också i belöningssystem, 
resursfördelning, rekrytering och andra funktioner.  
 
De uppgiftsdriva universiteten, slutligen, har sällan eller aldrig ett aktivt förhållningssätt till 
rankingar, huvudsakligen av anledningen att deras profil inte passar särskilt väl med 
rankinginstitutetens idealmodeller, som antingen är stora, breda och forskningstunga 
universitet alternativt sådana som är verksamma inom specifika språkområden. Dessa 
universitet har istället en identitet som handlar om sådant som tillgänglighet, specialisering, 
arbetsmarknadsanknytning, sociala uppdrag eller institutionell ungdom – de är alternativ till 
den rådande hegemonin bland universitet och ser sig därför som aktivt orankade. Det betyder 
inte att de inte förhåller sig aktivt till vare sig intern eller extern kommunikation: de söker efter 
identitetsskapande markörer snarare än globala jämförelser, de vill inte och kan inte ha den 
bredd som rankingarna belönar utan letar istället efter relevanta och belönande goda exempel 
och jämförelser i sin omgivning.6 
 
Kategorierna är inte homogena och Alla universitet är inte lika inom dessa olika kategorier. 
Exempelvis arbetar ett ledande universitet som Harvard på andra sätt än Stanford; de har 
olika syn på hur ansvarsfördelning, resursmobilisering och organisation ska utformas. Deras 
ambition må vara den samma, nämligen att leda snarare än följa utvecklingen, men vägarna 
dit skiljer sig åt inte minst vad det gäller ledningens ansvar och ledningsnivåerna inbördes 
relationer. ”Upphämtningsuniversitet” – exempelvis universiteten i Singapore eller i Sydkorea 
– har också olika förhållningssätt till själva upphämtningsprocessen (Singapore rekryterar 
internationellt medan Hongkong främst rekryterar kineser som flyttat till USA).  
 


                                                        
4 https://uniavisen.dk/en/comment-what-can-we-learn-from-berkeley/ 
5 https://www.timeshighereducation.com/opinion/elite-universities-strive-inclusivity-only-point 
6 https://cshe.berkeley.edu/sites/default/files/publications/douglass.malmouniversity.finalfeb-5-2018.pdf 
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Vad kan och bör göras av ett universitet som Lund? Som nämnts tidigare, finns det flera olika 
tänkbara förhållningssätt bland den typ av universitet som Lund tillhör – de ärevördiga. Flera 
exempel på en aktivistisk hållning har nämnts, med utmanande jämförelser och tydligt bruk 
av rankingspositioner för att stärka vissa områden och kanske tona ned andra. Lund framstår 
här som försiktigt, en hållning det delar med många andra ärevördiga lärosäten som gärna vill 
tillhöra de ledande men som inte kan eller vill skapa interna konvulsioner. Samtidigt är denna 
hållning inte riskfri utan kan under ogynnsamma omständigheter skapa låsningar och 
blockeringar, och risk för fall i ryktbarhet som sedan riskerar att verka självförstärkande. En 
tänkbar väg att gå, oavsett om grundhållningen är positiv eller negativ till rankingar som 
underlag för interna överväganden, är att stärka förmågan att överhuvudtaget förhålla sig till 
rankingar och andra analytiska jämförelser av universitet. Lund har idag bara rudimentär 
sådan verksamhet och mig veterligt ingen direkt koppling till universitetets ledning. Det skulle 
i så fall innebära att det skapas en tydligare ledningsuppgift kring omvärldsanalys och analys 
av förutsättningar för expansion och positionering av Lunds universitet, liksom en förstärkning 
av universitetets kapacitet att följa utvecklingen inom olika rankingar – och deras uppbyggnad 
– på analytikernivå. 
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English appendix 
 
This memo represents the report of a commission from the Board of Lund University, to 
make an overview of how university rankings have evolved, their methodologies, and their 
implications for decision-making and strategy in universities.  
 
The memo makes a number of conclusions: 
 
Rankings evolved from two different positions: consumer-based assessment of graduate 
schools in the US, and the Chinese interest in global benchmarks for world-class universities. 
Together, these tendencies have morphed into a governance force in itself, where a variety of 
different composite indexes have been established to structure and hierarchize universities in 
the world. Hence, rankings have emerged as an instrument to guide attention and create 
identity markers of different types of universities. Rankings are by definitions intended to 
produce lists, and in so doing they represent a sharp break with one of the foundations of both 
higher education policy and studies of higher education institutions, namely that universities 
are embedded in their settings and contexts.  
 
First conclusion: rankings are part of a global homogenization of notions of quality and of 
institutional capacity.  
 
Rankings reflect the existing hierarchies and the steady state of higher education institutions - 
based on language, size, research income, and other factors that are not universally 
distributed. While this has been alleviated by some measures to also pinpoint newer 
institutions (such as rankings of institutions below the age of 50), rankings tend to reward and 
highlight institutions that are already widely known and recognized.  
 
Second conclusion: in the short to medium term perspective, rankings reproduce existing 
hierarchies among universities, in particular between categories of higher education 
institutions: globally leading (“top of the pile”) universities, “venerable” universities (top 100), 
wannabe universities (relatively lowly ranked but in an upward direction) and an 
undifferentiated group of “missionary” universities with limited capacity (or willingness) to 
climb in the ranking tables.  
 
Rankings are based on composite indicators, however with different tendencies and weights 
attached. Some are purely metrics- or indicator-based, and are therefore relatively transparent 
and predictable. The metrics and indicators are, however, delimited and reflect existing 
stratifications (such as scientific prizes and citations). The dominant group of rankings are 
based on a complex set of indicators, which include both transparent indicators and those that 
are produced for the ranking itself (employability data, reputational surveys, and the like).  
 
Third conclusions: rankings are often based on composite indicators. While this is intended to 
enable multidimensional inputs and holistic outcomes, it risks to create reinforcing 
interdependencies among indicators, results that are difficult to reconstruct and that may 
change due to changes in the weighting of indicators, and where statistical errors (or errors in 
data collection) may have large impact. The composite nature of rankings therefore addresses 
parts of the critique against rankings, but creates new shortcomings.  
 
Methodologically, rankings are distinguished between those based on publicly available data, 
and those which are based on data collection done conjointly by ranking agencies, ranked 
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institutions and academic communities. The former is the most lenient and most easily 
reconstructed, while the latter is more variable, multidimensional, information-rich, but also 
opaque. The general tendency is a movement towards “enmeshed rankings”, where ranking 
organizations engage with the universities that are being ranked, not only for information 
supply but also for consultancy and collaboration.  
 
Fourth conclusion: rankings are increasingly based on collaborations with universities but also 
the provision of auxiliary services, as they build on the engagement (and buy-in) of 
universities. However, the ranking organization generally reserve the right to construct and 
reconstruct rankings (including weighting, forms of data collection and processing). This 
duality creates a power asymmetry for the higher education institutions, but also a 
marketization of the very process of rankings which in turn risks to undermine their 
importance.  
 
Despite methodological drawbacks, theoretical skewness, and potentially commercial 
alignments – rankings are used as (one of many) instruments for institutional capacity-building 
and for university strategy. One reason for this is that rankings provide benchmarks for 
universities and identifies certain properties associated with different ranking positions. The 
use of rankings varies considerably between types of universities. They matter the least for 
“top of the pile” universities and “missionary” universities,  
 
Fifth conclusion: rankings are used, along with many other data sources available, by 
universities for a variety of purposes. They are rarely used directly (e.g. for recruitments and 
the like) in “mature” higher education systems, but more often so in emerging higher 
education systems where recruitments tend to be based on citation patterns, prize awards, and 
similar indicators. There is also a marked variety in how they are deployed in “mature” 
higher education systems: in systems where systemic competition and/or international 
benchmarks are emphasized (e.g. UK and Denmark), rankings tend to be used to a larger 
extent than in those where higher education policy is marked by other predominantly national 
concerns (e.g. Norway, the Netherlands). The general tendency is, however, for ranking 
positions to be used more actively in the profiling of universities as well as one of the 
outcome/impact measures that are being used.  
 
The overall conclusion is therefore that rankings are hampered by many limitations, and 
founded on unstable theoretical and methodological foundations, with unclear patronage and 
governance. Despite this, they have become one of many outcome instruments available to 
higher education policy, in its totally: from students to policymakers, as they indicate relative 
positions in a (partially) global higher education system and pinpoint (a delimited) set of 
objectives for higher education policies. They are also to some extent deployed by the higher 
education institutions as steering instruments in their profiling, external communication and 
internal processes.  
 
The implications for universities vary. For globally leading (“top of the pile”) universities, 
rankings are of rather significant importance, as are they for wannabe universities. For mid-
range (venerable) universities with secure national identities and roles but variegated 
conditions in global comparison, they matter less as rankings may challenge the rather loose 
organizational and leadership structure of these universities. However, somewhat 
paradoxically, the venerables profile their ranking positions externally and are therefore rather 
vulnerable. They are therefore the type of universities that are most affected by the rankings. 
As a result, some of the venerables have taken on a more active relationship to the rankings, 
for instance by hiring analysts and integrating ranking as one (of many) ingredients in their 
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strategy work. The report concludes by recommending Lund University as a minimum to 
devote special resources to the analysis and monitoring of rankings, but also to integrate 
rankings and other metrics more systematically in leadership and management, not as a 
panacea but as one of many different reference points for a university which claims to be 
among the leading universities in the world. The alternative would be to avoid such 
comparisons and such unstable claims (unstable in the sense that they may change, and in the 
sense that they do not reflect any objective measures or analyses). This, on the other hand, 
would entail a very different approach to external communication and perhaps also an activist 
stance among universities in the world towards the phenomenon of rankings.  
 
