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Sammanfattning 
Lunds universitet har under ett flertal år haft en god ekonomisk tillväxt inom 
forskningen, medan den ekonomiska utvecklingen inom grundutbildningen varit 
betydligt blygsammare. Universitetet redovisar, för första gången på flera år, ett 
utfall av utbildningsuppdraget som är under takbeloppet. Antalet anställda har efter 
några års nedgång ökat. För åren 2019–2022 redovisas en i det närmaste oförändrad 
verksamhetsnivå, medan det även framöver skapas ett visst ekonomiskt överskott. 
Universitetet har sedan tidigare haft medlemskap i EIT Raw Materials, EIT Digital 
och Climate-KIC. Lunds universitet avser att framöver även gå med i EIT Food. 
 
Universitetet vill särskilt lyfta fram följande strategiska utmaningar: 


- Ett långsiktigt stöd till MAX IV och SVS 
- Psykisk ohälsa bland studenter 
- Rimliga ekonomiska förutsättningar för utbildning och forskning 


 
Lunds universitet har behov av en ökad låneram för att kunna finansiera de 
investeringar som renoveringar och nybyggnationer kräver. 
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Bakgrund och förutsättningar  
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde 
ska lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett särskilt direktiv senast den 1 
mars. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader för de 
kommande tre åren. Alla större förändringar ska redovisas. Det ska även inkluderas 
en översikt över aktuella medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt 
bemyndigande från riksdagen. Budgetunderlaget ska också innehålla en bedömning 
av lärosätets ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar.  
 
Lunds universitet lämnar i följande ett budgetunderlag för budgetåren 2020–2022. 
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2018, 
universitetets totalbudget för 2019 och prognostiserad ekonomisk utveckling för 
åren 2020–2022.  Intäkter och kostnader för 2019 är beräknade i det årets prisnivå, 
och samma prisnivå är använd i de kommande årens beräkningar. Siffrorna bygger 
på planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2019 och efterföljande 
regleringsbrev. De speglar därför inte universitetets egen resursfördelning för 2019, 
och planeringsförutsättningar för följande år, som utgår från de aviserade höjningar 
som fanns i budgetpropositionen för 2018.  


Medlemskap i forskningsanläggningar 
Lunds universitet har i regleringsbrevet sedan tidigare fått bemyndigande med 
anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror 
under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta 
om en årlig medlemsavgift på högst 300 tkr under 2016–2022 samt bemyndigats 
med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för 
innovation och teknik att under 2017–2022 besluta om medlemsavgift på högst 250 
tkr per år. Universitetet önskar att dessa bemyndiganden kvarstår. Raw Materials 
förhandlar dock om att bli ”core partner” istället för ”associated partner”. Detta 
innebära att avgiften höjs till ca 1 mnkr per år.   
 
Lunds universitet är även med i Climate-KIC, som ligger under EIT. 
Medlemsavgiften är 125 tkr. Universitetet har inte fått någon indikation på att 
avgiften avses förändras de kommande åren. 
 
Lunds universitet har ansökt om medlemskap som ”core member” i EIT Food från 
och med 2019 och framåt. Medlemsavgiften är ca 1 mnkr (100 000 euro) per år och 
universitetet har inte fått några indikationer på att avgiften kommer att förändras de 
kommande åren. 
 
Forskning är till sin natur utan gränser. Forskningssamarbeten av olika slag mellan 
olika länder, organisationer och lärosäten är helt fundamentala för forskningen. 
Lunds universitet menar att ett system där samtliga statliga lärosäten ska definiera 
och ange vilka medlemskap som kräver särskilt bemyndigande från riksdagen inte 
är funktionellt eller hållbart. Regeringen bör i särskild ordning utreda frågan med 
målet att tillskapa ett generellt undantag eller ett generellt bemyndigande för 
forskningssamarbeten. 
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Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har haft en god ekonomiskt tillväxt de senaste åren främst tack 
vare de forsknings- och innovationspropositioner som presenterades 2008 och 2012. 
Även forskningspropositionen 2016 innehöll förstärkningar till universitetet. Inom 
utbildningen har tillväxten varit betydligt svagare. Under tidigare år har universitetet 
strävat efter att minska den s.k. överproduktionen för att säkerställa en hög kvalitet 
i utbildningen och för att ha en utbildningsekonomi i balans. För 2018 redovisas ett 
utfall av utbildningsuppdraget som är cirka 50 mnkr under takbeloppet och 
universitetets sparade prestationer uppgår därefter till 150 mnkr.   
 
Utfallet för 2018 visar en ökning av verksamhetsnivån jämfört med tidigare år, och 
antalet anställda har efter några års nedgång ökat under året. För åren 2019–2022 
redovisas en i det närmaste oförändrad verksamhetsnivå vilket till största delen 
förklaras av att budgetpropositionen för 2019 inte innehåller några anslagsökningar 
för kommande år. 
 
Universitet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt överskott. Framför allt sker detta 
hos de fakulteter som har en stor andel externfinansiering där forskare och 
forskargrupper möter osäkerheten i den framtida finansieringen genom att skapa 
myndighetskapital. Delar av myndighetskapitalet är uppbundet i olika former av 
långsiktiga åtaganden, till exempel i form av samfinansiering. De senaste årens 
förskjutning mot att en allt större andel av forskningsfinansieringen utgörs av externa 
bidrag har medfört att de ekonomiska förutsättningarna blivit allt mindre stabila.  
 
Samtidigt som myndighetskapitalet är en tillgång som ger stabilitet och långsiktighet 
ska de årliga anslagen användas effektivt i verksamheten. Universitetet strävar efter 
en funktionell balans och en väl avvägd kapitaltillgång. Styrelsen har därför beslutat 
att vid utgången av 2018 ska respektive fakultets myndighetskapital högst uppgå till 
15 procent av fakultetens kostnader. Av myndighetskapital som överstiger detta 
måltal kommer 10 procent att lyftas av till en universitetsgemensam fond där 
resurserna ska användas för gemensamma strategiska satsningar bland annat i form 
av en fakultetsövergripande forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030. Rätt använt är universitetets myndighetskapital en tillgång som kan 
användas som ett verktyg för att skapa de förändringar, förbättringar och den 
förflyttning som lyfts fram i universitetets strategiska plan. 
 
När den ekonomiska tillväxten har varit stark har också de oförbrukade bidragen 
ökat eftersom verksamhetsnivån har haft svårt att öka i samma takt som inflödet av 
externa bidragsmedel. En tredjedel av universitetets oförbrukade bidrag redovisas av 
MAX IV som framöver räknar med att dessa ska minska eftersom alla nu pågående 
stora investeringsprojekt har nått full avskrivning. 
 
Det nationella ränteläget har medfört att universitetets medel, som idag finns på ett 
räntekonto hos Riksgälden, genererar en negativ ränta. Universitetet betalar alltså 
för sin överlikviditet.  
 
I de bifogade tabellerna redogör universitetet för budget, intäkter, kostnader, 
investeringar, lokalförsörjning och avgifter de kommande tre åren. En närmare 
presentation av universitetets ekonomi finns i lärosätets årsredovisning. 
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Strategiska utmaningar 


MAX IV, SVS och ESS 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
inom svensk forskning. Sveriges forskningslandskap kommer att förändras som en 
följd av de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Mellan och omkring 
dessa två forskningsanläggningar byggs nu ett helt nytt område upp - Science Village 
Scandinavia. Dessa satsningar och anläggningar kommer att stärka Sveriges 
attraktionskraft och internationella profil väsentligt, men är samtidigt en enorm 
ekonomisk utmaning. 
 
Lunds universitet vill tydligt understryka behovet av långsiktiga och tillräckliga 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för MAX IV. 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. Regeringen har ett övergripande ansvar att se till att 
forskningsinfrastruktur av nationellt värde finansieras och utvecklas. Regeringen 
behöver i kommande forskningspolitiska proposition skapa ett system som ger MAX 
IV en långsiktigt hållbar finansieringsmodell och tillse att ersättningen för 
driftskostnaderna höjs så att de framöver ligger på en funktionell nivå.  
 
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 därmed behöver förändras. Lunds 
universitet instämmer i detta. Inte minst ser universitetet det som problematiskt att 
det är Vetenskapsrådet som ska förhandla med regeringen om ekonomin för MAX 
IV samtidigt som det är Lunds universitet som ansvarar för anläggningen och tar den 
ekonomiska risken.  
 
Science Village Scandinavia (SVS) har en stor potential. Ingenstans i världen finns 
motsvarande satsning med två världsledande anläggningar, sida vid sida. Detta 
område ska bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft där universitet, 
företag, forskare och studenter kan mötas för att tillsammans formulera och lösa 
problem. En ny stadsdel byggs upp. Detta område kan ge regionen och nationen en 
mycket värdefull och unik mötesplats som kan stimulera forskning, innovation, 
utbildning såväl som företagandet. För att realisera SVS fulla potential anser Lunds 
universitet att regeringen tydligt behöver engagera sig i frågan och ekonomiskt 
stödja uppbyggandet av området. 


Psykisk ohälsa 
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. Allt fler studenter mår allt sämre. Studenter som mår 
dåligt har svårt att tillgodogöra sig och slutföra sin utbildning. Universitetets lärare 
och stödjande personal, inte minst inom studenthälsan, får lägga allt mer tid på att ta 
hand om och stödja dessa personer.  
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Lunds universitet är ett internationellt lärosäte och har flest avgiftsstudenter i landet. 
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. De internationella studenterna kräver samtidigt allt mer stöd av olika slag 
och är överrepresenterade bland de som söker hjälp. 
 
Problemet med ökad psykisk ohälsa är ett stort och komplext problem som berör 
många olika delar av vårt samhälle Det finns inga enkla och snabba lösningar. Lunds 
universitet efterlyser dock ett ökat fokus i frågan från regeringen och 
utbildningsdepartementet. Det behövs ett samlat grepp och en nationell 
handlingsplan som bland annat närmare definierar lärosätenas roll och ansvar. 
Landets lärosäten behöver samtidigt hjälp med att ekonomiskt kunna möta 
problemet. I dagens resurstilldelningssystem innebär ökade stödinsatser att mindre 
medel kan anslås till själva utbildningarna. Lunds universitet efterlyser därför ett 
särskilt ekonomiskt stöd för att ytterligare kunna utveckla och skapa både 
förebyggande och mer direkta insatser till denna grupp studenter.  


Bättre ekonomiska förutsättningar för utbildning och forskning 
Sverige är en kunskapsnation som ska konkurrera på den internationella arenan med 
hjälp av välutbildade medborgare och en högkvalitativ forskning. Vid Lunds 
universitet bedrivs högkvalitativ utbildning och världsledande forskning. 
Universitetets utbildning och forskning förändrar och förbättrar vårt samhälle och 
utgör en viktig ekonomisk motor för landet som helhet såväl som för regionen. Att 
landets lärosäten får goda ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet är viktigt 
för landets ekonomiska utveckling och tillväxt. Oavsett vilket styr- och 
resurstilldelningssystem som finns för universitet och högskolor måste det finnas 
rimliga och funktionella ekonomiska förutsättningar. 
 
Den svenska grundutbildningen är underfinansierad. Det är i det långa loppet 
omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe en hög 
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 förmåga att 
bedriva högkvalitativ utbildning vid Lunds universitet, såväl som för övriga svenska 
lärosäten, 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. 
 
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen till 
forskning och de externa bidragen förskjutits. Svenska universitet är idag i en 
internationell jämförelse anmärkningsvärt beroende av externa bidrag för att kunna 
genomföra sin forskning. Vid Lunds universitet kommer 60 procent av 
forskningsintäkterna från externa finansiärer. Detta är ohållbart. 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 även att förlora den långsiktiga 
nyfikenhetsdrivna grundforskningen och därmed den forskningsbredd som ofta står 
för oväntade och långsiktigt betydelsefulla resultat. Lunds universitet menar att 
regeringen behöver öka den direkta basfinansieringen till universiteten. En sådan 
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ökning behöver framför allt gå till olika former av kraftsamling baserade på 
excellens så att landet kan bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning såväl 
som möte våra stora samhällsutmaningar.  


Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 
Lunds universitets fick inför 2019 sin låneram sänkt med drygt 100 mnkr. Det har 
visat sig vara en allt för kraftig sänkning. Den för 2019 beslutade låneramen om 488 
mnkr har därav överskridits. Lunds universitetet anhåller om en ökad ram till totalt 
545 mnkr. Universitetets förväntade behov av låneram redovisas i tabell 4. 
 
Lunds universitet står inför flera stora renoveringar och nybyggnationer. Det är svårt 
att bedöma när ökade kostnader och investeringar kommer att ske under perioden. 
Det är dock troligt att universitetet kan behöva ytterligare höjda låneramar under 
2020–2022. Det förväntade behovet av låneram bygger på bedömningar och 
underlag från fakulteterna.   
 
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av 
anläggningstillgångar. Universitetets planerade verksamhetsinvesteringar redovisas 
enligt ESV:s föreskrifter. Den enskilt största förändringen av universitetets 
anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör. 
 
Lunds universitet gör bedömningen att det inte finns något behov av kreditutrymme 
på räntekontokrediten under den aktuella perioden. 


Lokalförsörjning 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 6 Lokalförsörjning. Tabellen 
innehåller beslutade förändringar under 2019–2022. 
  
Lunds universitetet och Lunds kommun genomgår en stor fysisk expansion genom 
färdigställandet av forskningsanläggningen MAX IV och byggandet av 
forskningsanläggningen ESS. Universitetet planerar etableringar i närheten av 
forskningsanläggningarna och framtida expansion inom Science Village, beläget 
mellan MAX IV och ESS. Längst i planering har universitet kommit i arbetet med 
ett nytt Nanolab. Lokalbehovet omfattar kontor, forskningslokaler och renrum om 
totalt cirka 6 000 kvm. Universitet avser att söka ett tjugoårigt avtal för Nanolab.  
 
Medicinska fakulteten är i behov av ny anläggning bestående av flex- och 
produktionsenhet för försöksverksamhet, en s.k. CMU-anläggning. Enheterna skall 
möjliggöra och stödja medicinsk strålrörsforskning invid forskningsanläggningen 
MAX IV. Universitet avser att inkomma med ansökan om tjugoårigt avtal för CMU-
anläggningen. 
 
Övriga större lokalprojekt som pågår är ombyggnad av lokaler för Socialhögskolan 
och planeringen av nytt studiecentrum för den samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Planering pågår även för att samlokalisera utbildningen för hälsovetenskaper med 
läkarutbildningen vid BMC samt en översyn av Ekonomicentrum för att bland annat 
skapa moderna studiemiljöer. I Malmö planeras en samlokalisering av den 
konstnärliga fakulteten. De tre skolorna är idag placerade på olika ställen i Malmö 
och syftet är att stärka fakulteten samt effektivisera både resurser och ytor genom en 
samlokalisering. På LTH planeras två större projekt: Maskinhuset som är i behov av 
renovering då delar är i originalskick från 1960-talet. Syftet är att effektivisera 
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lokalerna och förbättra studiemiljön. För Kårhuset på LTH planeras en översyn då 
ytorna behöver effektiviseras. Den nya spårvägen genom Lunds campus göra att 
logistik och Kårhusets entréförhållanden behöver förändras. Planering och 
projektering pågår även för Kungshuset, universitetets äldsta hus, och för 
Universitetshuset. 


Avgiftsbelagd verksamhet 
Redovisning av den avgiftsbelagda verksamheten görs i tabell 6. Omfattningen 
kommer att vara i stort sett oförändrad under perioden. 
 







Tabell 1  Total budget


Total budget 2018 2019 2020 2021 2022
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter
Anslag 4 663 758 4 782 980 4 782 980 4 782 988 4 782 988
Avgifter 744 024 735 000 720 000 730 000 730 000
Bidrag 3 094 685 3 146 000 3 147 000 3 199 000 3 189 000
Finansiella intäkter 33 977 5 000 10 000 17 900 17 900


Summa intäkter 8 536 444 8 668 980 8 659 980 8 729 888 8 719 888


Verksamhetens kostnader
Personal 5 236 348 5 330 000 5 400 000 5 385 000 5 385 000
Lokaler 1 041 824 1 032 000 1 060 000 1 095 000 1 095 000
Drift/Övrigt 1 646 311 1 700 000 1 640 000 1 638 000 1 638 000
Avskrivningar 505 159 515 000 519 000 525 000 525 000
Finansiella kostnader 34 434 10 000 9 000 8 000 8 000


Summa kostnader 8 464 076 8 587 000 8 628 000 8 651 000 8 651 000


Verksamhetsutfall 72 368 81 980 31 980 78 888 68 888
Transfereringar 333 685 165 196 237 000 246 000 246 000


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 72 368 81 980 31 980 78 888 68 888


Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring) 1 733 473 1 815 453 1 847 433 1 926 321 1 995 209
Utgående oförbrukade bidrag 3 925 462 3 757 106 3 705 922 3 715 394 3 715 394







Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


2018 2019 2020 2021 2022
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


Verksamhetens intäkter
Takbelopp1 2 170 460 2 205 278 2 205 279 2 205 276 2 205 276
Beräknad avräkning (A)
Särskilda åtaganden (B) 8 465 8 568 8 568 8 568 8 568


Anslag (A+B) 2 178 925 2 213 846 2 213 847 2 213 844 2 213 844
Avgifter 380 121 370 000 360 000 360 000 360 000
Bidrag 74 834 60 000 50 000 50 000 40 000
Finansiella intäkter 6 011 1 000 2 000 5 900 5 900


Summa intäkter3 2 639 891 2 644 846 2 625 847 2 629 744 2 619 744


Verksamhetens kostnader
Personal 1 648 257 1 670 000 1 670 000 1 670 000 1 670 000
Lokaler 414 599 433 500 440 000 445 000 445 000
Drift/Övrigt 490 344 500 000 475 000 460 000 460 000
Avskrivningar 48 204 43 000 44 000 45 000 45 000
Finansiella kostnader 7 123 3 000 3 000 3 000 3 000


Summa kostnader 2 608 527 2 649 500 2 632 000 2 623 000 2 623 000
Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 31 364 -4 654 -6 153 6 744 -3 256


1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp


2018 2019 2020 2021 2022
111 850 112 374 112 374 112 374 112 374


Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.







Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå


2018 2019 2020 2021 2022
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


Verksamhetens intäkter
Anslag1, 2 2 484 833 2 569 134 2 569 133 2 569 144 2 569 144
Avgifter 363 903 365 000 360 000 370 000 370 000
Bidrag 3 019 851 3 086 000 3 097 000 3 149 000 3 149 000
Finansiella intäkter 27 966 4 000 8 000 12 000 12 000


Summa intäkter 5 896 553 6 024 134 6 034 133 6 100 144 6 100 144


Verksamhetens kostnader
Personal 3 588 091 3 660 000 3 730 000 3 715 000 3 715 000
Lokaler 627 225 598 500 620 000 650 000 650 000
Drift/Övrigt 1 155 967 1 200 000 1 165 000 1 178 000 1 178 000
Avskrivningar 456 955 472 000 475 000 480 000 480 000
Finansiella kostnader 27 311 7 000 6 000 5 000 5 000


Summa kostnader 5 855 549 5 937 500 5 996 000 6 028 000 6 028 000


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 41 004 86 634 38 133 72 144 72 144


1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp


2018 2019 2020 2021 2022
334 414 343 484 343 484 343 484 343 484


2) I anslagsbeloppet ingår också anslag tilldelat Sveriges Lantbruksuniversitet och som disponeras 
av Lunds universitet med följande belopp


2018 2019 2020 2021 2022
4 785 4 830 4 830 4 830 4 830







Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit


2018 2019 2020 2021 2022
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


IB lån i Riksgäldskontoret 499 399 501 722 517 665 513 513 497 168
Beräknad nyupplåning 170 639 165 943 145 848 123 655 139 686
varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 2 191 1 750 1 200 720 11 120
Beräknad amortering 168 316 150 000 150 000 140 000 140 000
UB lån i Riksgäldskontoret 501 722 517 665 513 513 497 168 496 854
Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 550 000 545 000 575 000 575 000 575 000


Föreslagen låneram 600 000 488 000 575 000 575 000 575 000


Beräknad ränteutgift -2 527 -1 250 2 500 5 000 5 000
Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) -0,50% -0,25% 0,50% 1,00% 1,00%


Summa räntor och 
amorteringar 165 789 148 750 152 500 145 000 145 000


Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0
Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0


Investeringar i 
anläggningstillgångar







Verksamhetsinvesteringar
2018 2019 2020 2021 2022


(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 2 191 1 750 1 200 720 11 120
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 381 417 507 252 408 534 327 771 324 545
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 21 753 5 804 2 577 1 872 865
Summa verksamhetsinvesteringar 405 361 514 806 412 311 330 363 336 530


Finansiering 
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 170 639 165 943 145 848 123 655 139 686
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 234 722 348 863 266 463 206 708 196 844
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 405 361 514 806 412 311 330 363 336 530







Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt 2018 2019 2020 2021 2022


(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
Flexenheten utrustning 28 000 28 000
Inredning och utrustning Forum Medicum 35 000 5 000 5 000 20 000 5 000
Strålrör MAX IV 527 646 77 518 182 285 138 236 85 643 43 964
MOVPE III-Vwith high T option 25 000 25 000
Nitride Epitaxy ,machine 0
CBE epitaxial system 0
Renovering av M-huset 32 200 32 200
Summa utgifter för investeringar 647846 77518 187285 171236 105643 106164


Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 95 200 5 000 33 000 20 000 37 200
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 552 646 77 518 182 285 138 236 85 643 68 964
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 647 846 77 518 187 285 171 236 105 643 106 164


Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier 647 846 77 518 187 285 171 236 105 643 106 164
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar 647 846 77 518 187 285 171 236 105 643 106 164







Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
2018 2019 2020 2021 2022


(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 499 399 501 722 517 665 513 513 497 168
Nyupplåning (+) 170 639 165 943 145 848 123 655 139 686
Amorteringar (-) -168 316 -150 000 -150 000 -140 000 -140 000
UB lån i Riksgäldskontoret 501 722 517 665 513 513 497 168 496 854


Beslutad/föreslagen låneram 600 000 488 000 575 000 575 000 575 000


Ränteutgifter -2 527 -1 250 2 500 5 000 5 000


Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde xx anslag xx 165 789 148 750 152 500 145 000 145 000
Övrig finansiering 







Tabell 5 Lokalförsörjning


2018 2019 2020 2021 2022
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.


Area, kvm LOA (exkl. student- och 
gästforskarbostäder)


-        föregående års utgång 538 368 537 897 538 776 538 776 541 526
-        ökning under året 6 701 3 731 0 5 000 400
-        minskning under året -7 172 -2 852 0 -2 250 -1 700
-        vid årets utgång (A) 537 897 538 776 538 776 541 526 540 226


Förbättringsutgift på annans fastighet 197 183 175 170 169
-        nyinvesteringar 20 25 30 30 35
-        avskrivningar 39 39 38 35 36


Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B)


857 863 879 898 928


Genomsnittlig hyra                 (kr/kvm LOA) 1 593 1 602 1 631 1 658 1 718


Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskarbostäder)  (C )


1 059 1 030 1 026 1 045 1 079


Genomsnittlig lokalkostnad   (kr/kvm LOA) 1 969 1 912 1 904 1 930 1 997


Lärosätets totala kostnader (D) 8 464 8 587 8 628 8 651 8 651
Totala externa hyresintäkter 93 95 95 95 95
Justerade totala kostnader (D2) 8 371 8 492 8 533 8 556 8 556


Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader 12,5% 12,0% 11,9% 12,1% 12,5%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader7 12,7% 12,1% 12,0% 12,2% 12,6%


Redovisning av lokaler (mnkr)







Tabell 6 Avgifter
(tkr)


Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
2018 384 168 388 276 -4 108
varav tjänsteexport 193 977 185 827 8 150
2019 400 000 405 000 -5 000
varav tjänsteexport 200 000 195 000 5 000
2020 410 000 415 000 -5 000
varav tjänsteexport 210 000 205 000 5 000


Offentligrättslig verksamhet
Intäkter till 


inkomsttitel
Intäkter som 


får disponeras Kostnader Resultat
2018 4 155 4 683 -528
2019 4 300 4 800 -500
2020 4 500 5 000 -500


-
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 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 
2018-11-23 – 2019-01-24 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Förnyad anställning som adjungerad professor i
fysik


2018-11-29 


2. Överklagande av tillsättning av anställning som
professor i bok- och bibliotekshistoria (Einar
Hansens professur i bok- och bibliotekshistoria)


2018-11-29 


3. Överklagande av tillsättning av anställning som
professor i bok- och bibliotekshistoria (Einar
Hansens professur i bok- och bibliotekshistoria)


2018-11-29 


4. Överklagande av tillsättning av anställning som
professor i bok- och bibliotekshistoria (Einar
Hansens professur i bok- och bibliotekshistoria)


2018-11-29 


5. Pedagogiskt pris 2019 2018-11-29 


6. Klassificering av kurser i utbildningsområden
2018


2018-11-29 


7. Utseende av ledamöter i nämnden för utredning av
oredlighet i forskning


2018-11-29 


8. Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning, nu
fråga om lämnande utan åtgärd


2018-11-29 


9. Ersättning för förlängt operativt stöd till nämnden
för utredning av oredlighet i forskning 2019


2018-12-06 


10. Anvisning av medel till en kontorslokal på
Pufendorf 2018 - 2020


2018-12-06 


11. Anvisning av medel för utarbetande av en
rankingrapport


2018-12-06 


2019-01-28 
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12.  Anvisning av medel till nationellt 
forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper 
2018 


2018-12-06 


13.  Utseende av ledamot för MAX IV i 
samverkansrådet 


2018-12-06 


14.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
Lunds akademiska golfklubb 


2018-12-06 


15.  Utseende av ledamot och suppleant till styrelsen 
för Stiftelsen Inkubatorerna i Lund 


2018-12-06 


16.  Utseende av ledamot till styrelsen för Stiftelsen 
Lunds Universitetshistoriska Museum (LUHM) 


2018-12-06 


17.  Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen 
för Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård 


2018-12-06 


18.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Lunds universitet 


2018-12-06 


19.  Utseende av revisor med suppleant för Lunds 
studentskegård 


2018-12-06 


20.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Lunds universitets gästhem 


2018-12-06 


21.  Stiftelselogotyp för Executive Foundation Lund 2018-12-06 


22.  Lunds universitets administrativa pris 2019 2018-12-13 


23.  Anmälan om repressalier på grund av tidigare 
anmälan om sexuella trakasserier; nu beslut med 
anledning av påtalat jäv 


2018-12-13 


24.  Föreskrifter för Centrum för Öst- och 
Sydöstasienstudier 


2018-12-13 


25.  Extra tilldelning 2018 för insatser inom intern 
styrning och kontroll, ranking, samverkan och 
årsredovisning 


2018-12-13 


26.  Utseende av ledamöter i Kulturrådet för 
mandatperioden 2019-2021 


2018-12-13 


27.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning; nu 
fråga om lämnande utan vidare åtgärd 


2018-12-20 


28.  Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning; nu 
fråga om yttrande från expertgruppen för 
oredlighet hos Centrala etikprövningsnämnden  


2018-12-20 
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29.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
nationalekonomi 


2018-12-20 


30.  Förnyad anställning som gästprofessor i fasta 
tillståndets fysik 


2018-12-20 


31.  Utseende av koordinator och LU-intern biträdande 
koordinator för det strategiska forskningsområdet 
BioCARE – Biomarkers in Cancer Medicine 
Improving Health Care, Education and Innovation 


2018-12-20 


32.  Lunds universitets förslag till ledamot i 
programråd för det strategiska forskningsområdet 
E-vetenskap eSSENCE 


2018-12-20 


33.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet eSSENCE – The e-science 
Collaboration 


2018-12-20 


34.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet Multipark - Multidisciplinary 
research focused on Parkinson's disease 


2018-12-20 


35.  Studentrepresentation och representation av 
personalorganisationerna i styrelsen för 
Internationella institutet för industriell 
miljöekonomi 


2018-12-20 


36.  Revidering av föreskrifter om fördelning av 
beslutsbefogenheter 


2018-12-20 


37.  Angående remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens 
förslag till avgiftsnivåer för 2019 samt 
förordningsändringar enligt förordning (2008:463) 
om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 


2018-12-20 


38.  Överlämnande av anspråk på ersättning gentemot 
Lunds universitet 


2018-12-20 


39.  Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet  2018-12-20 


40.  Undantag från förbudet att hysa privata husdjur 
inom universitetets lokaler 


2018-12-20 


41.  Angående medel till ICOS Sweden och ICOS 
kolportalen 


2018-12-20 


42.  Anvisning av stimulansmedel för 
internationalisering 


2018-12-20 
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43.  Anvisning av medel till kompletterande 
utbildningar för personer med avslutad utländsk 
utbildning avseende höstterminen 2018 


2018-12-20 


44.  Anvisning av medel till en koordinator för 
implementering av universitetets strategier för 
MAX IV, ESS och Science Village Scandinavia 
2019 - 2020 


2018-12-20 


45.  Anvisning av medel för engångskostnader i 
samband med införandet av Retendo 2018 


2018-12-20 


46.  Delegation till vicerektor för samverkan att leda 
Universitetets särskilda verksamheter 


2018-12-20 


47.  Upphävande av beslut rörande styrelsen för 
Universitetets särskilda verksamheter (USV) 


2018-12-20 


48.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Stiftelsen 
Lunds universitets gästhem 


2018-12-20 


49.  Implementering av Charter & Code – den 
europeiska stadgan för forskare samt riktlinjer för 
rekrytering av forskare – genom verktyget The 
Human Resources Strategy for Researchers 
(HRS4R) 


2019-01-10 


50.  Handläggningsordning för 
personalansvarsnämnden vid Lunds universitet 
samt anmälan till Statens ansvarsnämnd 


2019-01-10 


51.  Föreskrifter om bisysslor 2019-01-10 


52.  USV:s ledamot i Internationella rådet och i 
Forskningsnämnden 


2019-01-17 


53.  Yttrande över överklagande angående Lunds 
universitets beslut att avslå ansökan om att återfå 
resurser i forskarutbildningen 


2019-01-17 


54.  Anvisning av samverkansmedel till 
företagsinkubatorer 2019 


2019-01-17 


55.  Anvisning av medel till Kulturskolekliv 2019 2019-01-17 


56.  Finansiering av en anställning för 
samverkansfrågor 2019 


2019-01-17 


57.  Anvisning av medel avseende repatriering 2019 2019-01-17 


58.  Anvisning av medel för eftertillägg, drift- och 
lokalkostnader 2019 


2019-01-17 







 5 
 


59.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
Swedish National Infrastructure for Computing 
2018 och 2019 


2019-01-17 


60.  Tilldelning av Lunds universitets silvermedalj 2019-01-17 


61.  Tilldelning av Lunds universitets silvermedalj 2019-01-17 


62.  Tilldelning av Lunds universitets silvermedalj 2019-01-17 


63.  Utseende av revisor till Stiftelsen Arkiv för 
nordisk filologi 


2019-01-17 


64.  Anställning som professor i omvårdnad inriktning 
äldre - fortsatt rekryteringsprocess 


2019-01-24 


65.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
ortopedi 


2019-01-24 


66.  Information om ledig anställning som professor i 
arkeologi 


2019-01-24 


67.  Rådet för jämställdhet och likabehandling 2019-01-24 


68.  Utseende av representant i partsgemensamma 
gruppen 


2019-01-24 


69.  Yttrande över anmälan 2019-01-24 


 
Remisser inkomna under perioden 2018-11-23 – 2019-01-24 
 


1.  Förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463) om vissa 
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2018-12-20. 
 


2.  Ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård. Svar till Socialdepartementet senast 2019-01-31. 
 


3.  Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbeviset. Svar till Universitets- 
och högskolerådet senast 2019-09-11. 
 


4.  Femårsöversyn - IT-standarder för Lärande (17866). Svar till Swedish 
Standards Institute (SIS) senast 2019-04-29. 
 


5.  SOU 2018:77 - Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya 
möjligheter. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2019-03-11. 
 


6.  Ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) 
och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina. Svar 
till Universitets- och högskolerådet senast 2019-09-15. 
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7.  Energimyndighetens rapport - Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystem 
(ER 2018:25). Svar till Miljö- och energidepartementet senast 2019-04-
05. 
 


8.  Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Svar 
till Utbildningsdepartementet senast 2019-04-08. 
 


9.  Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2019-04-15 
 


10.  Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 
försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2019-02-04. 
 


11.  Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett 
avtalslöst brexit. Svar till Justitiedepartementet senast 2019-03-05. 
 


12.  Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019-2026. Svar till Lunds 
kommun senast 2019-03-31. 
 


13.  Ordlista för naturvårdande skötsel av skog. Svar till Skogsstyrelsen senast 
2019-03-01. 
 


14.  Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett 
avtalslöst brexit. Svar till Justitiedepartementet senast 2019-02-16. 
 


15.  Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk 
strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 
2019-02-15. 
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Universitetsstyrelsen 


Totalbudget för Lunds universitet 2019 


• Budgeterat resultat för 2019 visar på ett överskott på 82 miljoner kronor
fördelat på 3 miljoner kronor inom utbildning och 79 miljoner kronor inom
forskning.


• Intäkterna förväntas öka med 133 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018
och beräknas till 8 669 miljoner kronor.


• Kostnaderna beräknas till 8 587 miljoner kronor vilket är en ökning med
123 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018


• Beräknat utgående myndighetskapital 2019 är 1 816 miljoner kronor.


• Finansiella intäkter och kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos
och visar ett underskott på 5 miljoner kronor.


2019-02-15 Dnr V 2018/1720 
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Totalbudget 
 


 
 
Lunds universitets totalbudget för 2019 visar ett överskott på 82 miljoner kronor. Det kan 
jämföras med 2018 års utfall som blev ett överskott på 72 miljoner kronor. Totalbudgetens 
överskott fördelas på ett överskott inom utbildningen på 3 miljoner kronor och ett överskott 
inom forskningen på 79 miljoner kronor.  
 
Fördelningen till fakulteterna bygger på resursfördelningen enligt dokumentet 
Verksamhetsplan och resursfördelning 2019, dnr 2018/16. 
 
Summan av fakulteternas rapporterade budgetar visar ett underskott på 70 miljoner kronor 
fördelat på 18 miljoner kronor på utbildning och 52 miljoner kronor på forskning. Det 
budgeterade underskottet är en effekt av de åtgärder och satsningar som fakulteterna planerat i 
syfte att öka kvaliteten och minska myndighetskapitalet. Erfarenheter från tidigare år visar 
dock att de åtgärder och insatser som planerats ofta blir fördröjda beroende på utdragna 
rekryteringsprocesser och konkurrens om den efterfrågade kompetensen och att intäkter 
generellt budgeteras med försiktighet. 
 
För att balansera budgeten finns det en justeringspost. Justeringsposten innehåller dels en 
övergripande bedömning av universitetets ekonomi och dels en bedömning av varje fakultets 
budget. Hänsyn tas till utfallet för 2018 och tidigare år i förhållande till budget och prognos 
samt lämnade budget- och bokslutskommentarer från fakulteter. 
 
Universitetets mål är fortfarande att minska det balanserade kapitalet inom framför allt 
forskningsverksamheten och de planerade satsningarna fortsätter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2019 2018 2018-2019
Intäkter 8 669 8 536 133 1,6%
Kostnader 8 587 8 464 123 1,5%
Resultat 82 72 10
 


Transfereringar 165 334 -168







 
 
 3 
Intäkter och kostnader 
 


 
 
 
Intäkter av anslag  
Anslagsintäkterna beräknas 4 783 miljoner kronor, en ökning med 119 miljoner kronor 
jämfört med utfallet för 2018. 
 Anslag för utbildning på grund- och avancerade nivå beräknas öka med 43 miljoner kronor 
till 2 222 miljoner kronor. Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå beräknas öka 
med 76 miljoner kronor till 2 561 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018.  
I anslagen till forskning och utbildning ingår ersättning för den kliniska delen av 
läkarutbildningen (ALF) och dessa beräknas sammantaget till 456 miljoner kronor, en ökning 
med nära 10 miljoner kronor eller drygt 2 procent.  
Av de totala anslagsintäkterna beräknas 35 miljoner kronor användas till finansiering av 
transfereringar vilket är i nivå med föregående år.  
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Avgiftsintäkterna förväntas minska något i förhållande till 2018. Beräknad intäkt 2019 är 735 
miljoner kronor medan utfallet 2018 blev 744 miljoner kronor. En viss försiktighet ingår i 
bedömningen då dessa intäkter tenderar att variera över åren. Fakulteterna har beräknat 
avgiftsintäkterna till 693 miljoner kronor vilket är en minskning med 51 miljoner kronor 
jämfört med 2018.  
 