Introduction 
This report affords an overview of the phenomenon of university rankings, how rankings 
emerged, developed, the role they currently play in university governance, and the future 
impact they might have. The focus is, particularly, on how universities of different 
composition and historical roles have - and could - relate to rankings, but also to other forms 
of comparisons, such as associations, idealtypical conceptions, and the like.  
 
Universities, while being truly international as organizations (language wise, in their 
professional nomenclature and in their disciplinary foundation), have historically been closely 
tied to national conditions and national concerns. Their funding and their tasks have been at 
the same time detailed and loose. Governments or other patrons regulated the administrative 
procedures for universities and gave broad remits for their missions in education and research. 
Within this broad framework, universities enjoyed considerable operational autonomy (Clark 
1983). Hence, universities operated in a concomitantly national, political and autonomous 
space. While there were certainly sharp demarcations within the group of universities – with 
differences in funding and reputation to match – these demarcations were seldom or never 
translated into lists or explicit hierarchies. 
 
The United States was always the exception to this rule, partly because of the lack of a 
national political regulator (Ministry of Education, or similar). Instead came a series of 
attempts to regulate the format of higher education and research: through accreditation (tied 
to public student grants) and through the assessment and ranking of PhD programmes (the 
National Research Council) and of college programmes more generally (US News and World 
Report). The PhD assessments cover the entire range of PhD programmes in the US, some 4-
5000 programmes, which are assessed according to 20 different criteria, from citations to the 
supply of student health insurance. Overall, the criteria cover both the academic standing of 
the department, the processes of examination and coursework, the future directions, and the 
social conditions surrounding the programmmes (National Research Council 2010). The 
methodology is rather straightforward for all of the aforementioned rankings; they serve as 
“consumer guides” to parents (and other who pay for tuition), but also as quasi-regulating 
devices in a large and complex system without a clear policy centre. 
 
Another factor of importance in the United States was the skewed distribution of federal 
research funding (Feller 2018). Funding from major federal agencies (National Institutes of 
Health, National Science Foundation, Department of Defense, and Department of Energy) is 
does not reflect the bewildering variety of higher education institutions in the US, but is 
largely geared to a small set of leading research universities. Even though there are some 
counteracting measures, such as state funding and “pork barrel” resource allocation at the 
federal level (Feller 2018), the overall distribution is in itself a testimony to the variety of US 
universities. 
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The United States therefore represented a template for hierarchies of universities, and ways 
and means of identifying those hierarchies. But the North American university model was 
always exceptional, and other ways of identifying (and governing) universities existed side by 
side.  
 
Historically, universities have fulfilled rather clear-cut role, albeit in different societal, political 
and economic contexts (Clark 1983). Following Clark’s typology, universities were either 
market-oriented, politically-oriented, or academically-oriented in their governance. Market-
oriented universities - exemplified by the United States of America – were determined by 
competitive forces, either in the form of pecuniary resources (the recruitment of fee paying 
students, the mobilization of external support for research in competitive processes), and 
operated in an organizational ecology with competition-based (and therefore variable) 
positions. A typical such hierarchization is afforded by Hermanowitz (2010) who distinguishes 
between elite universities, pluralist universities, and community colleges. Elite universities 
(leading private universities such as Harvard and Stanford, plus a select number of “flagship” 
public universities such as Berkeley and Michigan) marked by international recruitment of 
students and staff, large numbers of faculty being members of learned societies, prominent 
prize-winners, prestigious funding, etc. Pluralist universities – typically state universities with 
more limited research budgets – are primarily defined by their educational remit and broad 
recruitment profile and have neither the resources nor the mandate to pursue activities that 
aim for the prestige of the top-tier universities. Community colleges in turn provide essentially 
societal services and engage only occasionally in research. This stable hierarchy was, albeit 
unintentionally, the template for ranking policies, namely to concentrate resources and 
prestige to a small set of institutions while giving the rest of the higher education landscape 
more constricted and confined roles. It flies in the face of university policies of other  
 
For universities in politically governed systems – Sweden is the example chosen by Clark – the 
overarching overdetermining role was that of a prolongation of politically decided functions 
and governance mechanisms. Universities were primarily seen as extensions of political power 
and shaped and moulded by such expectations. They did operate in a hierarchical system, 
though, as political steering was blended with historical appropriations and task assignment to 
the universities, with marked differences between old comprehensive universities, new 
comprehensive universities, old specialized universities and more recent specialized ones. But 
the ambition was never to elevate a small set of institutions to a position of excessive privileges, 
but rather to mitigate the preexisting hierarchies by emphasizing missions and mandates 
rather than preselected institutional positions. For the third category of university systems 
identified by Clark, those primarily governed by intrinsic academic procedures and values, 
hierarchies and positions were not tied to institutions but to professional roles. This gave the 
professoriate a dominant role in the procedures of academic environments. While this is not in 
itself incompatible with the accumulation of prestige in some higher education institutions, the 
direction of higher education policy was not to create a select number of high ranking 
institutions. Instead, countries marked by “academic oligarchies” (Clark’s term) operated on a 
sharp bifurcation, where universities were either part of a rather homogeneous group of 
venerable institutions or part of a set of practice-oriented sites, with only limited status 
differentials within those groups. Belgium or the Netherlands are clear examples of this, where 
a set of universities were deemed more or less equally well-performing without any major 
differentials in funding or governance arrangements – or specific initiatives takes to elevate 
their respective position. The only major exception in this group was Switzerland, which 
instead emulated a US-styled policy where one federal university (ETH) was given infinite 
funding and a dedicated obligation to pursue academic excellence only.  
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Clark depicted the university systems in operation after WW2 all the way until the 1980s. 
What happened since has been a partial convergence, in the sense that the capacity of the US 
university system to produce high impact research, scientific prizes and globally leading 
institutions, has become a policy template for others to emulate (Aghion et al. 2010, 
Marginson 2009). While the recipe to emulate the US exemplar varies, and the recipe itself is 
not widely known even in the US (Cole 2010, Labaree 2017), the notion of “world class” and 
“excellent” universities has spread, as has the notion of “entrepreneurial universities”, that is 
universities that have developed governance models that seek to elevate them out of the 
dependence of the state and instead engage with markets and other non-public stakeholders. 
This has taken different forms in different countries: Germany instigated a scheme for 
excellent universities in 2005 which explicitly aimed to elevate a few but not all universities to 
leading international status and afford them substantial amounts of funding to allow such an 
elevation (currently 11). For other countries, notably France, the aim to compete with the US 
dominance in the higher education system has been to conduct structural reforms in 
particular of higher education admissions but also in the form of alignments between the 
research institute sector and the universities. France has also, under Macron’s presidency, 
heralded the notion of “European university networks” as a measure to counteract the 
dominance of US universities, with four to six universities of similar capacity joining forces 
and forging semi-permanent organizations of similar strength, size and visibility as their North 
American counterparts. As we will return to later, the changes in continental European 
university policy have articulated with the tendency towards rankings and metrics and address 
the consequences of this; Macron’s proposal of university networks and the German 
excellence initiative are the most explicit examples, but it recurs in many other national 
circumstances too.  
 
For the Nordic countries, the last couple of decades have seen the rise of new way of 
governing universities, with increasing organizational leeway, performance-based funding and 
enforced mergers and reorganizations (Pinheiro and Geschwind 2018). While little of this has 
been explicitly based on rankings positions and the like – indeed, in some cases (notably in 
Norway) the effect has been the opposite namely to decrease the ranking positions of 
universities that have been merged7 - the reforms reflect a globalized template of university 
governance. For the US, the last decades have seen continuity rather than change as the 
North American universities still mark the very template for many of the rankings available. 
This notwithstanding, also they are in the midst of various mutations and reforms, notably to 
ensure that their contribution to societal development are properly organized, including 
affordability and alignment with critical issues for US society (Christensen & Eyring 2011, 
Crow & Dabars 2018). The most significant change in recent history is, of course, the rise of 
Asia as a region within global higher education and research. China, Hong Kong and 
Singapore, South Korea are the most bold and ambitious countries in this respect - others 
have been less vigorous or are still in a more rudimentary state (Benner, forthcoming). The 
main instruments for the elevation of Asian universities in the aforementioned countries have 
been resource mobilization and the recruitment of students and staff from the vicinity. But a 
significant measure to aid and direct activity has been the use of rankings. University rankings 
are used explicitly in university governance in some Asian countries, and influence 
recruitment policies, resource allocation and organizational strategies – certainly not as the 
sole input but as one of several measures to measure and assess achievements at the level of 
individual universities but also that of the nation as a whole (these countries typically aim to 
have a certain number of higher education institutions within the global 100 or 200 
                                                        
7 https://www.universitetsavisa.no/nyheter/2018/09/27/NTNU-faller-100-plasser-p%C3%A5-ny-rangering-
75541.ece 
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universities). In addition, rankings have been elevated as a side-effect of the global mobility of 
Asian – and in particular Chinese – students who use rankings as a selection device in their 
search for locations of their international studies (Chao et al. 2017).  
 
The outcome has been the continuous rise of ways to enable comparisons but also yardsticks 
for university development. Indeed, the very notion of “performance” has been established 
only rather recently, and rankings have been instrumental in this process. While both the 
theoretical and methodological foundations of this are rudimentary – and much of the 
literature on higher education institutions pointing at the increasingly complexity of 
universities qua organizations – the practice of performance measurement and organizational 
comparisons has been undeterred. This partly reflect the globalizing nature of university 
environments, marked by student and staff mobility, and the mounting interactivity in 
communication and in collaboration. This forces universities and university systems to relate 
to their environments, scan and map them and act (at least partially) on the basis of that 
information. This process has been largely driven by actors and interests that operate outside 
the confines and control of the higher education institutions themselves. We would therefore 
expect both a reflective deployment of rankings, a critical discussion of the value of the 
information they provide and how that information might feed into the governance of 
universities. At the same time we would expect measures to avoid unnecessary constraints and 
demoralizing comparisons, which match national expectations an divergent roles with the 
global templates for performance that the rankings provide. These can be organized into 
internal aspects – how rankings may be used for identity work and for the governance of 
university matters – and external aspects, in the form of communication with prospective and 
existing students, faculty and teachers, funders, the state and stakeholders in society and the 
economy.  
 
This leads us to the next issue to be dealt with here, namely how rankings are constructed.  
 
Rankings and their methodologies 
Rankings is as mentioned a relatively recent phenomenon in university governance and 
politics. Starting out as a media-based attempt to assess and evaluate which universities that 
are by one measure or another deemed “best” in a national context (emanating in the US and 
then spread to Europe), they have mutated into a global template for measuring and 
comparing universities. The most important element in this surge of rankings was the 
Shanghai ranking (officially Academic Ranking of World Universities, ARWU) commenced in 
2003, which set out to disentangle different groups or strata of universities globally. The 
Shanghai formula is not hegemonic though, but has rather been complemented by a different 
model, spearheaded by the Times Higher Education Supplement’s ranking, now split into two 
- QS and THES with some commonalities but also some fundamental differences. The 
methodologies of rankings can, simplified, be structured into two broad methodological 
approaches: indicator-based and composite with a core element of . 
 
ARWU is often considered the most influential of all contemporary university rankings 
(Marginson 2014; cf. Fernández-Cano et al. 2018). Incepted to serve as a yardstick for the 
renovation of China’s elite universities, it has evolved into a powerful instrument to compare 
and assess the qualities of the world’s universities. Given this, it is striking that the 
methodological design of it has a design that is rather specific in its focus and choice of 
indicators. It is based on six indicators that are assumed to measure the degree of institutional 
excellence: 
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Quality of alumni: the number of alumni that have received the highest scientific awards 
(Nobel prizes, Fields prize) 
 
Quality of teaching: number of teachers that have received Nobel and Fields prizes 
 
Quality of staff: number of staff that belong to the category of “highly cited researchers” in 21 
different fields (ISI/ThomsonReuters/Clarivate Analytics) 
 
Quality of research: number of papers in Nature and Science (with special reference to first, or 
corresponding authorship) 
 
Quality of research: number of papers in journals indexed in the Science Citation Index and 
the Social Science Citation Index 
 
Productivity: as measured in the number of publications per full time faculty members.  
 
The first and last of these indicators represent 10 per cent of the total weight of the ranking, 
the other four 20 per cent each. 
 
The Shanghai ranking is based on an ideal university, the research-focused, large-scale 
(comprehensive, almost by necessity including a medical school), resource-intensive, university 
that operates in a global system of recruitment, retention and reward. This, again, reflects the 
duality of the Shanghai ranking: it is based on the contemporary conception of a “world class 
university”, namely one which hosts scholars that are leading in their respective fields, at the 
ultimate level (Nobel prizes, etc.), and at the highest level below that (highly cited) and that 
have at its disposal instruments to assure that productivity is high and widespread.  
 
Another ranking exercise which have been described as the most transparent and the least 
marred with methodological ambiguities (Fernández-Cano et al. 2018), is the Leiden ranking. It 
is solely based on bibliometrics, with data provided by the Web of Science database (Clarivate 
Analytics). It has been continuously refined since it was incepted in 2003, and is updated 
annually. In its most recent incarnation, it covers the period 2013-2016, and papers published 
in English and in so-called core journals (with an international, rather than purely national, 
reach and remit). It covers around 1000 universities worldwide – the smallest one produces 
1000 publications over a four year period (Rockefeller University), the largest one (Harvard 
University) 30 times more. Incidentally, they are number 1 and number 4, respectively, in 
terms of scientific impact at the highest level (1 per cent).  
 
The Leiden ranking uses two measures to rank universities: scientific impact and 
collaboration. Scientific impact is ranked at different levels of refinement, from 1% (as 
proportion of publications that belong to the one per cent most cited) to 50 per cent (ibid.). 
This gives an indication of how influential a given university is in the production of the most 
influential publications (1 per cent being a very small set, 10 per cent a reasonably large one, 
and 50% indicating the breadth of publications and where it is related to the world average).  
In addition, Leiden ranking provides information on the mean number of citations of a given 
publication from a given university.  
 
For collaboration, the Leiden ranking includes a number of measures that universities are 
ranked by: the number and share of publications produced with two or more collaborative 
partners, with industry, and beyond different geographical distances.  
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The Leiden ranking profiles itself as a transparent and reflexive ranking, transparent by only 
using publicly available data, reflexive by incurring a dose of criticism to the very exercise of 
ranking universities and deploying the data available. It has also cautioned against the use of 
rankings more generally.8 In doing so, the CWTS (Centre for Science and Technology 
Studies at Leiden University) has provided ten principles for the use of rankings: 
 
It does not operate with composite indicators, and is based on one data set only to avoid 
opaque methodologies or weightings. It does not conflate size-dependent and size-
independent indicators, to avoid discriminating against small-scale universities. In dealing 
with bibliometrics, rankings should deal in a consistent manner with different types of 
universities, to avoid confusing demarcations with, e.g. university hospitals. This again is a call 
for the transparent use of data sources. The data used should be made available to the 
universities that are being ranked to avoid mistakes in the data inputs or suspicions of unclear 
weightings. Rankings should be context-sensitive and allow for the recognition of different 
profiles when it comes to, e.g., industry engagement or international orientation. Rankings 
should be presented in a nuanced and sensitive way, to avoid sensationalist accounts. One way 
to do so is to include stability intervals to shod variations in inputs. Rankings should also, the 
CWTS argues, be presented in a way which does overstate differences on ordinal scales, for 
instance the difference between 200 and 300 on any given ranking. Instead, rankings should 
be constructed to allow for the analysis of structural (rather than cyclical, or temporary) 
differences between universities. Rankings should be acknowledged as skewed in relation to 
the totality of university tasks, and should be recognized as sources of information rather than 
foundations of judgements. Rankings at the level of universities should not be automatically 
translated into all parts of those universities, and instead allow for differences when it comes to 
international publications or industry collaboration. Finally, and despite the caveats, the 
Leiden group makes a case for rankings as sources of relevant information: 
 
“When used in a responsible manner, university rankings may provide relevant information to 
universities, researchers, students, research funders, governments, and other stakeholders. 
They may offer a useful international comparative perspective on the performance of 
universities. The management of a university may use information obtained from university 
rankings to support decision making and to make visible the strengths of the university. 
However, when doing so, the limitations of university rankings and the caveats in their use 
should be continuously emphasized.” https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2q274 
 
Moving then to the other idealtype, which draws heavily on the inclusion of peer review, are 
the QS ranking, and the Times Higher Education World University Rankings (THE), 
respectively.  
 
These rankings typically profile a mixed set of indicators, broadly organized into four broad 
categories: teaching environment, research volume and impact, international reputation, and 
industry engagement. These rankings are therefore more complex and in doing so target 
slightly broader audience groups than the ARWU ranking.  
 
QS and THE afford a degree of openness and reflexivity concerning their methodological 
considerations, pitfalls and opportunities.9 A critical element for them is comparability, 
between disciplines and areas of specialization for research performance, or response rates 


                                                        
8 https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2q274 
9 http://www.iu.qs.com/university-rankings/subject-tables/ 
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among academics in the peer review, or the balance between national and international 
reputation.  
 
They structure these inputs somewhat differently: THE gives 30 per cent weight to the 
teaching environment, 60 per cent to research (of which 30 per cent are based on 
bibliometrical measures), and the remaining ten per cent to international reputation (7.5 per 
cent) and industry involvement (2.5 per cent).  
 
Reputation surveys have a strong influence on these rankings. For THE, teaching component, 
it represents half of the ranking value. For research, it represents 60 per cent of the total value. 
QS operates with slightly different weightings. It does not include financial metrics but instead 
put an even heavier emphasis on peer surveys (40 per cent in the world university ranking, 
with altogether more than 80000 respondents). It further gives a 10 per cent weighting to 
responses in an employers’ survey (40000 respondents). It follows THE in including a citation 
analysis (citations per faculty, with weighting according to research areas, which accounts for 
20 per cent), faculty/student ratio (20 per cent), and International faculty/international 
student ration (10 per cent).  
 