Intäkter av bidrag 
Bidragsintäkterna beräknas till 3 146 miljoner kronor vilket är en ökning med 51 miljoner 
kronor jämfört med 2018, motsvarande knappt 2 procent. Budgeten bygger på tidigare års 
utfall för intäkter av bidrag och överensstämmer väl med fakulteternas beräkning. 
 
Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter budgeteras utifrån Riksbankens prognos och beräknas uppgå till 5 miljoner 
kronor 2019. 
 
Kostnader för personal  
Personalkostnaderna beräknas till 5 330 miljoner kronor, varav 1 670 miljoner kronor på 
utbildning och 3 660 på forskning. Jämfört med 2018 är det en ökning med 94 miljoner 
kronor. Av personalkostnaderna utgör beräknade lönekostnader 3 420 miljoner kronor och 
sociala avgifter samt pensionskostnader med mera 1 720 miljoner kronor. Motsvarande siffror 
2018 var 3 056 miljoner kronor i lönekostnader och 1 671 i sociala avgifter med mera. Det ger 
en ökning på nästan 12 procent i lönekostnader och beror till stor del på fakulteternas 
satsningar för att minska ackumulerat myndighetskapital. 
 


Intäkter och kostnader 2017 - 2019
(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019 2017 - 2018 % 2018 - 2019 %
Anslag 4 505 4 664 4 783 158 4% 119 3%
Avgifter 719 744 735 25 3% -9 -1%
Bidrag 3 005 3 095 3 146 90 3% 51 2%
Finansiella intäkter 16 14 5 -2 -13% -9 -64%
Resultatandelar 2 20 0 18 1108% -20 -100%
Totala intäkter 8 247 8 536 8 669 290 4% 133 2%
Personal 5 023 5 236 5 330 213 4% 94 2%
Lokaler 998 1 042 1 032 44 4% -10 -1%
Övrig drift 1 534 1 646 1 700 112 7% 54 3%
Finansiella kostnader 20 34 10 14 72% -24 -71%
Avskrivningar 471 505 515 34 7% 10 2%
Totala kostnader 8 046 8 464 8 587 418 5% 123 1%


Utfall 2017 - 2019 Förändring 2017 - 2019
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Kostnader för lokaler 
Lokalkostnaderna beräknas till 1 032 miljoner kronor vilket är en minskning med cirka 10 
miljoner kronor jämfört med 2018. Budgeten innehåller ökade hyreskostnader på ungefär 8 
procent men minskade kostnader för övriga lokalkostnader som el och bränsle. 
 
Övriga driftskostnader 
De övriga driftskostnaderna beräknas uppgå till 1 700 miljoner kronor. Driftskostnaderna 
beräknas öka med 54 miljoner kronor under 2019 vilket motsvarar drygt 3 procent. 
Bedömningen grundar sig bland annat på den ökade förbrukning en större personalstyrka kan 
förväntas bidra med. 
 
Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos och beräknas uppgå till 10 
miljoner kronor 2019.  
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna förväntas öka med 10 miljoner kronor till 515 miljoner kronor jämfört med 
utfallet 2018 enligt plan.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kostnadsfördelning 2017-2019
Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019


Lön (inkl soc. avg. och pension) 62% 61% 61%
Övriga personalkostnader 1% 1% 1%
Lokalkostnader 12% 12% 12%
Övriga driftskostnader 19% 19% 20%
Finansiella kostnader 0% 0% 0%
Avskrivningar 6% 6% 6%
Totala kostnader 100% 100% 100%


%







 
 
 5 
Budget per verksamhetsgren 
 


 
 
 
Utbildning 
Resultatet för verksamheten inom utbildning på grund- och avancerad nivå visade 2018 ett 
överskott på 31 miljoner kronor, att jämför med ett budgeterat underskott på 31 miljoner 
kronor. Överskottet återfinns främst inom övrig drift men även lokalkostnader.  
 
Budgeten för 2019 visar ett överskott på 3 miljoner kronor. Intäkterna ökar något beroende på 
ökade anslag men avgifter och bidrag beräknas minska något, avgifter med 10 miljoner kronor 
eller 2,6 procent och bidrag med 15 miljoner kronor eller 20 procent.  
Kostnaderna beräknas öka med 41 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 procent. Det är främst 
personalkostnader men även övrig drift och lokalkostnader som förväntas öka.  
 
Myndighetskapitalet inom utbildning var vid ingången av 2018 377 miljoner kronor och 
beräknas vid utgången av 2019 vara 412 miljoner kronor,  
 
Forskning 
Resultatet för forskning och utbildning på forskarnivå 2018 blev ett överskott på 41 miljoner 
kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på 68 miljoner kronor. Det stora överskottet 
beror på högre intäkter och lägre kostnader än beräknat.  
 
2019 budgeteras ett överskott på 79 miljoner kronor. Intäkterna ökar, både anslag, avgifter och 
bidrag förväntas öka jämfört med 2018. Satsningar på att använda myndighetskapital gör att 
personalkostnaderna beräknas öka och en ökad personalstyrka förväntas förbruka mer vilket 
även ger ökade driftskostnader. Kostnader för löner beräknas öka med 116 miljoner kronor 
vilket motsvarar en ökning med drygt 6 procent.  
 
Myndighetskapitalet inom forskningsverksamheten beräknas öka med 121 miljoner kronor 
sedan ingången av 2018 och uppgår enligt budget till 1 404 miljoner kronor vid utgången av 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 


Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2019 2018 2018-2019
Utbildning
Intäkter 2 653 2 640 13 0,5%
Kostnader 2 650 2 609 41 1,6%
Resultat 3 31 -28
Forskning
Intäkter 6 016 5 897 120 2,0%
Kostnader 5 938 5 856 82 1,4%
Resultat 79 41 38
Totalt 82 72 10
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Kommentarer per fakultet 
 
Ekonomihögskolan 
Ekonomihögskolans budgeterade resultat 2019 visar på ett underskott på drygt 9 miljoner 
kronor. Underskottet är planerat och ligger i linje med intentionerna att stärka verksamheten 
genom att använda ackumulerat myndighetskapital. 
Både kostnaderna och intäkterna förväntas öka under 2019. Störst ökning på intäktssidan står 
externa bidrag för och denna ökning beror på en expansion av externfinansierad forskning 
med anledning av att nya externa bidrag beviljats. På kostnadssidan är det främst 
personalkostnaderna som ökar i huvudsak beroende på löneuppräkningen i samband med den 
årliga lönerevisionen. Totalt antal anställda förväntas ligga oförändrat jämfört med 2018. 
 


 
 
Utbildning 
Söktrycket till Ekonomihögskolan är fortsatt högt och man har under de senaste åren arbetat 
aktivt med att sänka överproduktionen inom utbildning. Ekonomihögskolan beräknar nå det 
totala utbildningsuppdraget för 2019.  
Antalet avgiftsstudenter förväntas vara ungefär 120 helårsstudenter vilket är något lägre än 
2018 och den avgiftsfinansierade utbildningen väntas generera sammanlagt 9 miljoner kronor 
under 2019. 
Resultatet beräknas hamna på ett underskott på 3 miljoner kronor 2019. Underskottet hänförs 
till stor del till ökade personalkostnader och förväntas förbruka delar av det ackumulerade 
myndighetskapitalet.  
 
Forskning  
Intäkterna förväntas öka med ungefär 5 miljoner kronor jämfört med 2018, främst 
bidragsintäkterna inom externfinansierad forskning. De totala kostnaderna beräknas uppgå till 
190 miljoner kronor vilket är en ökning med 3 miljoner kronor jämfört med 2018. Ökningen 
avser främst personalkostnader.  
Det förväntade resultatet är ett underskott på nästan 7 miljoner kronor och beror på de åtgärder 
man har vidtagit med anledning av att myndighetskapitalet ligget över måltalet för Lunds 
universitet. 2 miljoner kronor av underskottet hänförs till gästprofessorsprogrammet och 1 
miljon kronor hänförs till en satsning på tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom 
Ekonomihögskolan. 
 
Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) 
Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna visat ett överskott på drygt 7 miljoner kronor 
fördelat på 2,8 miljoner kronor på utbildning och 4,6 miljoner kronor på forskning. 
Verksamhetsnivån fortsätter att stiga jämfört med tidigare år och ökningen av kostnaderna 
beror främst på verksamhetsövergången av Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS), 
utbyggnaden av lärarutbildningen, inklusive forskarskolan, samt fler externfinansierade 
projekt. 
 
 


 
 


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 -1 -9
Budget 2019 -3 -7


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 6 6
Budget 2019 3 4
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Utbildning 
För 2019 beräknas resultatet bli ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Jämfört med 2018 
kommer HT att ligga på en högre verksamhetsnivå främst beroende på utbyggnaden av 
lärarutbildningen.  
Arbetet med att öka produktionen fortgår. HT-fakulteterna har under de senaste åren haft en 
underproduktion och de bakomliggande orsakerna anses bero dels på en demografisk effekt 
med minskande ungdomskullar och dels på den rådande högkonjunkturen med en stark 
arbetsmarknad. Som en konsekvens av detta har fakultetsledningen tagit fram en modell som 
beskriver vilka parametrar som påverkar hur utbildningsuppdraget ser ut och med 
utgångspunkt i denna modell kan man göra mindre omfördelningar av utbildningsuppdraget 
för att använda resurserna effektivt.  
 
Forskning 
Under många år var det en ekonomisk obalans inom forskningsverksamheten på HT-
fakulteterna vilket gjorde att myndighetskapitalet sjönk kraftigt. Ett antal åtgärder har vidtagits 
för att sänka kostnadsnivån, såsom befordringsstopp, professorsprogrammet, indragning av 
tjänster som forskarassistenter och postdokar med mera.  
Ökat anslag, fler externfinansierade projekt samt verksamhetsövergången av CÖS gör att 
omslutningen beräknas stiga under 2019. Detta, tillsammans med effekter av de 
besparingsåtgärder man vidtagit de senaste åren gör att man beräknar visa ett resultat på ett 
överskott på 4,7 miljoner kronor. 
 
 
Juridiska fakulteten 
Inför 2019, liksom inför de senaste budgetåren, budgeterar fakulteten för att utnyttja delat av 
ackumulerat myndighetskapital för flera strategiska satsningar i enlighet med de prioriterade 
områdena. Fakulteten budgeterar 2019 med ett totalt underskott på 4,2 miljoner kronor.  
 


 
 
Utbildning 
Utbildning förväntas visa ett resultat vid årets slut på ett underskott på 3,2 miljoner kronor, att 
jämföra med ett nollresultat 2018. Intäkterna förväntas minska något, avgifter och bidrag 
minskar medan anslagen ökar och kostnaderna beräknas öka, främst personalkostnader 
beroende på lönerevisionen.  
 
Forskning 
Inför 2019 höjs dels fakultetens anslag för forskning något men den stora ökningen på 
intäktssidan beror på att den externfinansierade forskningens omsättning är högre vilket leder 
till högre bidragsintäkter. Dessa beräknas uppgå till 16 miljoner kronor 2019 jämfört med 12 
miljoner kronor 2018. Kostnaderna beräknas inte öka i samma utsträckning som tidigare år 
och beräknat resultat visar på ett underskott på 1 miljon kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 0 -4
Budget 2019 -3 -1
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Konstnärliga fakulteten 
Resultatet för konstnärliga fakulteten beräknas visa ett mindre underskott på 0,2 miljoner 
kronor att jämför med ett överskott på 7,8 miljoner kronor 2018. Fakulteten räknar med ökade 
intäkter på 4,6 miljoner kronor och ökade kostnader på 12,7 miljoner kronor. 
 


 
 
Utbildning 
Inom fakulteten pågår ett omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för 
utbildningen till intäkterna. För att möjliggöra detta får fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag medan resurstilldelningen  ligger kvar oförändrad.  
Intäkterna på utbildningssidan beräknas öka med knappt 3 procent eller 4 miljoner kronor och 
kostnaderna beräknas öka med 6 procent eller 9,5 miljoner kronor. En stor del av ökningen av 
både intäkter och kostnader på utbildning består av ökningen av lokalkostnader på 5 miljoner 
kronor och motsvarande intäkter.  
 
Forskning 
Under 2019 kommer Teaterhögskolan göra satsningar som ett led i att utveckla och bredda 
institutionens forskningsverksamhet, inte minst med flera nya anställningar. Inom 
Konsthögskolan ansluter 2019 två nya doktorander till forskarprogrammet. Kostnaderna 
beräknas därför öka med ungefär 3 miljoner kronor medan intäkterna beräknas öka med 
ungefär 0,5 miljoner kronor.  
 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) 
LTH:s budget visar ett beräknat underskott för 2019 på 22 miljoner kronor. Underskottet är 
hänförligt till de satsningar man gör på forskning och en följd av detta är att en del av det 
ackumulerade myndighetskapitalet kommer att förbrukas.  
 


 
 
Utbildning 
Satsningar görs bland annat på kvalitetssäkring av forskarutbildning. Det planeras också ett 
nytt mastersprogram under 2019, och ytterligare tre under 2020, där fakulteten bidrar med en 
uppstartspeng. Medel som kommer att tas från myndighetskapitalet.  
Anslaget beräknas öka med 16 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018 bland annat på 
grund av en satsning från regeringen på ingenjörsutbildningar och 
samhällsbyggnadsutbildningar. Avgifter och bidrag sammantaget beräknas minska med 
motsvarande. På kostnadssidan beräknar man en ökning med ungefär 20 miljoner kronor 
jämfört med 2018 och det är främst personalkostnader till följd av satsningar på 
myndighetskapital och satsningar på lektorer samt biträdande universitetslektorer vilket 
hänger ihop med ingenjörs- och samhällsbyggnadsutbildningarna.  
 
Forskning 
För att nå de beslutade nivåerna för myndighetskapitalet har fakulteten budgeterat ett 
underskott för forskningen 2019 på 23 miljoner kronor.  
Många av de externa bidragsgivarna tillåter inte full kostnadstäckning varvid samfinansiering 
för en del av de gemensamma kostnaderna blir nödvändig. Det blir också vanligare att externa 


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 5 3
Budget 2019 0 0


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 21 -48
Budget 2019 1 -23
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bidragsgivare kräver en motprestation vilket innebär att fakultetsanslag motsvarande 
bidragsbeloppet tas i anspråk. Tillgången till myndighetskapital ger fakulteten utrymme att 
även under 2019 stödja institutionerna med stora ej fullt finansierade projekt men i takt med 
förbrukningen av kapitalet minskar detta handlingsutrymme.  
Intäkterna beräknas öka med 39 miljoner kronor jämfört med 2018 och kostnaderna beräknas 
öka med 14 miljoner kronor vilket ger ett beräknat underskott på 23 miljoner kronor 2019. 
 
Medicinska fakulteten 
2019 räknar medicinska fakulteten med ett överskott på 10 miljoner kronor att jämföra med ett 
överskott 2018 på 29 miljoner kronor. Fakulteten är restriktiv med att binda upp sig på nya 
kostnader eftersom stora ökningar av hyreskostnaderna är att vänta när Forum Medicum står 
klart, vilket verksamheten redan nu börjar ställa om sig för.   
 


 
 
Utbildning 
Intäkterna beräknas öka med knappt 6 miljoner kronor. Främst är det är anslagen som ökar på 
grund av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen samt utbyggnaden av läkarutbildningen. 
Åtgärder är vidtagna för att möta den prognostiserade underproduktionen och det tillsammans 
med förberedelserna för kostnadsökningen som kommer att drabba fakulteten när Forum 
Medicum byggnaden är klar gör att kostnaderna tvingas hållas nere. Kostnaderna beräknas öka 
med 5 miljoner kronor vilket ger ett beräknat resultat på samma nivå som 2018, ett överskott 
på 9 miljoner kronor.  
 
Forskning 
Intäkterna beräknas öka med 7,5 miljoner kronor. Anslaget till forskning beräknas öka med 
ungefär 20 miljoner kronor jämföra med 2018. Detta beror på regeringens 
forskningsproposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft” som omfattar alla universitet och högskolor. Avgifterna beräknas öka med 
13 miljoner kronor jämfört med 2018 medan bidragsintäkterna beräknas minska med 25 
miljoner kronor jämfört med utfallet 2018, motsvarande 2,4 procent.  
Kostnaderna beräknas öka med 27 miljoner kronor, eller 1,3 procent, främst inom 
personalkostnader. De senaste årens stora pensionsavgångar ser ut att ha mattats av och det 
förväntas få ett visst genomslag 2019. Personalkostnaderna har under ett par år hållit sig 
ganska konstanta trots ett stort antal nyanställningar men nu beräknar fakulteten att en viss 
ökning av personalkostnaderna ska ske.  
 
Naturvetenskapliga fakulteten 
Totalbudgeten för fakulteten redovisar ett minusresultat på 18 miljoner kronor 2019 vilket 
innebär en resultatförbättring på 9 miljoner kronor jämfört med 2018. 2018 hade fakulteten 
budgeterat för strategiska satsningar som innebar nyanställningar för att förbruka 
myndighetskapital men planerade anställningar blev fördröjda och nya anslag och externa 
bidrag bidrog till överskottet. I budget 2019 har fakulteten därför gjort justeringar på 
fakultetsnivå för att totalbudgeten ska hamna på en mer rimlig nivå.  
 


 
 


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 9 20
Budget 2019 9 1


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 -5 -21
Budget 2019 -4 -14







 
 
 10 
Utbildning 
Utbildningen beräknas fortsätta redovisa underskott 2019 för att förbruka myndighetskapital. 
Beräknat resultat 2019 är ett underskott på cirka 4 miljoner kronor. 
Fakultetens arbete med överproduktionen har nu gett avsett effekt och 2019 beräknar man vara 
i balans och max producera 5 procent överproduktion. Antalet avgiftsstudenter fortsätter att 
öka och fakulteten räknar med att kunna bibehålla samma nivå som 2018 vilket motsvarar en 
avgiftsintäkt på 10 miljoner kronor.  
 