This, the ranking organizations themselves argue, allow for a more flexible set of ranked 
institutions, with a less pronounced focus on large-scale universities as in the case of Shanghai:  
 
“Many evaluations seem based on a US model of what defines excellence in a university. 
Thus their results are often dominated by English-speaking, comprehensive, large universities 
with medical schools. A widely distributed pool of academic experts help identify excellence in 
areas unmapped by other metrics, resulting in institutions from 32 countries appearing in the 
top 200 in QS’ ranking.” (http://www.iu.qs.com/university-rankings/indicator-
academic/#toggle-id-1) 
 
They have also expanded into sub-rankings of a wide variety of fields, for QS currently over 
50, where more detailed composite assessments are afforded at the level of individual 
disciplines.  
 
QS and THE represent a different approach to structuring universities, arguably somewhat 
less influential as global yardsticks as the Shanghai ranking but intended to be more versatile 
and flexible. They have evolved with various sub- and extra-rankings, such as for younger 
universities or targeting specific disciplines and areas in much finer detail than ARWU. Their 
methodologies rely heavily on their peer review approach, which - albeit corrected to reflect 
the composition of responses - reproduce conceptions of a reputational hierarchy heavily 
skewed towards anglo-saxon universities.  
 
Conclusion: rankings are based on a fundamental theoretical and methodological challenge, 
namely to pare down a very complex set of activities into a small number of indicators, which 
are in their turn conjoined. They also struggle with the relatively complicated matter of data 
management and the desire to manipulate and change weightings and relative importance 
over time with expectations of predictability and longevity. This in turn is a reflection – see 
more below on the matter – of the rather abrupt introduction of rankings as a measure of both 
strategy work and communication strategies among universities. The fact that rankings have 
grown in importance as a source of identity and of internal steering (and government policy, 
to some extent) has increased the pressure on the rankings to be refined and changed 
intermittently.  
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One of the main weaknesses of rankings is the limited intersubjectivity, as ranking position 
tend to be different depending on the ranking at hand. Lund University ranks among the top 
100 in QS and UWR, in the 101-150 category in ARWU, and as 353 in Leiden. While some 
of this variation is inevitable, it also invites an à la carte approach to rankings, as they may 
vary significantly and no stable standard exists. This has also proffered the introduction of 
very heterogeneous and inclusive rankings - not included in this report - such as the multi-
rank exercise, which offers rankings that may satisfy needs and interests of those institutions 
that do not necessarily score very highly in other rankings. There has also been a surge of 
more or less dubious rankings which elevate specific experiences at the expense of others 
(Donetskaia 2017). Multi-rank, the European Union’s alternative measure, merely underlines 
this tendency, as its multidimensional form - intended to serve as a complement to the skewed 
focus of existing rankings - primarily reflects another university ideal.  
 
The different rankings therefore represent different forms of biases and skewed ideals: ARWU 
favours the North American large-scale research-intensive university ideal, QS and THE on 
their side favour anglo-saxon universities more generally (Bornmann & Glänzel 2017). While 
this reflects tendencies in how universities globally are oriented and where they identify 
strategic directions (Marginson 2008), it nevertheless indicates a defining weakness among 
rankings, namely that they reproduce current understandings of university qualities rather 
than emerging ones. If rankings are to be sustained, they need to find measures that 
encourage innovation and change, not only adaptations to global best practices.  
 
Rankings and their patronage 
When university rankings began in earnest, their aim was rather straightforward - to provide a 
form of consumer guidance and some informative directions for the institutions being ranked, 
based on rather straightforward (albeit primitive) measures. To some extent this tradition lives 
in in US based rankings where rankings are afforded with regularity and in the form of data 
tables, but as other rankings have evolved and profiled, and become increasingly utilized in 
different forms and forums, they have also spun off various services and auxiliary functions to 
guide the interpretation of ranking data as well as to provide preparatory services.  
 
Thus, various consultancy services, conferences, and policy advice functions have evolved. 
ARWU and its host organization (Centre for World-Class Universities at Shanghai Jiao Tong 
University) organize biannual conferences on the concept and practice of “world class 
universities”. QS and its collaborate partner Elsevier afford national policy advice and 
institutional profiling where the bibliometric analyses provided by Elsevier are complemented 
by the intra-organizational observations generated by QS. THE on its side runs the THE 
annual conferences (World Academic Summit), which coincide with the launching of THE’s 
annual rankings and which cost a substantial amount of money (not disclosed) for the 
organizing university. Even Leiden can be seen as an instrument to advertise its bibliometrical 
services, which serve as a substantial part of CWTS operations. Thus, rankings, without any 
significant exceptions, are embedded in auxiliary services. Thus, it needs to be considered that 
rankings are aligned with various attempts to profile the services that ensue with the rankings, 
which again pinpoints the relatively fuzzy demarcations between rankings as free information 
provision and as expensive service production.  
 
Different types of universities, different responses 
A key element in the understanding of what rankings are concerns how they are met with, and 
acted upon, by universities. It has been generally assumed that rankings are an increasingly 
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important backdrop to university strategy (Hazelkorn 2007, 2008). In this section, I distinguish 
3-4 types of universities and how they approach and deploy rankings:  
 


- one category that can be considered a “top of the pile university”,  
 


- another which is in the global 100-200 (“venerables”) with a solid national position but 
less pronounced international visibility,  


 
- another one which is relatively small, applied and new (“missionary”), often at low or 


not discernable levels in ranking exercises.  
 
I also include some notes on how rankings are used among Asian universities, where these 
categories do not necessarily fit, where rankings have been particularly important in the 
assessment of university policy progress more generally and for the individual universities in 
particular. This category is called, along the lines of Thoenig and Paradeise (2016), 
“wannebes”, that is universities with only limited international recognition but with the aim to 
propel their international status and visibility - for instance by deploying measures and 
indicators of relative success.  
 
Top of the pile universities are those which are consistently located among the leading 20-30 
universities in the world. They generally have large budgets, especially for research, procured 
through a combination of state appropriations and competition-based funding, and/or with 
significant amounts of accumulated capital, land ownings or endowments. In their academic 
work, they aim for disruptive and innovative activities, and recruitment of faculty to match 
those ambitions tend to be global and recurrent - they consider themselves as “recruitment 
machines” more than anything else. Strategic thinking among these universities is generally 
long-term, aiming to secure and possibly propel their status in relation to other leading 
institutions. Strategies in these universities tend to evolve from both the top level and from the 
level of faculty – i.e. university-wide leadership sets goals when it comes to research incomes, 
the presence in certain selective forums, and the formation of networks and activities that are 
conducive to the goal of being “truly world class”. Their main yardstick is therefore 
international and they aim not only for the recruitment of students from outside their vicinity 
but also faculty, and research funding.  
 
How do these universities proceed on the basis of rankings? Rankings may corroborate their 
position as institutions that outsize their national role, i.e. they not only serve as leading 
institutions in their own university system but also function as nodes in global system. 
Rankings give their patrons evidence of their performance, but they also serve as yardsticks to 
elevate ambition, reduce internal slack and generally put productive pressure as well as to 
reproduce conducive modes of operation, generalize a quality culture and quality norms. 
With internal expectations of strong management, strong management needs underpinnings, 
rankings may serve as one input for those ambitions. Rankings are primarily aimed at 
ensuring that no major drops is recoded and that the university is associated with good 
company - top of the pile indicating that it belongs to a group of universities that define quality 
and impact. This also means, perhaps somewhat paradoxically, that these universities are less 
critical of the methodologies of rankings than the venerables; given that they aim for the 
highest positions in the rankings, they adhere to, and adapt to the principles of the rankings. 
 
For one of the universities studied here, rankings are used among other criteria of a “leading” 
university: its top performance in employability, its global links, its location, its linkages and its 
position in global rankings conjoin in giving the university its identity. This identity work has 
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also laid ground - in this case - for some radical redeployments of resources, including 
significant cuts in one of its faculties and the parallel inauguration of a business school, and the 
construction of new buildings. In this process, rankings served as one of many inputs, in 
particular regarding international attractiveness and how that might be attained. A numerical 
goal was set when a new Vice Chancellor was appointed, to belong to the “super-elite” group 
of universities in the top 20 of the world (cf. Hertig 2016).  
 
A second category deployed by Thoenig and Paradeise is that of “venerables”. These 
universities have a stable position in their national contexts, as leading or among the leading 
when it comes to reputation and attractiveness, but their international visibility is less 
pronounced than the top of the pile universities. Typically, they would count as among the 
global 100-200 universities, reputable but without the position (or funding) that ensues with 
the elite status.  
 
For these universities, appropriations are more modest than for the leading universities and 
predominantly based on student number, historical trajectories, with some additional funding 
available in addition for various profiling purposes (excellence centres, or industry 
collaboration centres, typically). These universities tend therefore to focus on the constraints 
rather than opportunities that ensue with their position in the national university policy system 
but also internationally: “we will never be widely known internationally” said one vice 
chancellor of a venerable institution, as an indication of the (relatively) limited reach of 
rankings. Despite this, this university, as well as others in this category, keep track of its 
performance and from time to time compare itself with equivalent institutions, both domestic 
and international. This is similar to the tracking within a field of similar universities but in 
adjacent systems that the top of the pile institutions does. On the basis of this, the university at 
hand argues that it has had a much stronger development as a research university, in terms of 
scientific impact and scientific prizes (and similar), than other similar-sized universities. In fact, 
and this is pointed out in the interview, it has actually has taken some measures to profile its 
international reputation (recently its position in the THES ranking) as a vehicle in discussions 
with the relevant ministry. In addition to such ad-hoc measures and activities, it does not 
consider itself very active in relation to rankings as its position (around the top 100 in the 
world) is more difficult to translate into specific actions than the “super-elite” where both 
financial and recruitment (and visibility) goals are more tangible. Hence, this and other 
venerables are not very high profiled, but not entirely disengaged either.  
 
Similar to the top of the pile universities, these universities view THES and QS as the most 
relevant of the global rankings available - contrary to the popular belief (also in Marginson 
2014) that ARWU matters the most. For universities with only few, or no, historical or active 
Nobel or Fields prize winners, ARWU is seen as too geared to extreme measures of excellence 
whereas THES and QS are more versatile and flexible. They are viewed as valid although the 
methodology is questioned, especially the dynamic view of weightings, as is the lack of 
transparency. They also find the competition for services and arrangements surrounding 
rankings both cumbersome and they find it difficult to understand why some universities are 
so actively engaged in issues pertaining to that (including some of the top of the pile 
institutions). Newer forms of rankings, such as Multirank, are viewed as too cumbersome and 
not helpful, a ranking device mostly used by the long tail of institutions (“missionaries”) that 
find something in it to back up their own position.  
 
The official standpoint among venerables tend to be that recruitments and resource deployment 
are not contingent upon rankings. However, it was observed in one interview that 
internationally recruited faculty benefit from rankings as they help them identify the 
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institutional status of the university. Students on their side, at this type of institution, tend to 
be less inclined to engage in ranking exercises, as they fear that it might drive the orientation 
too much towards research priorities and recruitment exercises internationally, to the 
detriment of current student conditions. The differences with top of the pile institutions should 
not be exaggerated, not least because of the small data set on which these observations are 
made, but rankings must align with their constrained resources, dependence on the state, and 
their recruitment profile which is still largely national. Unlike the top of the pile universities, 
for which the rankings serve as an important yardstick, the venerables studied here seem to 
fear that their fragile balance between different interests and goals are rocked if rankings are 
taken “too seriously”: they express the anxiety of rankings becoming straitjackets, and instead 
wish for them to measure comparable issues but not point universities in specific strategic 
directions that are currently not attainable for them. This ties in with the generally rather 
constrained strategic maneuvering space of these universities – the act to reduce complexity 
and risks, rather than as the top of the pile universities which aim to maximize their exposure 
to change and innovation. Hence, rankings may serve as a disturbing force for the venerables; 
however, by treating them in this hands-off manner, they run the risk of stagnation and an 
overly strong focus on stability and incremental change.  
 
A third category, applicable to the Asian experience (Benner, forthcoming, is devoted to this 
category and its evolution the last decades), is that of wannabe universities. These universities 
challenge in particular the venerables by actually aiming to be counted among the leading 
universities in the worlds, if perhaps not (yet) as part of the “super elite” which still are far 
more influential. “Wannabe universities” share with the venerables the relatively modest 
international status (typically at best in the global 100-200 league) but they match this with a 
totally different type of engagement both from their patrons - normally the state - and from 
within the universities. Wannabe universities are embedded in national strategies to raise 
resources to attract students and staff, not only nationally but also internationally (in particular 
from other Asian countries, but also to some extent from North America and Europe). 
Governments invest heavily in these universities, in particular for research, and align these 
expectations with various numerical goals, chief among these rankings. For the wannabe 
universities, ARWU seems to have a better alignment than QS or THE, as ARWU points in the 
direction of goals that are embraced by their patron governments, such as high impact papers, 
contributions to Nature and Science, and globally leading scientific prizes. They do not aim to 
the same degree for the rounded profile that QS and THE reward and may be seen largely as 
emulations of the North American ideal of research-intensive and resource-intensive 
institutions, that climb the ladder of international recognition via massive infusions of 
resources and recruitments into fast-moving areas. Their time-horizon is also quite short: the 
strategies of these universities tend to focus on and reward short-term and tangible gains in 
rewards and recognition, and rankings tend therefore to be of considerable importance as they 
give recurrent feedback on the development of specific fields and specific institutions. Ranking 
positions tend therefore to be included in the dialogue between patrons and universities. For 
these universities, top-don steering via managerial prerogative is an immanent feature and 
rakings therefore deployed as an instrument to seer and evaluate not only on a general level 
but also in some detail. If the top of the pile universities use rankings as a device to ensure that they 
are still defining the frontiers of their respective activities, and venerables use (or do not use) 
various techniques to ensure that rankings do not cause internal friction or radical changes in 
university governance, rankings function as yardsticks and measures of progress for the 
wannabe universities. It identifies, in a rather pedantic and straightforward manner, a set of 
institutional models and measures that can be deployed to reach the desired status. These are 
then in turn implemented through the organizations in a systematic manner when it comes to 
recruitments and rewards (Benner, forthcoming).  
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The final category is labelled missionary universities, representing the broad range of universities 
that operate with only marginal alignment with rankings, either because of their profiles 
(single faculty universities) or their age and reputation (nascent). Simply put, their profiles and 
historical legacy are not rewarded or recognized in rankings. Among these universities we 
may discern different strategies, but most of them seem to deploy a strategy of being an 
actively unranked university, viewing rankings as largely unproductive; for it, the main matter 
is comparability and justice (in the sense that indicators should be dynamic and not simply 
punish newcomers). The missionary universities thus operate through the identification of 
specific profile areas, where it wants to align innovative research profiles with educational 
engagement, and societal alignment and collaboration. Instead of aiming to reinvent and 
innovative entire fields, or through ensuring that its reputation holds international level 
(whatever that is taken to mean). The missionary universities seek alliances with governments 
and other patrons that support and reward specific profiles rather than the very broad and 
coherent organizational wholes that characterize the top of the pile and venerables. This they have 
in common with the wannabe universities, which aim to excel in particular fields where they 
can propel their international standing (and align that with national goals). For the 
missionaries, goals are somewhat more eclectic, as they primarily seek to forge alliances with 
local interests, with more modest aims to excel in fast-growing globalized fields.  If a national 
system of negotiated profiles, where historical factors are downplayed, will be established, this 
will enable the university to leverage on the basis of such profiles. This will also enable them to 
translate their active non-engagement with rankings into clear-cut internal strategies of 
priority-setting and profiling. Without such alliances and such yardsticks of progress and 
success, they are left without direction. 
 
Comparability rather than rankings are therefore key to strategic considerations among the 
missionaries – they aim to identify areas and indicators that actually measure change rather 
than identify static (and unattainable) status positions. Nationally they may therefore seek 
alliances with forces that recognize the value of a plurality of universities, and internationally, 
it seeks to identify similar universities with societal missions, which operate for the benefit of 
society and with a foundational ground.  
 
Reflections on Lund 
A few concluding points can be made of how rankings affect and apply to universities like 
Lund. Lund clearly belongs to the category of venerables, institutions with a stable national 
reputation (and resources to match). As with the mainstream of venerables, rankings and 
other comparative exercises may be viewed with some distance, as they may provide 
(unrealistic) yardsticks and risk creating internal tensions that cannot be contained or even 
managed within the current organizational and financial set-up. As we have argued above, 
venerables rely heavily on their historical reputation as nationally leading institutions, which 
has been translated into conditions conducive to relatively prominent positions in rankings. 
However, unlike the top of the pile and wannabe institutions, the do not have patrons (public or 
private) that allow for major resource accretion or drastic changes in strategic directions. But 
nor do they have the organizational leeway to experiment and identify niches and profiles that 
the missionary universities do - and that sometimes is also done by top of the pile institutions 
in their search for innovation and change in their activities. Thus, the venerables may risk 
ending up in a position of relative stalemate and avoidance of information - including rankings 
- that may be seen as detrimental to their organizational balance. However, if there are any 
higher education institutions that may see their fortunes and positions dwindle in an 
increasingly expensive and internationally aligned (and competitive) higher education system, 
it is the venerables. They should therefore, in a critical and reflexive manner, seek to broaden 
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their understanding of their relative position in the world and similarly reflexively engage with 
those depictions. 
 