Forskning 
Fakultetens forskning är framgångsrik och har expanderat. Bidragsintäkterna har under den 
senaste 10-årsperioden nära fördubblats och bedömningen är att intäkterna kommer att ligga 
kvar på hög nivå även 2019. Två institutioner planerar en utökning av sin externfinansierade 
verksamhet medan övriga räknar med oförändrad nivå 2019. Bidragsintäkterna beräknas öka 
med 28 miljoner kronor till 420 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 7 procent. 
Forskningens totalbudget beräknas visa ett underskott 2019. Budgeten speglar fakultetens 
planerade förbrukning av myndighetskapital. Främst sker satsningar genom nyanställningar 
samt genom att till viss mån fokusera på att förbruka anslag istället för externa medel. 
Fakultetsstyrelsen beslutade under 2018 att finansiera vissa korta anställningar på 
institutionsnivå och 2019 beräknas 8 av totalt 15 miljoner kronor att användas för detta 
ändamål. Personalkostnaderna beräknas öka med 30 miljoner kronor jämfört med 2018. 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Fakultetens budget visar ett positivt resultat på 7 miljoner kronor varav merparten ligger på 
forskning. Både intäkter och kostnader ökar när fakulteten utökas med Lund University Centre 
for Sustainability Studies (LUCSUS) som överförs i sin helhet den 1:a januari 2019. Med 
LUCSUS följer ett anslag på 13 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor avser utbildning och 
8 miljoner kronor avser forskning.  
Ökade anslag och fler externa bidrag gör att många nyanställningar, främst lektorer, planeras 
under året.  
 


 
 
Utbildning 
Intäkterna för utbildning ökar med 4 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018, till stor del 
beroende på LUCSUS flytt till fakulteten. Kostnaderna beräknas öka med ungefär 23 miljoner 
kronor vilket ger ett nollresultat vid utgången av 2019. Den stora utmaningen under 2019 blir 
att klara av att få planerade rekryteringar på plats i tid. En del är redan påbörjade medan andra 
kommer att påbörjas under 2019. Personalkostnaderna beräknas öka med 15 miljoner kronor 
under 2019, motsvarande knappt 7 procent. 
 
Forskning 
Intäkterna till forskningen beräknas öka med 21 miljoner kronor. Höjningen jämfört med 2018 
består av höjda anslag, bland annat 3,2 miljoner kronor riktade till Campus Helsingborg och 
8,2 miljoner kronor i anslag till LUCSUS. Därtill förs 2 miljoner kronor till fakulteten för 
ombyggnationen av Eden från universitetets lokalfond.  
Även bidragen beräknas öka med ungefär 15 miljoner kronor jämfört med utfallet 2018. 
Utvecklingen av externa medel har under några år varit positiv för att under 2018 nå sin 
högsta nivå någonsin, 129 miljoner kronor. 2019 förväntas bidragen ligga på samma nivå och 
till det kommer bidragsintäkterna för LUCSUS.  


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 20 18
Budget 2019 0 6
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Även på forskningssidan är den stora utmaningen 2019 att hinna rekrytera personal och 
genomföra planerade aktiviteter i tid så att de förbrukar anslagsmedel. 
 
Universitetets särskilda verksamheter (USV)  
Antalet verksamheter har minskat från tretton till två under de senaste tre åren. Under 2018 
genomfördes två verksamhetsförändringar, CÖS flyttades till Humanistiska och teologiska 
fakulteterna och LUCSUS flyttades till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dessa förändringar 
gör att den ekonomiska omsättningen minskar. 
 


 
 
Utbildning 
Inom utbildningsverksamheten beräknas resultatet 2019 till ett underskott på 1,4 miljoner 
kronor vilket kan jämföras med ett överskott 2018 på 1,7 miljoner kronor. Det förbättrade 
resultatet beror på att USV gemensamt minskar fördelningen av ytterligare tilldelade medel 
från kapital då styrelsen upphör.  
Underskottet beror på beslut om ytterligare tilldelningar från 2018 som bokförs först under 
2019. Det beräknade underskottet 2019 täcks av myndighetskapitalet.   
 
Forskning 
Inom forskningsverksamheten beräknas resultatet bli ett underskott på 2,2 miljoner kronor. 
Det beräknade underskottet beror främst på avvecklingskostnader för uppsagda lokaler, beslut 
om ytterligare tilldelningar från 2018 och på gemensamma kostnader. 
 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) 
Botaniska trädgården, Odeum, en del av Historiska museet och LUKOM gemensamt har sin 
ekonomiska redovisning inom utbildningsverksamheten. Skissernas museum och del av 
Historiska museet har sin ekonomiska redovisning inom forskningsverksamheten. LUKOM 
beräknar visa ett överskott på 0,2 miljoner kronor 2019 till skillnad mot 2018 då resultatet 
blev ett underskott på 0,9 miljoner kronor.  
 


 
 
Utbildning 
Resultatet för 2019 visar ett överskott på 0,3 miljoner kronor och beror främst på ett ökat 
anslag till Botaniska trädgården på 1,5 miljoner kronor samt att man beräknar ha färre 
säsongsanställda 2019.  
 
Forskning 
2019 beräknar man visa nära ett nollresultat. Jämfört med budget 2018 är det en förbättring 
med 2,8 miljoner kronor vilket beror på en anslagsökning med 2,5 miljoner kronor samt att 
Skissernas museum under 2019 kommer att avsluta sitt förnyelsearbete. 
 
MAX IV laboratoriet 
Budget 2019 visar på ett underskott på drygt 14 miljoner kronor. Ambitionen är att 
myndighetskapitalet endast ska omfattat bränslereserven som idag uppgår till 28 miljoner 
kronor.  


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 2 -3
Budget 2019 -1 -2


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 0 -1
Budget 2019 0 0
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Utbildning 
Inte relevant för MAX IV då man inte bedriver någon utbildningsverksamhet. 
 
Forskning 
Utöver de tre strålrör som i nuläget har användare kommer ytterligare sex strålrör börja ta 
emot ordinarie användare under året. Max IV går då in i en ny finansieringsperiod med en mer 
komplex driftsfinansiering. Nya finansiärer är svenska universitet och högskolor, Vinnova, 
Formas och Energimyndigheten. Anslagen ökar som en följd av att universitetet ingår i en 
principöverenskommelse mellan svenska universitet och högskolor att gemensamt bidra till 
driften av MAX IV med totalt 48 miljoner kronor under 2019. 
Bidragen ökar eftersom nya aktiveringstidpunkter infaller under 2019 som leder till ökade 
avskrivningskostnader i projekten. Dessa möts i sin tur av oförbrukade bidrag. 
Även kostnader ökar då verksamheten planerar nyanställa för att kunna ta emot ett ökat antal 
användare samt stärka upp nyckelfunktioner för att minska sårbarheten. Personalkostnaderna 
beräknas öka med 19 miljoner kronor eller drygt 11 procent. Driftskostnaderna förväntas öka 
med 17 miljoner kronor eller 20 procent till stor del på grund av ökade konsultkostnader för 
att bland annat etablera ett projektkontor samt köp av extern juristhjälp då LU legal inte längre 
kan allokera denna. 
 
Gemensam förvaltning 
Förvaltningen redovisade 2018 ett underskott på 3 miljoner kronor. Detta på grund av att 
överskottet för donationskampanjen återbetalades, en överföring av reservering för 
ledningsgruppsutvecklingen till tekniska kostnadsställen samt flyttkostnader.  
2019 budgeterar förvaltningen ett underskott på drygt 1 miljon kronor. De största delarna av 
underskotten beror på flyttkostnader på grund av omflyttning inom förvaltningen samt en ny 
förhyrning och evakuering. Bidragsintäkterna beräknas också minska på grund av projekt som 
avslutats. 
 


 
 
Förvaltningen är en stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning. Intäkter och 
kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika fördelningsnycklar.  
 
Gemensamma tekniska kostnadsställen 
Budgeten visar ett underskott på 20 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor är på utbildning 
och 2 miljoner kronor på forskning. De stora budgeterade över- och underskotten beror på 
avsättningen för finansieringen av det negativa kapital som finns efter utbetalningarna till ESS 
(55 miljoner kronor) samt ökade pensionspremier till Statens Pensionsverk (45 miljoner 
kronor).  
Universitetet har valt att inte öka uttaget från lönebikostnaderna under 2019 trots att man har 
gått med underskott mot positivt kapital under några år men man kommer sannolikt att behöva 
göra det från 2020 då kapitalet kommer att vara negativt. 
 


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 0 10
Budget 2019 0 -14


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 4 -7
Budget 2019 -0,5 -0,7







 
 
 13 


 
  
Under 2018 gjordes en korrigering på 23 miljoner kronor i resultaträkningen mellan utbildning 
och forskning på kostnadsstället Peronalavg, univ gemensamt för att rätta en snedfördelning 
av kapital mellan verksamheterna. Korrigeringen bokfördes som drift och påverkar 
verksamheternas utfall 2018. 
Andra stora poster som redovisas här är universitets negativa räntenetto (10 miljoner kronor), 
ett beslutat anslagsunderskott på 10 miljoner kronor och finansiering av forskarskolan (6 
miljoner kronor). 
 
Övriga verksamheter 
Universitetets Övriga verksamheter (UB, Utvecklingsenheten i Helsingborg) beräknar ett 
underskott i 2019 års budget på 1,2 miljoner kronor. Underskottet gäller UB:s depåer och är en 
följd av depåernas flytt och projekt. Finansiering av dessa kostnader är reserverade med 
överskott som redovisats tidigare år.  
Övriga verksamheter är stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning och 
intäkter och kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika fördelningsnycklar. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 -31 68
Budget 2019 -18 -2


mnkr Utbildning Forskning
Resultat 2018 2 9
Budget 2019 -1 0
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Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2019 2018 2018-2019 2019-12-31


EHL -3 -1 -2 41
HT 3 6 -3 41
Juridik -3 0 -3 10
Konst 0 5 -5 0
LTH 1 21 -20 43
Medicin 9 9 0 105
Natur -4 -5 1 25
Samhällsvet. 0 20 -20 85
USV -1 2 -3 3
LUKOM 0 0 0 2
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning -1 4 -4 15
Tekniska kst -18 -31 13 28
Övriga verksamheter -2 2 -3 -9
Justering 22 0 22 0
Resultat 3 31 -28 412
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Utbildning (mnkr)


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2019 2018 2018-2019 2019-12-31


EHL -7 -9 2 34
HT 5 6 -1 69
Juridik -1 -4 3 9
Konst 0 3 -3 8
LTH -23 -48 25 252
Medicin 1 20 -19 377
Natur -14 -21 7 225
Samhällsvet. 6 18 -11 100
USV -2 -3 0 -5
LUKOM 0 -1 1 12
MAX IV-laboratoriet -14 10 -24 32
Gemensam förvaltning -1 -7 6 43
Tekniska kst -2 68 -71 85
Övriga verksamheter 0 9 -8 34
Justering 130 0 130 0
Resultat 79 41 38 1 404
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Forskning (mnkr)


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2019 2018 2018-2019 2019-12-31


EHL -9 -10 0 75
HT 7 12 -4 110
Juridik -4 -4 0 18
Konst 0 8 -8 7
LTH -22 -26 4 295
Medicin 10 29 -19 483
Natur -18 -26 8 250
Samhällsvet. 7 38 -31 185
USV -4 -1 -3 -2
LUKOM 0 -1 1 14
MAX IV-laboratoriet -14 10 -24 32
Gemensam förvaltning -1 -3 2 58
Tekniska kst -20 37 -58 113
Övriga verksamheter -1 10 -12 25
Justering 152 0 152 0
Resultat 82 72 10 1 816
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Totalt (mnkr)
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Lunds universitet Totalbudget 2019
(mnkr)


budget utfall förändring förändring budget utfall
Totalt 2019 2018 % 2018 2017
Intäkter
Anslag 4 783 4 664 119 2,6 4 747 4 505
Avgifter 735 744 -9 -1,2 661 719
Bidrag 3 146 3 095 51 1,7 3 037 3 005
Finansiella intäkter 5 14 -9 -64,1 5 16
Resultatandelar 0 20 -20 -100,0 0 2
Summa intäkter 8 669 8536 133 1,6 8 450 8 247
Kostnader
Personal 5 330 5 236 94 1,8 5 164 5 023
Lokaler 1 032 1 042 -10 -0,9 1 022 998
Övrig drift 1 700 1 646 54 3,3 1 838 1 534
Finansiella kostnader 10 34 -24 -70,9 12 20
Avskrivningar 515 505 10 1,9 512 471
Summa kostnader 8 587 8 464 123 1,5 8 548 8 046


Kapitalförändring 82 72 10 -99 201


Beräknat utg myndighetskapital 1 816 1 733 82 4,7 1 561 1 660


Transfereringar och uppbörd 165 334 -168 211 287


budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2019 2018 % 2018 2017
Intäkter 2 653 2 640 13 0,5 2 609 2 531
Kostnader 2 650 2 609 41 1,6 2 640 2 512
Kapitalförändring 3 31 -28 -31 19


Beräknat utg myndighetskapital 412 409 3 0,8 346 377


Transfereringar och uppbörd 45 59 -14 45 54


budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildnin 2019 2018 % 2018 2017
Intäkter 6 016 5 897 120 2,0 5 840 5 716
Kostnader 5 938 5 856 82 1,4 5 908 5 534
Kapitalförändring 79 41 38 -68 182


Beräknat utg myndighetskapital 1 404 1 325 80 6,0 1 215 1 283


Transfereringar och uppbörd 120 275 -155 166 233


Bilaga 1 till Totalbudget för Lunds universitet 2019 
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Förva l tn ingschefen  


Rapport om uppföljning för säkerställande att avtal skrivs under 
av behörig firmatecknare 


Inledning 


Med anledning av internrevisionens Granskning av universitetets rutiner för 
avtalshantering och uppföljning av beslutsbefogenheter från 2013 införde 
universitetet 2014 årsvisa stickprovskontroller för att följa upp hur universitetets 
delegationsordning avseende underskrift av avtal efterlevs. Stickprovskontrollerna 
utfördes till och med 2015 av sektionen Ekonomi. 


Efter stickprovskontrollen 2015 beslutade universitetsstyrelsen vid februarimötet 
2016 att dessa kontroller skulle redovisas för styrelsen årligen. 


För att få en bättre kontinuerlig uppföljning av att avtal skrivs under på rätt nivå 
tillsattes 2016 en resurs för manuell kontroll av samtliga avtal som diarieförs samt 
läggs in i universitetets forskningsdatabas LUCRIS. I de fall felaktigheter 
uppmärksammas kontaktas berörda fakulteter med begäran om återrapportering av 
vilka åtgärder som vidtas. Resultatet av kontrollerna och fakulteternas 
återrapportering redovisas numera kvartalsvis till förvaltningschefen. Resultatet av 
granskningen är: 


2018: Kontinuerlig granskning under tiden Q4 2017 – Q2 2018 som 
rapporteras kvartalsvis till förvaltningschefen 


På grund av sjukdom har rapport inte kunnat lämnas för Q3, varför rapporteringen 
omfattar endast tre kvartal. 


Totalt granskades 529 avtal. 
-Korrekt undertecknade avtal: 505 (95,5%)
-Felaktigt hanterade avtal: 24 (4,5 %).


Av de felaktigt hanterade avtalen är 11 signerade i enlighet med finansiärens krav, 
men inte i enlighet med LU:s delegationsordning. Den enskilde forskaren som 
signerat i enlighet med underlaget som erhålls från finansiären är oftast inte 
medveten om att detta strider mot universitetets delegationsordning.  
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Resultatet ovan kan jämföras med rapporteringen som gjordes till styrelsen i 
februari 2018: 
 
2017: Kontinuerlig granskning under tiden Q4 2016 – Q3 2017 som 
rapporteras kvartalsvis till förvaltningschefen 
 
Totalt granskades 554 avtal.  
-Korrekt undertecknade avtal: 474 stycken (85,5 %) 
-Felaktigt hanterade avtal: 80 (14,5 %).  
 
Av de felaktigt hanterade avtalen var 37 signerade i enlighet med finansiärens krav, 
men inte i enlighet med LU:s delegationsordning.  
 





		Rapport om uppföljning för säkerställande att avtal skrivs under av behörig firmatecknare






 
 


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  


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.  


2018-12-03 


Universitetsstyrelsen 
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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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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Jens Oddershede att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
 PM från 2019-01-29 inklusive protokollsanteckning från studenterna 
 Bilaga § 4  
 
Styrelsen beslutar att lydelse av § 6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets 
etablering på Brunnshög inom Science Village Scandinavia (SVS) i protokollet från  
2018-12-14 ska vara: 
 
 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. 
  
 Studenterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga. 
 
Styrelsen beslutar att med ovanstående justering lägga protokollet från 2018-12-14 till 
handlingarna. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna punkt. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


5 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 
 PM från 2019-02-05 
 Bilaga § 5 
 Dnr STYR 2018/654 
 Föredragande: Olle Söderman 
 
Styrelsen beslutar att den projektgrupp som ska utses för SVS i uppdrag: 
 
• att, med utgångspunkt i scenario 2 enligt LU@SVS-rapporten (dnr STYR 2018/654), ta 


fram en projektplan för det fortsatta arbetet som har som mål att leverera en 
verksamhetsbeskrivning och ett lokalprogram i enlighet med Lunds universitets 
byggprocess, 


• att parallellt med ovanstående utreda hur möjligheten för en etablering av scenario 3 
enligt LU@SVS-rapporten kan skapas, 


• att granska hur sammanflätning av forskning och utbildning kan förbättras oavsett 
scenario,  


• att genom hela arbetet säkerställa samordning mellan samtliga verksamheter 
(institutioner, avdelningar, forskargrupper, studenter etc.) som ska etableras i Science 
Village, 


• att identifiera  möjligheter till framtida om- och samlokalisering som uppstår inom det 
nuvarande universitetsområdet, 


• att presentera kostnadsförslaget för etablering på ett mer specificerat sätt, 
• att presentera olika övergripande finansieringsscenarier som ger en förutsättning för 


vidare arbete med finansiering. 
 
 Dessutom uppdrag styrelsen åt rektor att fatta övriga beslut som krävs för genomförande av 
 arbetet under perioden t o m september 2019.  
 
 Studenterna har rätt att vara representerade i beredningen (2 kap. 7 a § HF). De utses i den 
 ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). 
 
 Företrädare för personalorganisationerna har rätt att delta i arbetet och utses i enlighet med 
 personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
 Styrelsen beslutar att rapport om hur arbetet fortgår vid styrelsens möten i april och juni.  
 