 A first step in that direction is actually to invest in a monitoring of rankings and a recurrent 
analysis of what the rankings say, why they say it, and what they do not say, and how that 
then might shape their internal activities and their articulation with their patrons. This would 
entail a strengthening of the analytical capacity to monitor and decipher the outcomes (and 
inputs) into rankings. It would also necessitate a strengthening of the analytical underpinnings 
within the management of Lund University, to assess the implications of rankings and blend 
these outcomes with other analytical inputs on the performance of Lund University on many 
different dimensions – from student satisfaction over highly cited papers to the contributions 
to global development goals. If Lund is to remain a venerable institution, it needs to critically 
assess which this actually implies in terms of internal and external processes - and it may need 
to gauge what other universities are doing and how the global academic field is evolving.   
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2018-10-05 – 2018-11-22 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över Kategorisering av verksamheter och
åtgärder utifrån krav på
miljökonsekvensbeskrivning


2018-10-10 


2. Utseende av representant i ledningsgruppen för
yrkeshögskoleutbildning till medicinsk
sekreterare/hälso- och sjukvårdsadministratör


2018-10-11 


3. Information om ledig anställning som professor i
obstetrik och gynekologi


2018-10-17 


4. Anvisning av universitetsgemensamma medel till
lokal forskningsinfrastruktur 2019 - 2023


2018-10-17 


5. Universitetsgemensamt stöd till utnämnda
Wallenberg Academy Fellows från och med
utlysningen för år 2019


2018-10-17 


6. Lönetillägg för tf direktör vid MAX IV-
laboratoriet


2018-10-17 


7. Utseende av ledamöter i styrelsen för
Internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet


2018-10-17 


8. Förlängd mandatperiod för LUKOM-styrelsen 2018-10-17 


9. Fortsatt arbete efter utredningen om karriärvägar
vid Lunds universitet


2018-10-17 


10. Föreskrifter om vissa organisations- och
namnfrågor på universitetsledningsnivå


2018-10-17 


11. Angående remiss avseende Detaljplan för del av
Östra Torn 27:2 (sopsugsterminal) i Lund, Lunds
kommun


2018-10-22 


2018-11-26 
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12.  Yttrande över remiss: Detaljplan för del av Östra 
Torn 27:13 (Nano) i Lund, Lunds kommun - 
granskning 


2018-10-22 


13.  Avbrytande av tillsättning av en anställning som 
professor i maskinelement 


2018-10-25 


14.  Information om ledig anställning som professor i 
maskinelement 


2018-10-25 


15.  Yttrande över remiss: Detaljplan för Eskil 21, 
Forum Medicum i Lund, Lunds kommun 


2018-10-25 


16.  Yttrande över betänkandet En utvecklad 
översiktsplanering Del 1: Att underlätta en 
efterföljande planering (SOU 2018:46) 


2018-10-25 


17.  Yttrande över betänkandet En utvecklad 
översiktsplanering Del 2: Kommunal reglering av 
upplåtelseformer (SOU 2018:46) 


2018-10-25 


18.  Anvisning av medel till en utredning om 
universitetsbibliotekets offentliga studiemiljö 


2018-10-25 


19.  Anvisning av medel för gemensamma satsningar 
till strategiska forskningsområden 2018 


2018-10-25 


20.  Yttrande över betänkandet Vägar till hållbara 
vattentjänster (SOU 2018:34) 


2018-10-25 


21.  Yttrande över betänkandet En effektivare 
kommunal räddningstjänst  


2018-10-31 


22.  Information om ledig anställning som professor i 
produktutveckling 


2018-10-31 


23.  Information om ledig anställning som professor i 
palliativ omvårdnad förenad med anställning som 
sjuksköterska 


2018-10-31 


24.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning 


2018-10-31 


25.  Överlämnande av anspråk på ersättning gentemot 
Lunds universitet 


2018-10-31 


26.  Revidering av Föreskrifter om ledningsuppdrag 
vid Lunds universitet 


2018-10-31 


27.  Entledigande av ledamot och personlig suppleant i 
styrelsen för Lunds Lasercentrum 


2018-10-31 
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28.  Föreskrifter för Lund University Centre for 
Sustainability Studies, LUCSUS 


2018-10-31 


29.  Yttrande över betänkandena Med tillit växer 
handlingsutrymmet och En lärande tillsyn  


2018-10-31 


30.  Utseende av och uppdrag som dataskyddsombud 2018-10-31 


31.  Angående remiss över förslag till ändring i 
föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa 
kontroller 


2018-11-05 


32.  Utseende av representant för IIIEE i styrgruppen 
för forskarskolan med fokus på 
samhällsutmaningar och Agenda 2030 


2018-11-08 


33.  Arvode för uppdrag som ordförande 2018-11-15 


34.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning; nu 
fråga om åtgärd  


2018-11-15 


35.  Yttrande över God och nära vård 2018-11-15 


36.  Information om en ledig anställning som professor 
i farmakologi 


2018-11-15 


37.  Information om ledig anställning som professor i 
datasäkerhet (PA2018-2159) 


2018-11-15 


38.  Fördelning av anslag från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse (dnr KAW 2018.0130 - 
Jubileumsanslaget) 


2018-11-15 


39.  Samfinansiering av bidrag från National Institutes 
of Health (NIH) för år 2017 


2018-11-15 


40.  Bidrag till universitetets indirekta kostnader från 
National Institutes of Health (NIH) avseende år 
2017 


2018-11-15 


41.  Yttrande över Detaljplan för Studentkåren 4 m fl i 
Lund - granskning 


2018-11-15 


42.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
nationalekonomi 


2018-11-22 


43.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
nationalekonomi 


2018-11-22 


44.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
handelsrätt 


2018-11-22 
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45.  Avslag på ansökan om återfående av rätt till 
handledning och andra resurser för doktorand 


2018-11-22 


46.  Yttrande över promemorian Genomförande av 
student- och forskardirektivet (Ds 2018:37) 


2018-11-22 


47.  Anvisning av medel till språkutbildning i engelska 
för teknisk och administrativ personal 2018 och 
2019 


2018-11-22 


48.  Anvisning av medel vid förlängning av 
doktorandanställning pga förtroendeuppdrag inom 
studentorganisationer och studentrepresentation 
vid Lunds universitet 


2018-11-22 


49.  Anvisning av medel för studieplatser i AF-borgen 
2019 


2018-11-22 


50.  Ekonomiskt stöd till Miljöbron Skåne 2019 - 2021 2018-11-22 


51.  Anvisning av medel till bibliotekens 
boktransporter inom Lunds universitets bibliotek 


2018-11-22 


52.  Utseende av ordförande och vice ordförande för 
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa 
(the Swedish National Graduate School for 
Competetive Science on Ageing and Health, 
SWEAH) 


2018-11-22 


53.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
Lunds Lasercentrum 


2018-11-22 


 
Remisser inkomna under perioden 2018-10-05 – 2018-11-22 
 


1.  Vissa polisfrågor - säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 
2018:75). Svar till Justitiedepartementet senast 2019-01-15. 
 


2.  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa 
kontroller. Svar till Jordbruksverket senast 2018-11-09. 
 


3.  Detaljplan för del av Studentkåren 4 i Lund, Lunds kommun - 
granskning. Svar till Lunds kommun senast 2018-11-19. 
 


4.  SIS (Swedish Standards Institute)-remiss 17700 ISO/IEC DIS 24751-1 - 
Information technology for learning, education and training - 
AccessForAll framework for individualized accessibility. Svar till SIS 
senast 2019-01-08. 
 


5.  Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. 
Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2019-01-31. 
 


6.  Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 
2018:36). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2019-02-08. 
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7.  Promemoria - Ändringar i EU:s valakt. Svar till Justitiedepartementet 


senast 2018-12-21. 
 


8.  Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2019 genom 
spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet. 
Svar till Naturvårdsverket senast 2018-12-17. 
 


9.  Anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina vid 
Sveriges lantbruksuniversitet. Svar till Näringsdepartementet senast 
2019-02-15. 
 


10.  Utkast till Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken. Svar till 
Socialdepartementet senast 2018-11-30. 
 


11.  Förslag på föreskrifter om särskild behörighet och förslag på ändring i 
Universitets- och högskolerådets (UHRFS 2013:2) föreskrifter om 
områdesbehörigheter. Svar till Universitets- och högskolerådet senast 
2018-12-18. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Sandgatan 1 Telefon dir  046-222 19 46, växel 046-222 00 00  E-
post  Moa.Lindell@rektor.lu.se 


Förvaltningschefen 


Utseende av ledamot i styrelsen för MAX IV-laboratoriet 


Bakgrund  
MAX IV-laboratoriet är ett elektronacceleratorlaboratorium vid Lunds universitet, 
som styrs av förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i 
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund. Enligt förordningen 
leds laboratoriet av en styrelse bestående av en ordförande och åtta ledamöter. 
Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 
Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 


Efter att tidigare ordförande Hans Hertz bett om att bli entledigad, utsåg 
universitetsstyrelsen ledamot och vice ordförande professor Marianne Sommarin 
till ordförande i styrelsen för MAX IV-laboratoriet från och med 2018-06-12 till 
och med 2019-12-31, dock längst till dess att ny ordförande utses (dnr STYR 
2018/1146 och STYR 2018/1497). I och med detta finns en vakans i styrelsen och 
en ny ledamot behöver utses. 


Rektor föreslår att universitetsstyrelsen utser Torbjörn Holmström, Senior Advisor 
to Volvo Group CEO in Research & Technology, som ledamot i styrelsen för 
MAX IV-laboratoriet för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31. Förslaget är 
framtaget i samråd med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att utse Torbjörn Holmström, till ledamot i styrelsen 
för MAX IV-laboratoriet för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31. 


2018-12-05            Dnr STYR 2018/1915 


1 PM med förslag till beslut 
Bilaga 14
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Postadress Box 117, SE-221 00 LUND, Besöksadress Wrangel Biskopsgatan 5, Telefon 046-222 70 02, växel 046-222 00 00 
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Förva l tn ingschefen  


Revidering av Arbetsordning för Lunds universitet 


Universitetets särskilda verksamheters (USV) organisation regleras i Arbetsordning 
för Lunds universitet.  


Sedan 2016 har ledningen sett över de verksamheter som är placerade inom USV 
för att i enlighet med arbetsordningen se hur integration i fakulteternas verksamhet 
kan åstadkommas. Efter genomförda organisationsförändringar i linje med 
ledningens arbete, finns från 2019 två verksamheter inom USV: Pufendorfinstitutet 
och IIIEE. Antalet verksamheter har därmed gått från 13 till 2 på tre år.  