6 Internrevisionens årsrapport 2018 
 Internrevisionens årsrapport 2018 
 Bilaga § 6  
 
 Dnr STYR 2019/203 
 Föredragande: Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


7 Årsredovisning 2018 
 
a) Fastställande av Lunds universitets årsredovisning 2018 


  Årsredovisning 2018 
  Bilaga § 7 a 
  Dnr STYR 2018/1998 
  Föredragande: Tim Ekberg 
 


Styrelsen informeras om korrigeringar i det utsända förslaget.  
 
Styrelsen beslutar  
- fastställa Årsredovisning för Lunds universitet 2018 enligt bilaga § 7 a samt intyga att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning, 
- att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar. 
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 
b) Beslut om bedömning av intern styrning och kontroll 


  PM 2019-02-04 från Planering 
  Bilaga § 7 b 


  Dnr STYR 2018/1998 
  Föredragande: Tim Ekberg  


 
Styrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds universitet är 
betryggande. 
 


8 Information om ekonomiskt utfall per 31 december 2018 
  
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


9 Beslut om Lunds universitets totalbudget 2019 
 Lunds universitets totalbudget 2019 
 Bilaga § 9 
 Dnr V 2018/1720 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
 
Styrelsen beslutar  
- att fastställa Lunds universitets totalbudget för 2019 enligt bilaga § 9, 
- att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar. 
 


10 Information om flerårsprognos 2020-2022 
 PM 2019-02-06 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga 10 
 Dnr V 2018/2211 
 Föredragande: Filip Bengtsson 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Information. 
 


11 Beslut om budgetunderlag för Lunds universitet 2020 - 2022  
 Lunds universitets budgetunderlag 2020 - 2022 
 Bilaga § 11 
 Dnr STYR 2018/1909 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar  
- att fastställa Lunds universitets budgetunderlag för 2020 - 2022 enligt bilaga § 11, 
- att ge rektor rätt att göra redaktionella ändringar.   
 
Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


12 Rapport från MAX IV-laboratoriet 
 PM 2019-02-06 från sektionen Ekonomi 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: Marianne Sommarin & Filip Bengtsson 
 
Marianne Sommarin ger en lägesrapport från MAX IV-laboratoriet. 
 


13 Beslut om styrning av lokalfrågor vid Lunds universitet 
 PM 2019-02-01 från LU Byggnad 
 Bilaga 13 
 Föredragande: Åsa Bergenudd 
 
Ärendet bordläggs. 
 


14 Universitetets förhållande till ranking 
 Missiv 2018-12-03  från Planering 
 Bilaga § 14 a 
 
 Universitetsrankingar – en översikt 
 Bilaga § 14 b 
 
 Föredragande: Mats Benner 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen kring vilka strategiska vägval Lunds 
universitet ska göra i rankingfrågan. 
 


15 En första presentation av styr- och resursutredningen (STRUT) 
 PM 2019-02-04 från Planering 
 Bilaga § 15 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Information och diskussion. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


16 Uppföljning av styrelsens uppdrag till rektor 2016 – 2018 
 Redogörelse 2019-02-01 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 
 Dnr: STYR 2019/201 
 Föredragande: Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar lägga redogörelsen till handlingarna. 
 


17 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 17 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Sara Thiringer informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- arbete pågår med resultatet av studentbarometern, 
- LUS har varit med och startat klimatupprop mot Lunds universitet. 
 
Studenterna vill att styrelsen tar upp klimatfrågan och vid det tillfället ska även den 
årliga redovisningen kring hållbarhet och miljö tas upp. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- svar på följande tre granskningar:  
 - intern styrning och kontroll vid HT-fakulteterna 
 - kontroller i Primula 
 - rekrytering av gästprofessorer mm, 
- uppföljning av kvarstående rekommendationer från tidigare års granskningar, 
- sammanställning av internrevisionens löpande enkäter. 
 
I frågan om att överväga att upprätta ett gemensamt regelverk avseende 
gästforskare/gästlärare uppdrar styrelsen åt rektor att återkomma med en lägesrapport till 
styrelsens sammanträde i september. 
 


d) Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig firmatecknare 
 PM från Förvaltningschefen 2019-01-28 
 Bilaga § 17 d 
 Dnr STYR 2019/197 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Information. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2019-01-28 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 17 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2019-01-28 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 17 f 
 
18 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga punkter. 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Jens Oddershede 
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		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 17 a  Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor.

		b) Rapport från LUS  Sara Thiringer informerar om bl a följande aktuella frågor: - arbete pågår med resultatet av studentbarometern, - LUS har varit med och startat klimatupprop mot Lunds universitet.
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		c) Rapport från revisionsutskottet  Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - svar på följande tre granskningar:   - intern styrning och kontroll vid HT-fakulteterna  - kontroller ...

		- uppföljning av kvarstående rekommendationer från tidigare års granskningar, - sammanställning av internrevisionens löpande enkäter.  I frågan om att överväga att upprätta ett gemensamt regelverk avseende gästforskare/gästlärare uppdrar styrelsen åt ...

		d) Rapport från uppföljning av att avtal tecknas av behörig firmatecknare  PM från Förvaltningschefen 2019-01-28  Bilaga § 17 d  Dnr STYR 2019/197  Föredragande: Susanne Kristensson

		Information.

		e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2019-01-28 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 17 e

		f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2019-01-28 från Universitetsledningens kansli

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Jens Oddershede
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Uppföljning av universitetsstyrelsens uppdrag till rektor 
2016 - 2018 


Nedan görs en uppföljning av de uppdrag som styrelsen under 2018 beslutat ge 
rektor samt uppdrag som getts rektor 2016 - 2017 och som ej var slutrapporterade 
vid uppföljningen som presenterades i februari 2018. I något fall har även uppdrag 
som getts till annan än rektor tagits med för att säkerställa att de är genomförda. 
Redovisningen är gjord i kronologisk ordning.  


2016-06-22 § 7 a Information, Rektorsrapport 


Beslut: Styrelsen är enig om att när beslut om nationell hantering för oredlighet i 
forskning är beslutad ska frågan tas upp i styrelsen. 


Uppföljning: I en lagrådsremiss från juni 2018 föreslås en ny lag om prövning av 
oredlighet i forskning. Beslut har ännu inte fattats.  


2017-09-20 § 7 Skrivelse från universitetskollegiet 


Beslut: Styrelsen har tagit emot universitetskollegiets skrivelse rörande processen 
att utse prorektor.  


Styrelsen ställer sig mycket positiv till att tillsammans med universitetskollegiet 
diskutera hur vi gemensamt kan arbeta med att förbättra kommande rektors- och 
prorektorsprocesser.  


Styrelsen uppdrar åt ordförande att återkomma till styrelsen på 
decembersammanträdet med ett förslag till hur detta arbete ska gå till. 


Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med förslag till hur rekryteringen av 
utomstående till ledningsuppdrag inom universitetet kan underlättas. 


Uppföljning: Förslag till sammansättning av arbetsgrupp samt uppdrag 
presenterades vid sammanträde 2018-02-16. I uppdraget angavs att gruppen skulle 
lämna ett förslag till styrelsen senast 2018-09-30. Styrelsens fattade beslut om ny 
process för rekrytering av rektor och prorektor vid sammanträde 2018-10-26. 
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Arbetet pågår med att ta fram förslag till hur rekrytering av utomstående till 
ledningsuppdrag kan underlättas. 
 
2018-02-16 § 17 Information, Rektors rapport 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att vid aprilmötet återkomma till styrelsen med 
ett underlag för en diskussion kring alternativen två, tre och fyra i rapporten om 
Lunds universitets etablering på Science Village Scandinavia. 
 
Uppföljning: Vid styrelsesammanträdet 2018-04-27 presenterades den utredning av 
de olika alternativen för etablering av verksamhet vid SVS som professor Sven 
Lidin har lett under 2018. Se även punkt nedan från styrelsemötet 2018-12-14 § 6. 
 
 
2018-04-27 § 7 Det breda universitetet – en strategisk diskussion 
 
Beslut: Sylvia Schwaag Serger presenterar sina tankar kring det breda universitetet. 
Styrelsen diskuterar kring hinder och möjligheter för ökad rörlighet över ämnes- 
och fakultetsgränser. 
 
En rapport kommer att tas fram under 2018 och därefter ska styrelsen ha en 
fördjupad diskussion om dessa frågor. 
 
Uppföljning: Rapporten beräknas vara färdigställd under februari och kommer 
därefter att tas upp vid ett sammanträde med styrelsen. 
 
 
2018-06-12 § 6 Information om ekonomiskt utfall 30 april och prognos för 
2018 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar kring förväntat utfall 2018 och konstaterar att det är 
önskvärt med en mer rättvisande budget fr o m budgetåret 2019. 
 
Uppföljning: I förslag till Lunds universitets totalbudget 2019 har justeringar gjorts 
för att ha en mer rättvisande budget. 
 
 
2018-09-21 § 7 Information och diskussion om styrning av lokalfrågor inom 
Lunds universitet 
 
Beslut:  Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen med ett reviderat 
dokument som tydligare visar förslag till fördelning av roller, ansvar och 
beslutsordning. 
 
Uppföljning: Förslag presenteras vid styrelsens sammanträde 2019-02-15.  
 
 
2018-10-26 § 9 Årsplan för universitetsstyrelsen 2019 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen med relevanta 
punkter för strategiska diskussioner. 
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Uppföljning: Rektor kommer att löpande, i samråd, med ordförande lägga in 
strategiskt diskussionspunkter på styrelsens agenda.  
 
 
2018-12-14 § 6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering på 
Brunnshög inom Science Village Scandinavia (SVS) 
 
Ej justerad beslutspunkt som har föreslagen lydelse:  
 
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. 
 
Uppföljning: Förslag till projektgrupp, inklusive förslag till bemanning och 
resurssättning till denna grupp, presenteras vid styrelsens sammanträde  
2019-02-15. 
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LU@Science Vi l lage  


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


Bakgrund 
Frågan om Lunds universitets etablering på Brunnshög inom SVS diskuterades 
senast på universitetsstyrelsens sammanträde den 14 december 2019. Styrelsen 
beslutade då 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.


Rektor uppdrog i januari 2019 åt professor Olle Söderman och projektledare Carina 
Jensen att utarbeta ett förslag på hur arbetet med universitetets etablering av 
forskningsverksamhet, baserat på styrelsebeslutet, ska inledas. Styrelsen föreslås 
fatta beslut om uppdrag enligt nedan samt uppdra åt rektor att fatta övriga beslut 
som krävs för genomförande av arbetet under perioden t o m september 2019. 


Förslag till uppdrag  


Den projektgrupp som kommer att utses uppdras 


• att, med utgångspunkt i scenario 2 enligt LU@SVS-rapporten (dnr STYR
2018/654), ta fram en projektplan för det fortsatta arbetet som har som mål
att leverera en verksamhetsbeskrivning och ett lokalprogram i enlighet med
Lunds universitets byggprocess,


• att parallellt med ovanstående utreda möjligheten för en etablering av
scenario 3 enligt LU@SVS-rapporten,


• att genom hela arbetet beakta hur man kan förbättra sammanflätning av
forskning och utbildning för berörda verksamheter,
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• att genom hela arbetet säkerställa samordning mellan samtliga 


verksamheter (institutioner, avdelningar, forskargrupper, studenter etc.) 
som ska etableras i Science Village, 


• att fånga upp möjligheter till framtida om- och samlokalisering som 
uppstår inom det nuvarande universitetsområdet, 


• att presentera kostnadsförslaget för etablering på ett mer specificerat sätt, 


• att presentera olika övergripande finansieringsscenarier som ger en 
förutsättning för vidare arbete med finansiering. 


 


Tidplan 


Uppdraget ska presenteras för styrelsen 24 september 2019. 
 
Det arbete som fakulteter och institution ska göra under planering- och 
genomförande av ett stort byggprojekt framgår av bifogad bild. Här framgår även 
ungefär var i processen arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög  
befinner sig tidsmässigt. Utöver det som redovisas i bilagan finns motsvarande 
beskrivningar av det som sektionen LU Byggnad gör under processen.  
 


Bemanning och resurssättning 


Arbetet t o m september 2019 kommer preliminärt att genomföras med följande 
bemanning och resurser: 
 


Januari tom september 2019           
         
Lön Projektledare, Olle Söderman 50%  9 mån 2 030 000  kr 


  Bitr projektledare, Carina 
Jensen 100%  9 mån    


  Samordnare - LTH, Knut 
Deppert 50%  8 mån    


  Kommunikatör, Cecilia 
Schubert 50%  6 mån    


  Projektadministratör, NN 25%  6 mån    
         


Drift Möten, resor, inhyrda utredare 
mm 


   550 000   kr 


 
TOTALT:           


2 580 000 
 
 kr 


Lokalplanerare knyts till projektgruppen.  


 


Förslag till beslut 


Styrelsen föreslås besluta att: 


- fastställa uppdrag till projektgrupp enligt förslag ovan, 


- uppdra åt rektor att fatta övriga beslut som krävs för genomförande av arbetet 
under perioden t o m september 2019. 
 







Utredning Ta fram 
projektplan


Uppdrag


14/2
2019


24/9
2019


Projekt FAS 1‐2 i 
Byggprocessen


31/12 
2020


Projekt‐
plan


Verksamhets‐
beskrivning
Lokalprogram


FAS 3 FAS 4 FAS 5 FAS 6


BYGGPROCESS FAS 1 ‐Verksamhetsbeskrivning
• Syfte
• Presentation verksamhet
• Nulägesbeskrivning lokaler
• Analys framtida behov/förändringar
• Funktionskrav
• Antal som berörs
• Organisationsförändring som ev uppstår


BYGGPROCESS FAS 2 ‐ Lokalprogram


• Färdigställa lokalprogram
• Projektsamordnare gör rimlighetsbedömning
• Färdigställa rumsfunktionsprogram (RFP)
• Tar fram en färdig vision
• Tar fram organisationsplan för byggprojekt (brukargrupper, 


styrgrupp, vem som beslutar)
• Ta fram en kommunikationsplan
• Ta fram en godkänd målbild för hyreskostnad
• Göra en risk‐ och konsekvensbeskrivning enligt MBL
• Förbereda och planera för intern beslutsprocess (LU nivå, 


fakultetsnivå osv)
• Ta fram ev utrustningslistor, byggnadspåverkande utrustning


BYGGPROCESS FAS 3 ‐ Programhandling
• Revidera rumsfunktionsprogram (dialog om val – snabba beslut) 
• Komplettera utrustningslistor
• Undersöka om nya tillstånd behövs
• Granska programhandling
• Förbereda och planera intern beslutsprocess
• Sammanställa budget ny utrusning och flytt befintlig
• Fatta beslut om genomförande och tecknande av hyresavtal


BYGGPROCESS FAS 4 ‐ Systemhandlingar
• Justera RFP och godkänna ev justeringar av planlösning
• Delta vid möten med inredningsarkitekt, lås och larmkonsult, hyresvärdens konsulter (utrustning, färgsättning och 


materialval)
• Delta i framtagande av byggnadsanknuten konst
• Börja betala för LU konsulter, plan för avskrivning, kontoplan
• Granska systemhandling/delta i revidering


BYGGPROCESS FAS 5 ‐ Bygghandlingar
• Svarar på frågor tekniska lösningar
• Handla upp maskiner och utrustning
• Granska och delta inredningsmöten – besluta om inredning, prova möbler
• Planera första spadtag
• Granska bygghandling och delta i revidering
• Säkerställa att tillstånd som  behövs söks
• Fatta beslut om ändringar som medför kostnader (ÄTOR)


Beslut 
om 


genom‐
förande


BYGGPROCESS FAS 6 – Genomföra byggprojekt
• Handla upp flytt till nya lokaler, planera flytt
• Planera driftsättning av egen förvaltningsorganisation
• Upphandla och beställa utrustning
• Se över avtal städ, vaktmästeri och teledata, meddela ny adress 
• Delta i upphandling av fast och lös inredning samt AV utrustning
• Se över tillstånd
• Sätta sig in i nytt lås‐ och larmsystem, behörigheter, LU Kort, leverera krav till LDC gällande datanät, delta i 


arbete med skyltar (inne och ute)
• Medverka vid val av restauratör
• Planera inflyttningsfest
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Toronto och Washington


• Besökt University of Toronto


• Washington – universitetsdag och rundabordssamtal på
ambassaden


Ny regering och STRUT


• Matilda Ernkrans på Steningevik


• STRUT:s slutbetänkande överlämnades till nya regeringen


• Sektorn har länge efterfrågat nytt resursfördelningssystem


• Viktigt med seriöst mottagande – risk att sektorn skjuter
processen i sank


Bilaga § 17 a
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Studentbarometern


• Första samlade studentbarometern sedan år 2000


• 5 700 studenter svarade


• Merparten trivs med studierna


• Samtidigt uppger flera att de inte må bra


• Kvinnor mer stressade än män


• Samordningen av kurser har stor betydelse för studenternas 
upplevelse av utbildningen


Studentbarometern fortsättn.


• Behov av mer lärarledd tid uttrycks vid fakulteter där 
kontakttimmarna är få


• Även där kontakttimmarna är få (6 tim eller mindre) uppger 1/3 
av studenter att de lägger mindre än 10 tim/vecka på 
självstudier


• Prokrastinering, utbrett problem. Studenter uttrycker behov av 
stöd


• Stödverksamheterna ej kända för alla, men studenterna är 
nöjda med stödet


• Utbildningsnämnden och fakulteterna tar nu fram åtgärdsförslag
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Högskoleprovsfusket m m


• Även Lunds universitet drabbat


• Antagning på felaktiga grunder kan återkallas


• Antagningsnämnden sätter nu former för processen.


• Individärendena kommer hanteras under våren.


• Andra skriverier: Nathan Shachar i DN: ”Inkvisitionen mot 
professorn i Lund skadar studenterna”. 
Mitt svar: Akademisk frihet innebär inte immunitet mot att bli 
ifrågasatt
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In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


 Internrevisionens årsrapport för 2018 


Internrevisionens uppdrag definieras i Internrevisionsförordningen (2006:1228). 
Här framgår att internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av 
myndighetens process för intern styrning och kontroll och utifrån en analys av 
verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och 
kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör sina upp-
gifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförord-
ningen. 


Universitetsstyrelsen beslutar om internrevisionens revisionsplan och revisions-
chefen rapporterar iakttagelser och rekommendationer till styrelsen. Enligt förord-
ningen ska universitetsstyrelsen besluta om åtgärder med anledning av intern-
revisionens iakttagelser och rekommendationer. 