Som en konsekvens av denna minskning av antalet verksamheter inom USV, 
menar ledningen att det inte är motiverat med en fullständig styrelse för USV. 
Eftersom de båda kvarstående enheterna redan har styrelser är det mycket få beslut 
som behöver fattas på en högre  nivå. Det är viktigt att det är tydligt vilka beslut 
som behöver tas på denna nivå och att det finns tydliga rutiner för detta. Att ta bort 
styrelsen skulle därför markant förenkla styrningen och minska det administrativa 
arbetet samtidigt som inflytandet för de respektive enheterna eller tydligheten att 
det finns en USV-nivå inte skulle förändras.  


Med anledning av ovanstående lämnas härmed förslag till universitetsstyrelsen om 
ändringar i Lunds universitets arbetsordning, kapitel 1.14.2, kapitel 2.14 och 
kapitel 2.15,  vad avser styrningen av USV. 


Ärendet har förhandlats enligt 11 § MBL den 27 november 2018. 


Förslag till beslut  
Styrelsen beslutar fastställa Arbetsordning för Lunds universitet enligt bilaga. 


Bilaga 
Förslag till reviderad Arbetsordning för Lunds universitet 


2018-11-28 


1 


Dnr STYR 2018/1859 


PM med förslag till beslut Bilaga 12 a 
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Styre lsen    
 


BESLUT 
 
2018-12-14 Dnr STYR 2018/1807 


 


   
 
 
 


 
 
 


Revisionsplan för år 2019   
 
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. Internrevisionen (IR) ska utifrån en analys av verksamhetens 
risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utfor-
mad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § 
myndighetsförordningen1. Detta innebär att verksamheten ska: 
 


• Bedrivas effektivt 
• Följa lagar och förordningar 
• Redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt 
• Hushålla väl med statens medel 


 
IR har inte ansvar för och ska heller inte utföra uppföljning och kontroll i verksam-
heten 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 de allmänna risker som universi-
tetet identifierat 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. Vid 
genomförandet av riskanalysen har IR beaktat universitetets mål enligt reglerings-


                       
1 4 § internrevisionsförordningen (2006:1228) i  dess lydelse t.o.m. 2018-12-31 







 
 
 2 
brev och författningar samt strategisk plan 2017-2026. I arbetet har hänsyn också 
tagits till universitetets ramverk för intern styrning och kontroll.  IR har i sin analys 
bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet, vilket är 
ett krav enligt ESV:s föreskrifter till internrevisionsförordningen.  
 
Utifrån insamlad information har IR värderat dels de av universitetet identifierade 
riskerna och dels identifierat ytterligare risker. Bedömningen har genomförts i 
diskussioner. IR har vid sin värdering av risk använt den skala som framgår av 
universitetets ramverk med låg/försumbar risk (R1), liten risk (R2), medel/viss risk 
(R3), allvarlig risk (R4) och mycket allvarlig risk (R5).  För sannolikhet och 
konsekvens (påverkan) har skalan 1-5 använts.  
 
IR värderar flertalet av universitetets allmänna risker som allvarliga (R4). Vissa 
risker är dock så breda att de inbegriper allt från låg/liten risk och upp till mycket 
allvarlig risk. Detta gäller inte minst risken om regelefterlevnad. Dessutom varierar 
bedömningen av många risker utifrån vilken del av universitetet som avses.  
 
IR har i sitt arbete inte sällan kunnat konstatera brister vad gäller styrning, 
kontrollåtgärder och uppföljning. Särskilt tydligt är detta när det gäller uppföljning.  
Lunds universitets verksamhet är starkt decentraliserad men för att ledningen ska 
kunna ta ansvar för verksamheten är det viktigt att det finns tillgång till en adekvat 
uppföljning. Saknas en sådan ökar risken för att verksamhetens mål inte nås, att 
verksamheten inte bedrivs effektivt eller att lagar och förordningar inte efterlevs. 
Det är viktigt att påpeka att en fungerande uppföljning bör omfatta alla områden 
och inte enbart ekonomi där uppföljningen ofta fungerar relativt bra. 
 
De granskningar som föreslås nedan berör förutom risker kopplade till bristande 
styrning och uppföljning, framför allt de allmänna riskerna om regelefterlevnad, 
digital informationssäkring och internt samarbete. IR har övervägt en granskning 
av lokalplaneringen (som senast granskades 2013) samt av Max IV (som granska-
des 2012) men med tanke på det arbete som pågår har vi valt att inte föreslå en 
förnyad granskning av dessa områden.  
 
Förslag till revisionsplan 2019 
Utifrån genomförd riskanalys har följande granskningar identifierats som ange-
lägna: 
 
Prioriterade områden i den strategiska planen  
Universitetets strategiska plan för åren 2017 – 2026 lyfter sex prioriterade utveck-
lingsområden och till varje område är ett antal delmål knutna. Vissa av dessa 
delmål har tagits med i universitetets verksamhetsplaner för år 2018 och 2019. 
 
För att uppnå universitetets vision och mål är det viktigt att ett aktivt arbete bedrivs 
samtidigt som prioriteringar måste göras. Två år har gått sedan universitets-
styrelsen beslutade om den strategiska planen och internrevisionen föreslår nu en 
granskning av hur arbetet med planens prioriterade områden och delmål bedrivs 
och vilka prioriteringar som görs. Granskningen kommer att inledas med en bred 
förstudie varefter vissa områden och delmål kommer att välja ut för en djupare 
granskning. 
 
 
 







 
 
 3 
Cyber- och informationssäkerhet  
Risker kopplade till informationssäkerhet är ständigt aktuella inom såväl privat 
som offentlig verksamhet. Olika händelser i omvärlden har visat på brister i säker-
heten och att mognadsgraden varierar stort. Internrevisionen genomförde år 2014 
en översiktlig granskning av styrningen av informationssäkerheten vid Lunds uni-
versitet och bedömde att den interna styrningen och kontrollen inom området var 
otillräcklig. Ett arbete har därefter bedrivits vid universitetet vilket återrapporterats 
till styrelsen två gånger per år. 
 
Internrevisionen föreslår för 2019 en granskning av cyber- och informationssäker-
heten. Arbetet som kommer att genomföras av konsulter tillsammans med personal 
från internrevisionen, kommer att göras i tre steg. Det avslutande steget kommer att 
innefatta penetrationstestning av ett antal webbapplikationer. Syftet är att identifi-
era svagheter som skulle kunna användas av obehöriga för att komma åt, förvanska 
eller förstöra information. Granskningen kommer också att beröra dataskyddsför-
ordningen och behovet av att skydda personuppgifter.    
 
Hantering av dataskyddsförordningen 
Internrevisionen granskade 2016 universitetets hantering av personuppgifter utifrån 
då gällande regelverk. Granskningen visade på brister och internrevisionens 
bedömning var att den interna styrningen och kontrollen inom området var 
otillräcklig. Ett antal rekommendationer lämnades, bl.a. att organisationen skulle 
ses över och att rutiner för systematisk uppföljning och kontroll skulle tas fram. 
 
2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft och ersatte den tidigare gällande 
personuppgiftslagen. Universitetet har bedrivit ett projekt för att underlätta anpass-
ningen till den nya lagstiftningen och för att åtgärda de brister som konstaterats. 
Projektet har även deltagit i rekryteringen av ett dataskyddsombud, tillika informa-
tionssäkerhetssamordnare.  
 
Internrevisionen föreslår en granskning av universitetets hantering av dataskydds-
förordningen och de åtgärder som vidtagits med anledning av internrevisionens 
granskning.  
 
Lunds universitets kvalitetssäkringsarbete 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen tagit fram ett 
nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. En av fyra komponenter 
i detta system är en granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, vilken 
kommer att ske under perioden 2017-2022. Enligt den tidsplan som tagits fram ska 
granskningen vid Lunds universitet göras i slutet av 2020.  
 
Merparten av kvalitetssäkringsarbetet ska enligt det nationella systemet bedrivas 
vid lärosätena. Vid Lunds universitet har ett kvalitetssäkringsprojekt bedrivits på 
uppdrag av utbildningsnämnden. Syftet med projektet har varit att föreslå ett hel-
täckande system för kvalitetssäkring av utbildning och som bidrar till att säkerställa 
att alla utbildningar vid Lunds universitet håller hög kvalitet. Projektet avlämnade 
sin slutrapport i början av 2017. Rektor har därefter beslutat om föreskrifter samt 
en policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds uni-
versitet2. Utbildningsnämnden har tagit fram en vägledning för utvärdering av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbildningsnämnden på 


                       
2 Dnr STYR 2016/179 2018-03-15. 
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forskarnivå. Uppföljning av fakulteternas arbete sker framför allt genom årliga 
kvalitetsdialoger. 
IR föreslår en granskning av universitetets kvalitetssäkringsarbete.  
 
Labbsäkerhet 
Vid universitetet finns ett stort antal laboratorier där utbildning och forskning av 
olika slag bedrivs. Ett flertal externa och interna regelverk reglerar frågor om 
säkerhet men också om arbetsmiljö och miljö.  
 