Internrevisionen anser sammanfattningsvis att våra iakttagelser och rekommen-
dationer från granskningsarbetet 2018 har beaktats, men att det ännu återstår 
åtgärder att genomföra.  


Uppföljningen av rekommendationer från granskningar 2014-2017 visar att 
huvuddelen av rekommendationerna genomförts och att arbete pågår med att 
genomföra flertalet av resterande rekommendationer.  


Internrevisionen överlämnar årsrapport för 2018 till styrelsen för beslut om 
åtgärder. 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 
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1. Internrevisionen 2018 
1.1 2018 års revisionsplan 
Styrelsen fastställde 2018 års revisionsplan den 15 december 2017. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2018. 


Granskningsprojekt  
Universitetets rutiner för diarieföring Rapport har lämnats i april 


Representation Rapport har lämnats i april 


Anläggningstillgångar och stöldbegärliga 
tillgångar 


Rapport har lämnats i juni  


Ekonomisystemet Raindance och nätverk 
avseende IT-säkerhet 


Rapport har lämnats i juni 


Intern styrning och kontroll på institution Rapport har lämnats i oktober 


Intern styrning och kontroll på institution Rapport har lämnats i oktober 


Fördjupad fakultetsgranskning Rapport har lämnats i december 


Kontroller i Primula (lönesystem) Rapport har lämnats i december 


Rekrytering mm. av gästprofessorer, 
adjungerade professorer och gäst-
forskare/gästlärare 


 Rapport har lämnats i december 


Övrigt  


Rådgivning ad hoc Genomförs löpande 


Rådgivning enligt särskild begäran Genomförs vid behov  


Årsrapport Har genomförts 
Risk- och väsentlighetsanalys Har genomförts 
 


Internrevisionen har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt 
konsultstöd. Detta har skett i granskningen av ekonomisystemet Raindance och 
nätverk avseende IT-säkerhet, motsvarande 130 timmar.  


1.2 Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska revisionschefen utveckla och 
upprätthålla ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Programmet 
ska omfatta såväl intern som extern utvärdering.  


Internrevisionen genomför årligen en intern kvalitetsutvärdering av sin verksam-
het. Som ett led i denna får de som berörts av granskningarna bedöma sin erfaren-
het av internrevisionen ur olika aspekter. Frågorna som ställs i den löpande 
enkäten efter varje granskning avser bland annat bemötande, den information som 
lämnades inför granskningen samt hur relevanta de frågor som ställdes och de 
iakttagelser och rekommendationer som lämnades i rapporten var. Frågorna i 







 
 
 3 
enkäten är formulerade som påståenden där svar lämnas enligt en fyrgradig skala 
från instämmer helt till instämmer inte alls. I den årliga enkäten, som ställs till 
personer i ledningen och vissa andra chefer, finns bland annat frågor om nyttan 
med internrevisionen, om internrevisionen har den kompetens som krävs, om 
internrevisionen uppfattas som opartisk och objektiv samt om rapporterna är väl-
strukturerade och lättlästa. Dessutom ges möjlighet att ange vad man skulle vilja 
att internrevisionen gör mer av. Vissa frågor besvaras med den fyrgradiga skalan, 
från instämmer helt till instämmer inte alls, medan det för andra frågor ges 
möjlighet att lämna mer utförliga kommentarer. Svaren för 2018 visar ett positivt 
omdöme om internrevisionen med i huvudsak svarsalternativen instämmer helt 
eller instämmer till stor del.  
 
I internrevisionens kvalitetsutvärdering ingår också dels fortlöpande uppföljningar 
av internrevisionsverksamheten och dels genomförande av en årlig självutvärde-
ring av enhetens verksamhet. Utifrån detta arbete bekräftas att internrevisionsverk-
samheten är organisatoriskt oberoende och att arbetet bedrivs i enlighet med 
internrevisionsförordningen och god sed. 
 
Enligt god sed ska en extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen genomföras 
minst en gång vart femte år. En sådan har genomförts under 2017. Uvärderingen 
visade att internrevisionen vid Lunds universitet utförs i överensstämmelse med 
internrevisionsförordningen, ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt IIA:s 
riktlinjer. 
 
1.3 Revisionsutskottet  
Revisionschefen är föredragande i revisionsutskottet och ansvarar för utskottets 
kallelser, handlingar och minnesanteckningar. 


Internrevisionen har föredragit alla revisionsrapporter i revisionsutskottet före 
publicering. Yttranden från de granskade verksamheterna, med angivande av vilka 
åtgärder som kommer att vidtas, har också behandlats av utskottet. Revisionsut-
skottet avrapporterar löpande sitt arbete till universitetsstyrelsen vid styrelsens 
sammanträden. 
 
Enligt revisionsutskottets arbetsordning ska revisionsutskottet bedöma den interna 
revisionens effektivitet och årligen i samband med utskottets decembermöte lämna 
ett utlåtande utifrån gjord bedömning. För 2018 har utskottet lämnat följande 
utlåtande: 
”Internrevisionens arbete vid Lunds universitet under 2018 har präglats av för-
ståelse för verksamheten och hög grad av oberoende. De slutsatser och rekommen-
dationer som framförs är både relevanta och konstruktiva och utgör ett stöd för 
verksamheten.  


Revisionsutskottet uttrycker sin uppskattning av internrevisions effektivitet och 
bidrag till styrelsens arbete.” 
 
1.4 Övrigt  
Internrevisionen har inom ramen för revisionsplanen utrymme att ge råd och stöd 
till verksamheten. Detta har skett löpande under året. 
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2. Iakttagelser och rekommendationer från 
granskningar rapporterade 2018 
Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2018 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har IR överlämnat en rapport med 
gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verksamheten, 
alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  I rapporten lämnas bl.a. en 
sammanfattande bedömning av den interna styrningen och kontrollen utifrån 
följande nivåer: tillfredställande, behov av förbättringar finns, otillräcklig och 
kritisk. 


Nedan följer en sammanfattning av 2018 års granskningsarbete med gjorda iaktta-
gelser och lämnade rekommendationer. Vissa rapporter samt svar på dessa har 
skriftligen rapporterats till styrelsen i samband med delårsrapporten i september 
2018. Dessa har markerats i texten nedan med kommentaren har rapporterats i 
delårsrapporten till styrelsen. 
 
Rapporterna i oförkortat skick finns att hämta på följande länk. 
www.lu.se/internrevisionensrapporter. Detta gäller dock inte fakultetsgransk-
ningen och institutionsgranskningarna.  
 
Granskning av universitetets rutiner för diarieföring 
 (har rapporterats i delårsrapporten till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om universitetet har en tillfredsstäl-
lande styrning och uppföljning av att allmänna handlingar hanteras enligt gällande 
lagstiftning. För att uppnå syftet med granskningen har följande frågor belysts: 
 


• Finns aktuella universitetsgemensamma styrdokument för hantering och 
diarieföring av allmänna handlingar och är dessa dokument kända? 


• Är ansvarsfördelning och befogenheter tydliga? 
• Finns det riktlinjer för hur universitetets verksamheter ska hantera 


allmänna handlingar? 
• Har universitetet säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av att 


hantering och diarieföring av allmänna handlingar fungerar på ett 
tillfredsställande sätt? 


 
Granskningen har inte omfattat frågor om arkivering. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att universitetet saknar en strukturerad uppföljning av hur 
hanteringen av allmänna handlingar fungerar i organisationen. Det finns idag inte 
någon funktion som både har ett övergripande ansvar för uppföljning och kontroll 
inom området och som dessutom har befogenhet att vidta åtgärder när brister kon-
stateras. Avsaknaden av en strukturerad uppföljning är en brist som återkommer i 
flera av de granskningar IR har genomfört genom åren, avsaknaden medför att den 
interna styrningen och kontrollen vid universitetet försvagas.  
 
Ansvaret för dokumenthanteringen är delegerat ut i verksamheten och det är därför 
upp till varje verksamhet att, med hjälp av det stöd som erbjuds, ta fram närmare 
rutiner för diarieföring och hantering av allmänna handlingar. Universitetets verk-
samheter har dock olika förutsättningar att avsätta de resurser som krävs. Av sva-



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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ren i den enkät som IR skickat ut till dem som har rollen som registrator i univer-
sitetets diarieföringssystem, framgår att det är stora variationer i hur hanteringen 
fungerar inom universitetet och att området ofta är lågt prioriterat. Rollen som 
registrator är dessutom normalt inte den primära arbetsuppgiften utan enbart en 
mindre del av de totala arbetsuppgifterna. I flera av svaren påtalas att det saknas 
tid och ibland också tillräckliga kunskaper för arbetsuppgiften. Flera menar att 
arbetet bör samordnas för att få rätt kompetens för rollen. Justitiekanslern (JK) har 
under flera år riktat kritik mot universitetet för brister i diarieföringen men de 
åtgärder som universitetet vidtagit med anledning av kritiken har inte varit till-
räckliga. Orsaken till detta kan vara att frågan inte prioriterats i tillräckligt hög 
utsträckning.  IR bedömer att det är viktigt att universitetet ser över ansvarsfördel-
ning, roller och resurser för diarieföringen för att stärka den interna styrningen och 
kontrollen.  
 
Enligt ett rektorsbeslut1 ska alla handlingar som omfattas av krav på diarieföring 
registreras i ett för universitetet gemensamt diarieföring-/ärendehanteringssystem.  
Granskningen har visat att det finns flera system där allmänna handlingar registre-
ras men att de inte är integrerade med universitetets gemensamma diarieförings-
system (W3D3). Detta medför att universitetet har svårt att få en överblick och 
kontroll över vilka handlingar som finns och var. Enligt uppgift beaktas ofta inte 
behovet av samordning med W3D3 vid anskaffning av nya system och avdel-
ningen Dokumenthantering involveras inte i tid. IR:s erfarenhet från tidigare 
granskningar är att det finns brister i samordningen av IT-system inom universi-
tetet. I IR:s granskning av strategisk IT-styrning 20172 var en slutsats att universi-
tetets styrmodell bör ses över och anpassas till hur man vill styra i frågor relaterade 
till IT och att viss universitetsövergripande styrning är nödvändig. IR:s bedömning 
är att hantering av allmänna handlingar och diarieföring är ett sådant område där 
universitetsövergripande styrning och uppföljning bör finnas. Risken är annars att 
universitetet får en icke ändamålsenlig hantering och att man inte kan sägas ha 
kontroll över sina allmänna handlingar.  
 
Ett sätt att generellt stärka den interna styrningen och kontrollen kan vara att eta-
blera en funktion med uppgift att följa upp universitetets regelefterlevnad. I upp-
giften bör även ingå att granska om de rutiner och riktlinjer som finns i verksam-
heten vad gäller lagar och förordningar är ändamålsenliga och ge förslag på lämp-
liga åtgärder i de fall där det finns brister. I en sådan roll ingår vanligtvis även att 
ge stöd och utbildning till chefer i organisationen.  
 
Med hänsyn till vad som framkommit vid granskningen är vår sammantagna 
bedömning att det finns behov av förbättringar av den interna styrningen och 
kontrollen inom det granskade området3. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Se över ansvarsfördelning och roller för hantering av allmänna handlingar 
så att Lunds universitet följer JK:s rekommendationer och rektors beslut. 


• Prioritera området och se till att det avsätts tillräckligt med resurser utifrån 
hur universitetet väljer att organisera hanteringen av allmänna handlingar. 


                       
1 Dnr LS 2013/544 
2 Dnr: STYR 2017/932 
3 IR använder följande fyra nivåer i sin bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen: tillfredställande, behov av förbättringar finns, otillräcklig och kritisk. 
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• Se till att universitetet får kontroll och överblick över var universitetets 
allmänna handlingar registreras och förvaras. 


 
Förvaltningschefen har svarat:  
Allmänna kommentarer  
UFLG, universitetsförvaltningens ledningsgrupp, har sedan tidigare identifierat 
området dokumenthantering som ett viktigt gemensamt fokusområde. De inom 
fokusområdet planerade åtgärderna kommer att kopplas samman med åtgärder 
utifrån Internrevisionens granskning och rekommendationer. Samverkan i 
genomförande kommer att ske i gruppen. 
 
Svar på rekommendationerna: 


• En inventering av registratorsfunktionen genomförs. Till inventeringen 
fogas statistik över diarieförda ärenden samt en beskrivning av vad som 
bör ingå i registratorsrollen. Sammanställningen beräknas vara klar i slutet 
av 2018. 


• Utifrån underlag enligt ovan genomförs en översyn av behov. I arbetet 
ingår att i dialog med verksamheten hitta lösningar där behov av resursför-
stärkning finns. Detta arbete beräknas vara klart under 2019. 


• Det pågår för när närvarande flera initiativ för inventering av allmänna 
handlingar (förberedelse inför ny dataskyddsförordning samt förändrad 
hantering av årliga systemförvaltningsplaner). Uppgifter ur dessa invente-
ringar används för att ge en samlad bild av var handlingar registreras och 
förvaras. Sammanställningen beräknas vara klar under 2019. 


 
Granskning av representation 
 (har rapporterats i delårsrapporten till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen i hanteringen av representation inom universi-
tetet. Följande frågor har belysts: 
 


• Följer universitetets representation gällande regelverk4? 
• Finns utbildning och stöd att tillgå inom området? 
• Vilken uppföljning sker inom universitetet? 


 
Stickprov har genomförts både i ekonomisystemet (Raindance) och i systemet där 
reseräkningar och utlägg hanteras (Primula webb). Stickproven har omfattat både 
konton för representation och närliggande konton där det kan finnas risk för 
felkonteringar. Såväl intern som extern representation är reglerat vad gäller 
dokumentation (syfte och medverkande) samt belopp. Utöver detta finns det även 
angivet att det ska finnas ett skriftligt godkännande i förväg om representationen 
avviker från gällande föreskrifter. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Stickprov 
Granskningen har visat att det finns brister i hur gällande regelverk avseende 
representation efterlevs. Vid stickprovsgenomgången av intern representation i 
ekonomisystemet har vi noterat att den vanligaste bristen är att man överstiger 
beloppsgränsen på 650 kr i samband med julbord eller någon form av sommarfest 


                       
4 Dnr EK2011-37 Föreskrifter för representation 
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utan att ett skriftligt godkännande om att avvika från föreskrifterna bifogats i 
systemet. Detta fel förekommer i 6 av 20 kontrollerade poster. 
 
I de fall faktura inte erhålls finns möjlighet att få ersättning för utlägg genom 
Primula webb. Av 17 kontrollerade poster har i 2 fall avseende intern 
representation beloppsgränsen överskridits utan att det finns ett skriftligt 
godkännande bifogat. Dessutom har viss representation med externa gäster bokats 
som intern representation. Universitetets lathund ger dock utrymme för olika 
tolkningar för vad som gäller för gränsdragningen mellan intern och extern 
representation. 
 
Vad gäller extern representation har 21 poster kontrollerats i ekonomisystemet 
och vid två tillfällen överskreds gränsen utan att ett skriftligt godkännande 
bifogats. I ett fall saknas en förteckning över medverkande vid representationen 
vilket enligt föreskrifterna ska bifogas. 
 
I Primula webb har 30 poster granskats och av dessa har man vid 5 tillfällen 
överskridit gällande beloppsgräns för extern representation utan att det har 
bifogats skriftligt godkännande.  
 
Utöver de två kontona för representation har även konton med näraliggande syfte 
granskats. Personalvårdande åtgärder är ett konto som ska användas för 
exempelvis kaffe till anställda och enklare förtäring vid informationsmöten med 
anställda.  I flera fall har kontot använts för personalfester som enligt regelverket 
ska betraktas som intern representation. Av 20 granskade stickprov i Primula webb 
avsåg 6 intern representation. Motsvarande siffra i ekonomisystemet var 9 av 21 
poster. Förutom att bokföring görs på fel konto, vilket leder till missvisande 
redovisning, innebär detta att momsavdrag görs vilket inte är tillåtet då det handlar 
om representation. 
 
I ekonomisystemet har även kontona för måltid kurs och konferens samt 
förtäring vid sammanträde kontrollerats. Inga poster som skulle kunna tolkas 
som representation har påträffats vad gäller kontot måltid kurser och konferens.  
Kontot förtäring vid sammanträde används däremot ibland även för lunch och 
middag och inte enbart för enklare förtäring. 
 
Övrigt 
Universitetet har ett gällande regelverk men detta behöver uppdateras då föränd-
ringar skett, bl.a. vad gäller avdragsrätt för moms. Enligt uppgift finns det ett 
pågående samarbete mellan universiteten för att ta fram likartade riktlinjer som 
kan vara vägledande för hela sektorn när det gäller representation. Såväl 
Skatteverket som Ekonomistyrningsverket kommer att konsulteras i arbetet. När 
detta arbete färdigställts är avsikten att fatta beslut om nya föreskrifter för 
representation och att uppdatera och omarbeta lathunden som ger vägledning hur 
kontering ska ske i olika situationer.  
 
Det stöd som främst utnyttjas i verksamheten är lathunden. Åsikterna varierar om 
lathunden är tillräcklig eller om den behöver utökas och förtydligas. IR har noterat 
att det i lathunden anges att kontot för extern representation i undantagsfall kan 
användas även om antalet externa gäster understiger antalet deltagare från univer-
sitetet. Samtidigt står det att vid val mellan konto för intern representation respek-
tive extern representation ska den övervägande andelen deltagare vid tillfället i 
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första hand avgöra valet. Först i andra hand kan syftet för representationen vara 
avgörande för valet av konto. Detta är dock inget som har stöd i universitetets före-
skrifter och skrivningen i lathunden kan skapa förvirring vid konteringen. IR anser 
att det bara är i undantagsfall som intern representation ska kunna omfatta externa 
gäster.  
 
Lathunden används även som vägledning när de anställda gjort ett utlägg och ska 
redovisa detta i en utläggsräkning i Primula webb. Dock finns det inte alltid en 
överensstämmelse mellan beskrivningarna av vilken typ av utlägg man kan välja i 
Primula webb och kontona i redovisningen samt beskrivningen i lathunden. Det är 
inte heller möjligt att välja samtliga konton i Primula webb så att kontering sker på 
rätt konto. Detta innebär att en rättelse/ombokning i så fall måste göras i redovis-
ningen. Universitetet bör sträva efter en större överensstämmelse mellan Primula 
webb och redovisningen vad gäller begrepp och struktur men detta arbete kan möj-
ligtvis kompliceras av att universitetet framöver kommer att anslutas till Statens 
servicecenter när det gäller lönehanteringen.  
 