Eftersom det kan finnas stora risker förknippade med verksamhet i laboratoriemiljö 
är det viktigt att det finns en god intern styrning och kontroll. Internrevisionen 
föreslår en granskning som bl.a. kommer att omfatta frågor om roller och ansvar, 
stöd och utbildning samt om det finns en fungerande övergripande samordning och 
uppföljning av verksamheten. Granskningens syfte är att bedöma den interna 
styrningen och kontrollen inom området.  
 
Bisysslor 
Grundregeln är att offentligt anställda har rätt att inneha bisysslor och för bl.a. 
lärare vid universitet och högskolor gäller en utökad rätt. I lag och kollektivavtal 
finns dock förbud mot vissa typer av bisysslor som är förtroendeskadliga, 
arbetshindrande eller konkurrerande. Lärare och vissa chefer har en skyldighet att 
lämna en anmälan om bisyssla, vilket gäller även om personen inte innehar några 
bisysslor.   
 
Internrevisionen har vid ett flertal tillfällen granskat hanteringen av bisysslor inom 
universitetet och har då konstaterat brister. Någon mer omfattande granskning har 
dock inte gjorts sedan 2010 även om en granskning av bisysslor ingått som en del i 
de institutionsgranskningar som internrevisionen utfört. Frågan om bisysslor har 
också varit en del i t.ex. granskningen av jäv 2014.  
Internrevisionen föreslår en granskning 2019 av hanteringen av bisysslor. 
 
Rollen som avdelningsföreståndare eller motsvarande 
En viktig del i den interna styrningen och kontrollen är att universitetets ledare på 
olika nivåer har tillräckliga förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. Detta 
ställer krav på ett fungerande stöd men också på tillgång till lämplig utbildning. 
Internrevisionen har tidigare granskat prefektrollen och dekanrollen. Vid framför 
allt de större institutionerna finns dock under prefekten ofta avdelningsföreståndare 
eller motsvarande roll. Dessa kan ha personalansvar för en relativt stor grupp 
anställda och behöver då stöd och tillgång till utbildning som åtminstone delvis bör 
vara obligatorisk.  
 
Internrevisionen föreslår nu en granskning av rollen som avdelningsföreståndare 
eller motsvarande. Granskningen kommer inte att omfatta s.k. T/A personal.  
 
Institutionsbesök 
IR har sedan år 2014 granskat den interna styrningen och kontrollen på institu-
tionsnivån och vanligtvis har två institutionsgranskningar genomförts per år. IR:s 
erfarenhet är att granskningarna fungerar bra men vill under 2019 på försök istället 
genomföra ett antal institutionsbesök. Skälet är att vi på sikt vill kunna besöka fler 
institutioner.  
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En förändring mot tidigare blir att en enkät i form av en självvärdering kommer att 
skickas ut till ett antal institutioner. Baserat på svaren i denna och på vad som 
kommit fram vid IR:s dokumentstudier och stickprov under förstudien väljs vissa 
av institutionerna ut för besök. Vid besöken kommer svaren i självvärderingen och 
det som framkommit vid förstudien att diskuteras. Genomgång av t.ex. ett antal 
utläggs-/reseräkningar kommer också att ske. Vid mer allvarliga brister avslutas 
besöken med en skriftlig rapport men annars förs enbart minnesanteckningar vilka 
delges den aktuella institutionen och fakulteten. I IR:s årsrapport lämnas en kort 
sammanfattning av utfallet. 
 
Resursplanering 
IR har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt konsultstöd. IR 
gör bedömningen utifrån planerade granskningsobjekt för 2019, att behov kan 
finnas att anlita konsultstöd motsvarande cirka 400-450 timmar. Även konsultstöd 
för metodutveckling kan bli aktuellt. Den tillgängliga revisionstiden fördelar sig 
enligt följande. 
 
Aktivitet Tillgänglig 


revisionstid i 
timmar 


Konsultstöd 
i timmar 


Granskningsprojekt 3070 400-450 
Prioriterade områden i den strategiska planen 300  
Cyber- och informationssäkerhet 140 400-450 
Hantering av dataskyddsförordningen 320  
Lunds universitets kvalitetssäkringsarbete 350  
Labbsäkerhet 300  
Bisysslor 300  
Rollen som avdelningsföreståndare eller 
motsvarande 


300  


Institutionsbesök inkl planeringstid 810 
 


 


Årsrapport och uppföljning av tidigare års 
granskningar med lämnade rekommendationer 


250  


Övrigt 635  
Rådgivning löpande  135  


Rådgivning enligt särskild begäran 200  


Riskanalys samt revisionsplan för år 2020 300  


Summa revisionsrelaterad tid 3705 400-450 
 
Utöver de revisionsrelaterade aktiviteterna ovan avgår tid för metodutveckling, 
kvalitetssäkring, utbildning, nätverksarbete och andra möten, information, allmän 
administration mm.  Under hösten 2019 är internrevisionen vid Lunds universitet i 
samarbete med internrevisionen vid Malmö universitet värd för den årliga 
konferensen för det nordiska nätverket för internrevisorer inom universitet och 
högskolor (NIRUH).  





		Revisionsplan för år 2019






 
 
 


Postadress box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5 c Telefon 046-222 00 00  E-post ann.silbersky_isaksson@pers.lu.se 
Webbadress www.lu.se 


Sekt ionen Personal  
Katar ina Broman 
Arbetsrät ts ju r is t  


Ändrad sammansättning och mandatperiod för 
ledamöter i personalansvarsnämnden vid Lunds 
universitet 


Bakgrund 


Lunds universitet inrättade 1993-10-01 en personalansvarsnämnd. Det beslutades 
att nämnden skulle bestå av rektor, tre personalföreträdare samt tre ledamöter som 
utses av universitetsstyrelsen. 


Det finns anledning att utse ledamöterna för en bestämd tid, förslagsvis högst tre år 
i taget. En mandatperiod om tre år är genomgående i högskoleförordningen, se t.ex. 
2 kap. 7 § samt 10 kap. 5 §. 


Med beaktande av de ärenden som personalansvarsnämnden behandlar är det av 
vikt att personalansvarsnämnden så långt möjligt är fulltalig vid beslut. Med 
hänsyn till att ordinarie ledamöter inte har möjlighet att närvara vid samtliga möten 
i personalansvarsnämnden samt att jäv kan föreligga i enskilda fall finns det 
anledning att utse ersättare för de ordinarie ledamöterna. Ersättare bör utses i 
samma ordning och för samma tid som de ordinarie ledamöterna. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att de tre personalföreträdarna samt de tre 
ledamöterna som utses av universitetsstyrelsen ska utses för högst tre år i taget. 


Universitetsstyrelsen beslutar vidare att för var och en av de tre 
personalföreträdarna samt de tre ledamöterna som utses av universitetsstyrelsen ska 
det finnas en ersättare. Ersättarna ska utses i samma ordning och för samma tid 
som ledamöterna. 
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Postadress box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5 c Telefon 046-222 00 00  E-post katarina.broman@pers.lu.se Webbadress 
www.lu.se 


Sekt ionen Personal  
Katar ina Broman 
Arbetsrät ts ju r is t  


Ledamöter och ersättare i 
personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 


Bakgrund 


Lunds universitet har sedan 1993-10-01 en personalansvarsnämnd. Enligt tidigare 
beslut i universitetsstyrelsen 2009-09-25-26 (dnr LS 2009/730), 2015-02-13 (dnr 
STYR 2015/131) samt 2016-10-19 (dnr STYR 2016/1296) ingår följande personer 
som arbetsgivarsidans representanter i personalansvarsnämnden.  


kanslichef Veronica Gummesson  
professor emerita Ann Numhauser-Henning 
professor Olov Sterner  


Universitetsstyrelsen föreslås att vid sammanträde 2018-12-14 fatta beslut om att 
det för var och en av de tre personalföreträdarna samt de tre ledamöterna som utses 
av universitetsstyrelsen ska finnas en ersättare. Universitetsstyrelsen föreslås vidare 
att mandatperioden ska uppgå till högst tre år i taget. Ledamot ska inneha eller ha 
innehaft befattning med personalansvar, såsom t.ex. dekan, prefekt eller 
motsvarande.  


Förutsatt att universitetsstyrelsen fattar beslut i enlighet med förslag ovan  föreslås 
att de nuvarande ledamöterna entledigas och dekan Christofer Edling, dekan Erik 
Renström och sektionschef Ulrika Verngren utses till nya ledamöter i nämnden. 
Vidare föreslås sektionschef Filip Bengtsson, prodekan Karin Hall och professor 
Henrik Wenander till ersättare för ledamöterna. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar att entlediga kanslichef Veronica Gummesson, 
professor emerita Ann Numhauser-Henning samt professor Olov Sterner från 
uppdrag som ledamöter i personalansvarsnämnden vid Lunds universitet.  


Till nya representanter för arbetsgivaren i personalansvarsnämnden vid Lunds 
universitet utses  


dekan Christofer Edling (ordinarie ledamot),  
dekan Erik Renström (ordinarie ledamot),  
sektionschef Ulrika Verngren (ordinarie ledamot), 
sektionschef Filip Bengtsson (ersättare),  
prodekan Karin Hall (ersättare) och 
professor Henrik Wenander (ersättare).  


Ersättarna ska träda in, utan inbördes ordning, vid ordinarie ledamots förfall. 
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