Den universitetsövergripande uppföljningen behöver förstärkas men som tidigare 
nämnts finns redan planer för detta. Ett problem är dock att det är svårt att se hur 
en universitetsövergripande uppföljning ska kunna innefatta utläggs- och reseräk-
ningar i Primula webb då underlagen finns utspridda på respektive enhet. 
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av representation, är att det finns behov av förbättringar.  
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att:  


• Uppdatera universitetets föreskrifter för representation. 
• Utveckla lathunden för representation så att den ger ett bättre stöd även för 


utlägg via Primula webb. 
• Sträva efter en bättre överensstämmelse mellan Primula webb och 


universitetets kontostruktur. 
• Regelbundet följa upp hur universitetet efterlever representationsreglerna. 


 
Förvaltningschefen har svarat:  
Allmänna kommentarer  
Sektionen Ekonomi ingår sedan hösten 2017 i ett samarbetsprojekt med Uppsala 
universitet. Syftet är att skapa en mer universitet- och högskoleanpassad tillämp-
ning av representationsregelverket. Projektet har nära kontakt med Ekonomistyr-
ningsverket och Skatteverket för att nå samråd i tillämpningen.  
 
Momsreglerna för representation ändrades 1 juli 2017. Den stora förändringen är 
att momskompensation inte längre är tillåten för viss typ av representation. Detta 
medför en förenkling av hanteringen, vilket har möjliggjort att det är enklare att 
informera om vad som gäller. Bland annat har det skapats riktad information i 
Lupin och LU:s inköps- och fakturasystem, vilket medför att verksamheten får 
lättare att göra rätt.  
 
Svar på rekommendationerna   


• Inom ramen för samarbetsprojektet med Uppsala universitet pågår arbetet 
med att uppdatera föreskrifterna för representation. På grund av sjukdom 
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har projektet försenats något. Uppdaterade föreskrifter planeras vara klara 
senast 2018-09-30. 


• Lathunden kommer att uppdateras och kompletteras efter att ny föreskrift 
är klar. Den kommer även att ta hänsyn till hanteringen i Primula webb. 
Arbetet planeras vara klart senast 2018-12-31. 


• Översyn pågår för att förbättra överensstämmelsen. 
• Sektionen Ekonomi har påbörjat ett arbete som syftar till att granskning 


ska genomföras på bokföringen av representationskonton och konton för 
förtäring. Inriktningen är att granskning ska ske på ett strukturerat sätt 
enligt satta rutiner. Granskningen har redan påbörjats och struktur och 
rutiner kommer att arbetas upp efter hand. 


 
Granskning av anläggningstillgångar och stöldbegärliga 
tillgångar 
 (har rapporterats i delårsrapporten till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om universitetet har riktlinjer och 
ändamålsenliga rutiner kring registrering, löpande uppföljning och utrangering, 
samt att bedöma tillförlitligheten i anläggningsregistret. Granskningen har även 
omfattat riktlinjer och rutiner för hur stöldbegärliga tillgångar såsom datorer och 
mobiltelefoner hanteras när dessa anskaffas och utrangeras.  
 
För att uppnå syftet med granskningen har följande frågor belysts: 
 


• Har universitetet dokumenterade riktlinjer eller anvisningar som ser till att 
anläggningsregistret hålls uppdaterat? 


• Efterlevs riktlinjerna och vilken uppföljning och kontroll sker på 
universitetsgemensam nivå? 


• Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hur datorer och mobiltele-
foner ska hanteras när dessa anskaffas och utrangeras? 


 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns tydliga interna anvisningar för att hålla 
anläggningsregistret uppdaterat. Verksamheterna är väl medvetna om de anvis-
ningar som finns och sektionen Ekonomi ger stöd direkt till verksamheterna. Ett 
sådant stöd är den detaljerade tidsplan inför boksluten som bland annat innehåller 
checklistor och länkar till aktuella instruktioner. Sektionen följer även regelbundet 
upp om det finns tillgångar som inte har registrerats och hör av sig till verksamhet-
erna om detta inte har gjorts. De följer även upp att inventering har genomförts 
och att rapporterna har lagts i LU Box. Rutinerna vid verksamheterna ser olika ut 
men detta är ofta nödvändigt eftersom tillgångarna vid universitetet är av skiftande 
slag.  
 
Stickprov och genomgång av inventeringsrapporter visar dock att det finns vissa 
brister i hanteringen av anläggningstillgångar. De brister som har framkommit vid 
IR:s stickprov antyder att det vid bokslut finns inventarier i registret som inte finns 
kvar vid Lunds universitet och att det är svårt att veta om anläggningsregistret är 
tillräckligt aktuellt så att redovisningen är rättvisande. 
 
När det gäller stöldbegärliga tillgångar behöver anvisningar och rutiner uppdateras 
och förtydligas. Trots att föreskrifterna till gällande förordning samt interna före-
skrifter och anvisningar anger att stöldbegärliga tillgångar ska registreras, saknas 
vid flera verksamheter rutiner för att säkerställa att så sker för hela verksamheten. 
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Av anvisningarna bör framgå att det även ur ett informationssäkerhetsperspektiv är 
viktigt att tillgångar som datorer och smartphones registreras och inventeras. Det 
är även viktigt att det finns rutiner i verksamheten för registrering och omhänderta-
gande av datorer och smartphones så att dessa lämnas in och töms på information 
när de inte längre ska användas inom universitetet. Som en del i detta bör univer-
sitetet arbeta för att avtalet för omhändertagande av sådan IT-utrustning används 
av verksamheterna. 
 
IR:s sammanfattande bedömning är att det finns behov av förbättringar vad gäller 
hanteringen av anläggningstillgångar och stöldbegärliga tillgångar. 
 
IR har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Uppdatera och förtydliga befintliga anvisningar för stöldbegärliga 
tillgångar. 


• Arbeta för att verksamheterna tar fram ändamålsenliga rutiner för 
hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive omhändertagande av IT-
utrustning som inte längre ska användas inom universitetet. 
 


Förvaltningschefen har svarat: 
Svar på rekommendationerna: 


• Universitetet kommer att uppdatera anvisningarna för stöldbegärliga 
tillgångar i syfte att förtydliga dem. Uppdraget kommer att genomföras av 
sektionen Ekonomi. Arbetet ska vara klart senast 2019-03-31. 


• Universitetet kommer att arbeta för att verksamheten tar fram ändamåls-
enliga rutiner för hantering av stöldbegärliga tillgångar inklusive omhän-
dertagande av IT-utrustning som inte längre ska användas av universitetet. 
Uppdraget kommer att genomföras av sektionen Ekonomi. En del i upp-
draget är att uppdatera anvisningarna för stöldbegärliga tillgångar. Upp-
draget kräver samarbete med verksamheten och LDC. Arbetet ska vara 
klart senast 2019-03-31. 


 
Granskning av ekonomisystemet Raindance och nätverk 
avseende IT-säkerhet 
(har rapporterats i delårsrapporten till styrelsen) 
Granskningens övergripande syfte har varit att granska om IT-säkerheten i nätverk 
och i Raindance är ändamålsenlig. 
 
Granskningen har inriktats mot följande områden: 


• Informationssäkerhet. 
• Åtkomsthantering. 
• Programförändringshantering.  
• Nätverkssäkerhet. 


 
Granskningen har omfattat ekonomisystemet Raindance samt nätverk och har 
genomförts med expertstöd från Ernst&Young AB. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Ekonomisystemet Raindance 
Raindance har sedan januari 2016 använts som ekonomisystem inom universitetet. 
Det är ett standardsystem som utvecklats av CGI, som även ansvarar för appli-
kationsdrift och support för systemet.  Raindance har sedan konfigurerats för uni-
versitetets specifika processer samt integrationer med andra system. 
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Systemet upphandlades av sektionen Ekonomi. Man ville vid upphandlingen ha ett 
standardsystem för att kunna säkerställa en pålitlig och säker drift av systemet och 
för att kunna hantera mycket av administrationen inom sektionen. LDC (Lunds 
universitets gemensamma IT-funktion), som ansågs vara duktiga på drift och 
underhåll av servrar, ansvarar för detta i leveransen av systemet medan CGI 
bedömdes vara bäst lämpade att hantera applikationsdriften.  
 
Exempel på två viktiga integrationer till Raindance är integrationerna till Proceedo 
(internt kallat Lupin) och lönesystemet Primula. Ingående leverantörsfakturor samt 
alla internfakturor hanteras i fakturahanteringssystemet Proceedo och bokförs 
sedan i Raindance. Från Raindance finns två viktiga integrationer till Hypergene 
EOS och Kuben/Diver som används för budget och uppföljning respektive upp-
följning och ledningsinformation. Lucat är universitetets personal- och katalog-
system. Användarkonton skapas i Lucat, vari anställda ansöker om behörighet till 
Raindance. Personens Lucatkonto används även för inloggning och autentisering 
till Raindance. 
 
Systemförvaltningsorganisation Raindance - kommentar 
Förvaltningsmodellen är definierad enligt en ändamålsenlig modell (PM3), vilket 
är praxis för förvaltning av IT-system inom offentlig förvaltning. I förvaltnings-
organisationen finns representanter från berörda funktioner/organisationer, såväl 
interna som externa. Det är viktigt med ett fortsatt samarbete mellan lärosätena för 
att ytterligare stärka inflytandet gentemot CGI. 
 
Åtkomsthantering Raindance - kommentar 
Det finns beskrivet i förvaltningsplanen vilka rutiner som ska gälla för att lägga till 
eller ta bort behörigheter i systemet. Utöver detta finns en guide som beskriver alla 
steg i behörighetsprocessen i allmänhet och en detaljerad beskrivning av de steg 
som förvaltningsgruppen gör i Raindance. 
 
Ekonomihandläggarbehörighet söks via ordinarie rutiner i Lucat som vi anser vara 
fullgoda. Sammantaget bedöms rutiner och riktlinjer vara fullgoda trots en avsak-
nad av en formellt dokumenterad behörighetsprocess. 
 
Vad gäller kraven på lösenords längd och komplexitet bedömer vi dessa vara till-
räckliga. Dock finns inget krav på att lösenord behöver bytas med viss frekvens 
vilket vi anser att universitetet bör överväga. 
 
Tilldelning av behörigheter hanteras via Lucat och flödet enligt den automatiska 
rutinen innebär att behörigheten först måste godkännas av närmsta chef. Möjlig-
heten att tilldela nya eller förändrade behörigheter i Raindance är begränsade till 
förvaltningsgruppen vilket vi anser vara lämpligt.  
 
Det finns inte en lika stringent kontroll för tilldelning av CGI’s behörigheter i 
Raindance. Dessa läggs upp av förvaltningsgruppen efter mailkommunikation eller 
annan kommunikation från CGI’s kontaktperson. Det går att argumentera för att en 
starkare kontroll bör införas, där formellt godkännande behöver dokumenteras av 
systemägare eller liknande. Utifrån intervjuer bedöms dock samarbetet mellan för-
valtningsorganisationen och CGI vara ändamålsenligt för att garantera att endast 
lämpliga användare har åtkomst.  
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När det gäller borttagning av behörigheter bedöms att rutinen, där personen tas 
bort ur personalsystemet vilket i sin tur leder till att Lucatkontot inaktiveras, är 
mycket god. Automatiseringen av processen medför att man eliminerar risken för 
att chefer och andra ansvariga glömmer bort att en användare ska tas bort. 
 
Enligt uppgift har det beslutats om en rutin för att kontinuerligt se över 
behörigheter i Raindance. Denna rutin ska införas med start under vintern 
2018/2019.  
 
Vid en stickprovsgenomgång av hur behörigheter hos CGI rensas bort konstateras 
att rutinen är att detta görs halvårsvis. Det kan vara lämpligt att CGI meddelar 
universitetet när personal slutar så att borttag kan göras fortlöpande. 
 
Programförändringshantering Raindance - kommentar 
Rutiner och riktlinjer för programförändringshantering bedöms vara goda. Det 
faktum att CGI svarar för applikationssupport sänker risken för hantering av pro-
gramförändringar. Den beskrivning som CGI har över sin hantering av utveckling 
och införande av programförändringar i Raindance bedöms också vara god. Uni-
versitetet ansvarar för att genomföra tester samt att formellt besluta om att införa 
förändringen. Detta bedöms stärka rutinen då det även finns kontroll kring infö-
rande av förändringar från universitetets sida. 
 
Informationssäkerhet Raindance - kommentar 
I förvaltningsplanen (som uppdateras årligen) ingår ett avsnitt om informations-
säkerhet som förvaltningsorganisationen ska fylla i för systemet i fråga. Detta 
innefattar att beskriva vilka krav organisationen har för information i systemet 
avseende tillgänglighet, riktighet, spårbarhet, och konfidentialitet men någon 
konsekvensnivå för respektive område har inte definierats, dvs ett kvantitativt mått 
på hur kritiskt det är att informationen är tillgänglig, riktig, spårbar, eller 
konfidentiell. Det kan därför rekommenderas att klassificeringsmodellen i 
förvaltningsplanen ses över för att bedöma om den även ska inkludera en 
dokumenterad konsekvensnivå. 
En sårbarhetsanalys för Raindance har inte genomförts. Vi ser inte risken relaterad 
till detta som hög då informationen som behandlas i Raindance inte bedöms vara 
kritisk. Beslutar man att genomföra en sådan analys bör den inkludera vilka hot det 
finns mot informationstillgången (vad kan inträffa som negativt påverkar 
tillgångens riktighet, konfidentialitet, tillgänglighet, eller spårbarhet), vilken 
konsekvens det får om ovanstående inträffar samt vad den sammanvägda 
riskbedömningen är. 


Nätverkssäkerhet 
När det gäller det publika nätet så får samtliga anställda och studenter åtkomst till 
det trådlösa nätet då man börjar studera eller får anställning. För fasta 
nätverksuttag till det publika nätet finns inga specifika accesskontroller. Alla 
anställda kan även ta fram ett temporärt konto för åtkomst till det publika nätet. 
För att eventuella attacker eller intrång endast ska drabba en begränsad del av 
organisationen är den publika delen i hög utsträckning segmenterat per avdelning 
eller institution.  
 
För LDC:s teknikernät (ett internt back-end nätverk inom LDC) behöver de 
anställda befinna sig inom LDC’s lokaler för att kunna koppla upp sig mot det. Det 
finns däremot ingen specifik rutin för godkännande för att användare ska få koppla 
upp sig mot detta.  
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61-nätet (servernätet) är nätet för centrala funktioner som servrar för centrala 
system ligger på. Alla centrala tjänster inom 61-nätet ligger bakom en brandvägg 
och har en accesskontroll på ett eller annat sätt. Det är brandväggens regler som 
styr åtkomst till dessa funktioner, dvs. det räcker inte att man har access till nätet 
för att komma åt dessa funktioner. Det är servergruppen som vet vilka 
brandväggsfunktioner som är aktiverade och ansvarar för att administrera dessa. 
Externa parter som t.ex. konsulter (exempelvis CGI) behöver i vissa fall ha 
åtkomst till 61-nätet och de servrar som ligger där för att kunna utföra support. I 
enstaka fall får de access direkt till 61-nätet. Men generellt behöver de logga in via 
universitetets VPN (säker förbindelse).  
 
Det finns en framtagen nätverkspolicy men denna är dock skriven på en väldigt 
hög nivå och det har därför beslutats att den ska skrivas om. Det finns också ett 
framtaget regelverk, dels för anställda och dels för studenter, som är mer 
detaljerat. Alla studenter ska vid studiestart få veta att det finns ett regelverk och 
att det ska följas medan anställda enligt uppgift själv får leta fram vad som står i 
regelverket. Det finns ingen standardutbildning eller liknande för att informera om 
regelverket. 
 
Behörighetshantering – kommenar  
Bedömningen är att LDC har kontroll kring tilldelning av access till nätverkets 
kritiska delar. Utifrån de intervjuer som genomförts framgår att man har god kon-
troll över de delar av nätverket där åtkomst bör vara begränsad till en mindre krets. 
I rutinen för tilldelning av access till dessa delar av nätverket ingår att det bör 
föreligga starka argument för varför personen behöver denna access för att så ska 
ske. Samtidigt är rutinen för tilldelning av access till de kritiska delarna inom 
nätverket inte helt formaliserad, enligt den bedömning vi har kunnat göra efter 
intervjuer med LDC. Det verkar skilja sig från fall till fall hur rutinen ser ut och 
man förlitar sig till stor del på erfarenhet och personkännedom för att säkerställa 
att behörigheter styrs och administreras korrekt. En risk i detta kan vara att 
kunskap om hur behörigheter ska hanteras går förlorad om dessa personer slutar 
vid LDC. 
 
Nätverkskonfigurering – kommentar  
Utifrån genomförda intervjuer är bedömningen att kunskapsnivån inom LDC är 
hög vilket bidrar till en ökad säkerhet att endast lämpliga förändringar i nätverksin-
frastrukturen och i nätverksfilter införs.  
LDC arbetar enligt ITIL, vilket är ett standardiserat arbetssätt för hantering av inci-
denter, förändringar osv. Detta är ett argument för att processer och rutiner för att 
införa förändringar är strukturerade. Dock framgick vid intervjuerna att proces-
serna för hantering av förändringar inte alltid är helt formaliserade och man till 
stor del förlitar sig på inneboende kunskap och erfarenheter hos nyckelpersoner. 
På samma sätt som för behörighetshanteringen är risken att kunskap om hur 
nätverkskonfigurering ska hanteras förloras om dessa nyckelpersoner slutar eller 
går i pension.  


Sårbarhetshantering – kommentar 
Vår bedömning är att de rutiner som finns avseende identifiering av nätverksbrister 
och intrång, samt virus- och malwareskydd för serversystem är lämpliga i syfte att 
upptäcka och hantera brister i nätverket.  
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I samband med initiativet att höja nivån kring monitorering av nätverket har LDC 
infört en mer proaktiv och analysbaserad övervakning snarare än mer traditionell 
uppföljning av nätverksloggar. Detta bedömer vi vara lämpligt för att tidigt kunna 
upptäcka intrångsförsök och kunna åtgärda brister i nätverksinfrastrukturen.  
 
Granskningen rörande virus- och malwareskydd har inriktats mot hur detta 
hanteras för Raindance. Utifrån den granskning som gjorts av avtalet mellan 
universitetet och CGI bedöms ansvaret vara väl definierat mellan CGI och LDC, 
där CGI ansvarar för bevakningen samt att detta skydd uppdateras, medan LDC 
ansvarar för att vidta åtgärder för att ta bort skadlig kod som inte hanteras 
automatiskt av programvaran.  
 
Säkerhetsmonitorering – kommentar 
Penetrationstester genomförs kontinuerligt inom LDC. Dock finns ingen uttalad 
rutin som stipulerar hur ofta sådana tester ska genomföras utan det görs oftast då 
man har identifierat ett nytt säkerhetshål eller då det specifikt efterfrågas riktat mot 
enskilda system/funktioner. Vi bedömer att det inte nödvändigtvis är problematiskt 
att penetrationstester inte genomförs med en förutbestämd frekvens. Dock bör det 
finnas en riskbaserad bedömning bakom vilka penetrationstester som genomförs 
och hur ofta man väljer att genomföra dem. 
 
De penetrationstester som genomförs görs internt av IT-säkerhetsgruppen, vilka 
utifrån intervjuer bedöms ha tillräcklig kunskap och verktyg för att kunna utföra 
dessa. Även om resultaten av externa penetrationstester som genomförts enligt 
uppgift inte har varit tillfredsställande finns en poäng i att i vissa fall låta externa 
parter utföra dessa för att hitta sårbarheter man inte identifierat internt. 
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen inom det 
granskade området är att det finns behov av förbättringar.  
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att (avseende 
granskningen av Raindance):  


• Se över klassificeringsmodellen i förvaltningsplanen och överväga om den 
även ska inkludera en dokumenterad konsekvensnivå. 
 


Internrevisionen har rekommenderat chefen för LDC att (avseende 
granskningen av nätverkssäkerhet):  


• Vid omarbetandet av nätverkspolicyn formalisera rutiner och riktlinjer vad 
avser tilldelning av access till olika delar av nätverket. 


• Vid omarbetandet av nätverkspolicyn formalisera rutiner och riktlinjer 
avseende hur processen för införande av förändringar i nätverksinfra-
strukturen, samt modifieringar till nätverksfilter, ska hanteras i syfte att 
säkerställa att endast lämpliga förändringar införs. 
 


Förvaltningschefen har svarat: 
Systemägaren och systemförvaltaren arbetar kontinuerligt med att säkerställa 
funktionerna i Raindance. Arbetet följer LU:s systemförvaltningsmodell. En viktig 
del av systemförvaltningen är att ta i beaktande de delar som regleras i Riktlinjer 
för informationssäkerhet (Dnr STYR 2017/947) Det kan finnas skäl att se över 
systemförvaltningsmodellen i de delar som rör informationssäkerhet för att 
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minimera dubbelarbete och otydligheter. Det är dock inte lämpligt att göra en 
förvaltningsplan för ett system som skiljer sig från systemförvaltningsmodellen.    
 
LU kommer göra en översyn av systemförvaltningsmodellen för att utröna om den 
ska innehålla en dokumenterad konsekvensnivå. Översynen kommer genomföras i 
samband med framtagning av förvaltningsplaner för 2019.  
 
Chefen för LDC har svarat: 
Som noterats i rapporten pågår ett arbete med att göra om de nuvarande styrande 
dokumenten och stödsystemen avseende tilldelning av behörigheter och 
modifieringar av nätverksfilter/brandväggsregler. Som också noterats i rapporten 
sker dessa förändringar för att uppnå de av såväl IT-organisationerna som 
Internrevisionen önskade effekterna av tydlighet, transparens och 
personoberoende.  
 
De pågående arbetena internt på LDC, och tillsammans med fakulteternas 
operativa IT-avdelningar, kommer att fortsätta på inslagen väg. Delar har redan 
levererats inom ramen för universitetets gemensamma ärendehanteringssystem, 
ServiceNow, (dokumentation, säkerställt rutinflöde) annat avses färdigställas 
under hösten/vintern 2018/2019 (formaliserade rutiner internt LDC). 
 
Granskning av kontroller i Primula 
Lunds universitet har ingått en överenskommelse med Statens servicecenter (SSC), 
vilken innebär att SSC har tagit över lönehanteringen för LU. SSC har dock inte 
tagit över alla de arbetsuppgifter som tidigare har hanterats av avdelningen Löner 
och förmåner och kommer heller inte att genomföra flera av de kontroller som har 
gjorts på avdelningen. Enligt avtalet gäller dessutom generellt för samtliga aktivi-
teter att LU ansvarar för att underlag är korrekta och attesterade av behörig person 
samt att registrerade uppgifter i systemen är korrekta. 
 
Syftet med internrevisionens granskning har varit att bedöma den interna 
styrningen och kontrollen i hanteringen av kontroller i Primula.  
 
Följande frågor har belysts: 


• Har områden med behov av kontroller med anledning av förändringen 
identifierats (riskanalys eller motsvarande)? 


• Finns utbildning och stöd att tillgå inom området? 
• Vilken uppföljning planeras så att underlag och rapportering i Primula blir 


korrekt? 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att processer kartlagts och att förändringar gjorts i dessa 
bl.a. efter att flera workshops anordnats. Riskanalyser har också genomförts men 
dessa har inte specifikt kopplats till kontroller i processen. Internrevisionen anser 
att det behöver kartläggas var i processen det finns nyckelkontroller samt att man 
dokumenterar hur dessa ska utföras, hur ofta, vem som ansvarar samt hur resultat 
och uppföljning av kontrollerna ska rapporteras. En riskanalys/riskvärdering 
behöver genomföras med koppling till vilka kontroller som behövs. 
 
Stöd i form av lathundar har upprättats men dessa avser framförallt hur systemet 
ska hanteras av användarna snarare än att de beskriver vilka kontroller som ska 
göras. Enligt uppgift pågår nu ett arbete med att ta fram ytterligare lathundar. 
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Anledningen till att man har avvaktat med att ta fram dessa är enligt uppgift att det 
fortfarande pågår förändringar. Utbildning har också genomförts för olika 
målgrupper men av attestanterna som ansvarar för att underlag är korrekta, har 
endast 144 av 638 genomgått utbildningen. Ett stöd till användarna kan vara att 
ange vilka kontroller som ska genomföras och hur detta ska göras. I lathundarna 
kan också t.ex. läggas in länkar till aktuella interna och externa regelverk. När det 
gäller ersättning för resor och utlägg behöver attestantens ansvar förtydligas 
eftersom det förekommer en mängd olika typer av utlägg och resekostnader som 
behöver kontrolleras utifrån olika regelverk. Det behöver också förtydligas att 
samtliga underlag för utlägg och resor behöver finnas tillgängliga för attestanten i 
samband med att den elektroniska attesten utförs. 
 
Internrevisionen anser att medarbetarwebben behöver förtydligas avseende 
beskrivningen av attester i Primula och Lupin. Attestordningen anger att attestan-
ten ska ansvara för att myndighetens medel används i enlighet med gällande regler 
medan beskrivningen på medarbetarwebben anger att attestantens uppgift är att 
intyga att bokföringen är korrekt vilket är en alltför snäv tolkning av uppgiften. 
 
Uppföljning av att kontrollerna fungerar som det är tänkt är en viktig del av den 
interna styrningen och kontrollen. Även om vissa kontroller sker på institutions-
nivå behövs en universitetsövergripande uppföljning för att förvissa sig om att 
dessa kontroller fungerar som det är tänkt. Någon sådan uppföljning har inte pla-
nerats. 
 
Under granskningens gång har det framförts att det finns ett behov av en intern 
webb inom universitetet som inte kan läsas av utomstående. Här kan uppgifter om 
hur behörigheter tilldelas och liknande publiceras.  
 
IR:s sammantagna bedömning av den interna styrningen och kontrollen i univer-
sitetets hantering av kontroller i Primula, är att det finns behov av förbättringar.  
 
Internrevisionen har rekommenderat personaldirektören att: 


• Kartlägga, bedöma och dokumentera kontroller i Primula. 
• Implementera kontroller på olika nivåer inom universitetet. 


Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 
• Tillse att Medarbetarwebben förtydligas avseende attestanters ansvar. 
• Tillse att det sker en kontinuerlig uppföljning av att kontroller fungerar 


och vid behov förändras. 


Förvaltningschefen och personaldirektören har (i ett gemensamt svar) svarat: 
• Ett arbete med att förtydliga HR-webben gällande Primula och då med 


fokus på attestantens ansvar kommer att påbörjas inom kort. Arbetet 
beräknas vara klart senast 2019-03-31. 


• I förvaltningens verksamhetsplan för 2019 finns ett specifikt avsnitt om 
intern styrning och kontroll inklusive vikten av uppföljning. Sektionen HR 
kommer att tillse att det sker en kontinuerlig uppföljning av att kontroller 
fungerar och vid behov förändra dem. 


• Vi avser att under våren 2019 skapa strukturer och rutiner för olika 
uppföljningar i Primula. 
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• Då vårens arbete enligt punkten ovan är klart kommer implementeringen 
av kontroller på olika nivåer inom universitetet påbörjas. 


Granskning av rekrytering av gästprofessorer, adjungerade 
professorer och gästforskare/gästlärare 
Syftet med granskningen har varit att, utifrån nedanstående frågor, bedöma den 
interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. Granskningen har 
omfattat följande: 
 


• Hur ser rekryteringsprocessen ut för gästprofessorer och adjungerade 
professorer?  


• Hur ser rekryteringsprocessen ut vad avser gästforskare och gästlärare? 
• Vilka riktlinjer finns? 
• Vilken bakgrundskontroll görs beträffande personerna? 
• Vilka behörigheter är möjliga att få för de olika kategorierna? 
• Vilken uppföljning görs av att eventuella riktlinjer följs? 


 
Anställning av gästprofessor och adjungerad professor regleras bl.a. i högskole-
lagen5 och högskoleförordningen6. I högskolelagen 3 kap 3§ anges bl.a. att en 
professor får anställas för en bestämd tid, om det är fråga om adjungering till en 
högskola av någon som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet 
(adjungerad professor) eller anställning som gästlärare av en person som uppfyller 
behörighetskraven för professor (gästprofessor). Av 4 kap 6§ högskoleförord-
ningen framgår att vid anställning av en professor (inbegripet adjungerad profes-
sor) ska sakkunnigbedömning av de sökandes skicklighet hämtas in, om det inte är 
uppenbart obehövligt för prövningen av skickligheten. Den sammanlagda anställ-
ningstiden för en adjungerad professor får omfatta högst tolv år och för en gäst-
professor högst fem år. Lagen om anställningsskydd gäller.  
 
I universitetets anställningsordning7 anges att en gästprofessor ska uppfylla 
behörighetskraven för anställning som professor vid tidpunkten för ansökan. Per-
sonen ska också ha en specifik kompetens av värde för den aktuella verksamheten. 
För en adjungerad professor gäller att personen ska uppfylla behörighetskraven för 
att anställas som professor men att avsteg får göras om personen har en unik kom-
petens av särskild vikt för den aktuella verksamheten eller för att stärka verksam-
hetens anknytning till det omgivande samhället. Lärarförslagsnämnden vid den 
aktuella fakulteten ska lämna förslag på anställning som professor (inklusive 
adjungerad och gästprofessor). Hela eller delar av beredningen kan göras av en 
rekryteringskommitté. Vid anställning av en redan kompetensprövad professor 
som gästprofessor finns inget krav på att använda sig av ett beredande organ, vilket 
även gäller vid förnyad anställning som adjungerad professor eller gästprofessor.  
 
Gästforskare och gästlärare är personer som arbetar vid universitetet längre eller 
kortare tid utan att vara formellt anställda. Det finns ingen definition eller 
reglering av begreppen i lag eller förordning och eftersom de inte är anställda 
omfattas de inte heller av universitetets anställningsordning.  
 


                       
5 1992:1434 
6 1993:100 
7 Dnr STYR 2017/1906 
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Iakttagelser och slutsatser 
Beslut om anställning som gästprofessor och adjungerad professor fattas av rektor 
vid ett rektorssammanträde. Internrevisionens genomgång av ett stort antal beslut 
har visat att kontrollen av den totala anställningstiden fungerar tillfredställande. 
Av samtliga granskade beslut har ett fall påträffats där den tillåtna sammanlagda 
anställningstiden överskridits. Vid universitetsledningens kansli har det också 
tagits fram en skriftlig promemoria där det framgår vad som ska bifogas olika 
typer av ärenden. Något krav på att det ska ha inhämtas referenser i anställnings-
ärenden rörande gästprofessorer eller adjungerade professorer finns inte.  
 
Vid tre av de fyra fakulteter som ingått i granskningen finns skriftliga anvis-
ningar/instruktioner för anställning av gästprofessorer. Vid den fjärde uppges att 
de haft skriftliga anvisningar men att dessa behöver uppdateras. Fakulteten har 
dock mallar för kravprofil och riktlinjer för hur kriterierna ska värderas. Rutinerna 
ser olika ut vid fakulteterna men gemensamt är att anställningsärendena huvud-
sakligen hanteras på fakultetsnivån. Samtliga fakulteter har också rutiner för 
anställning av adjungerade professorer och två av de fyra har skriftliga anvis-
ningar. Hanteringen sker även här huvudsakligen på fakultetsnivån. Flera av de 
intervjuade vid fakulteterna har uppgett att man skärpt rutinerna vid anställning av 
gästprofessorer och adjungerade professorer efter händelserna med en gästpro-
fessor vid Karolinska institutet. Detta gäller bl.a. referenstagning. Enligt intern-
revisionens bedömning minskar en sådan rutin risken för framtida problem och bör 
därför vara huvudregel även när det gäller tidsbegränsade anställningar. När det 
gäller vilka behörigheter och tillgång till system som tilldelas varierar det både 
mellan fakulteterna och mellan institutionerna. 
 
Vid genomgång av universitetets person- och adresskatalog Lucat har framkommit 
att det där finns ett antal personer som benämns gästprofessor eller adjungerad 
professor trots att personerna antingen aldrig anställts som detta eller där tiden löpt 
ut, i vissa fall flera år tidigare. Eftersom anställning som gästprofessor och adjun-
gerad professor är reglerat i högskoleförordningen och i universitetets anställ-
ningsordning bör benämningarna enbart användas i de fall som följer regelverket. 
Personer som inte längre innehar de aktuella anställningarna och där en förläng-
ning inte ska ske bör tas bort ur Lucat. Är personen kvar vid universitetet men i en 
annan roll bör benämningen ändras till den korrekta. 
 
Rollen som gästforskare eller gästlärare är inte reglerad i lag eller förordning och 
det saknas oftast interna riktlinjer. Ingen av fakulteterna har riktlinjer för anlitande 
av gästlärare och gästforskare. Hantering sker huvudsakligen på institutionsnivån 
eller på forskargrupps/avdelningsnivån och någon uppföljning eller kontroll görs 
sällan eller aldrig från överordnad nivå. Institutionernas rutiner ser olika ut och 
flera svarar att det inte finns en dokumenterad process. Några tydliga regler kring 
bakgrundskontroll med referenstagning finns enligt uppgift inte för gästforskare 
och gästlärare och behörigheter och tillgång till system verkar ofta styras av 
önskemål från den aktuella avdelningen/forskargruppen. 
 
Att knyta gästforskare och gästlärare till universitetet ger en möjlighet att få till-
gång till värdefull kompetens och öka utbytet med andra lärosäten och det omgi-
vande samhället. Det är också viktigt som ett led i universitetets internationa-
liseringsarbete. Samtidigt måste det finnas en kontroll över vilka personer som 
vistas i våra lokaler och vilka behörigheter dessa personer får. En översyn bör där-
för göras som tar hänsyn till risker inom t.ex. informationssäkerhet och andra 
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säkerhetsfrågor, försäkringsskydd och hantering av utrustning samt avtalsfrågor 
kopplade till t.ex. olika typer av licenser. I det fall riskerna behöver hanteras 
gemensamt bör sedan gemensamma bestämmelser tas fram, implementeras och 
regelbundet följas upp. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Tillse att uppgifterna i Lucat är korrekta och aktuella   
• Låta utreda de granskade kategoriernas behov av behörighet till lokaler 


och system samt i anslutning till detta bedöma behovet av gemensamma 
bestämmelser. 


• Överväga att upprätta ett gemensamt regelverk avseende gäst-
forskare/gästlärare. 


Förvaltningschefen har svarat: 
Allmänna kommentarer 
Det finns behov av att formalisera regelverket kring LUCAT, varför ett sådant 
arbete kommer att påbörjas. I detta ligger bl.a. att tydliggöra roller och det ansvar 
och behörigheter som följer med dessa. 
 
Eftersom systemförvaltaren för LUCAT för närvarande är hårt arbetsbelastad med 
övergången av lönehanteringen till SSC kan arbetet med framtagande av regelverk 
för LUCAT påbörjas först under hösten 2019 och beräknas avslutas under 2020. 
 
Vidare kommer vi i framtida systemuppdateringar (planerat till år 2020) att 
utveckla funktionalitet i LUCAT för att möjliggöra årlig verifiering av inlagda 
personer och behörigheter. När sådan möjlighet finns kommer årlig verifiering av 
behörigheter, såväl till system som till lokaler, att kunna genomföras. 
 
Specifika kommentarer på rekommendationerna 


• Idag är LUCAT konstruerat så att personer som inte har formell anställ-
ning bara kan ligga kvar i systemet högst ett år. Därefter måste katalog-
ansvarig aktivt välja att låta dem ligga kvar och då för ytterligare ett år i 
taget. I det regelverk som ska tas fram kommer vi att tydliggöra att det 
ligger i katalogansvarigs ansvar att säkerställa att uppgifterna i LUCAT är 
uppdaterade och korrekta. Den verifieringsfunktion som anges ovan kom-
mer ytterligare att säkerställa korrekt information i LUCAT. 


• Ovan nämnda regelverk avseende LUCAT kommer att tydliggöra vilka 
roller som ger behörighet till våra bassystem, exempelvis tillgång till nät-
verk, e-post och bibliotekssystem. Regler avseende behörigheter i övriga 
system beslutas av berörd systemägare. När det gäller gästprofessorer, 
adjungerade professorer, gästlärare/gästforskare så är det respektive pre-
fekt som bedömer vilka behörigheter som ska finnas beroende på arbets-
uppgifter. Det är sedan ytterst systemägaren som tilldelar behörigheten 
som fattar det slutliga beslutet om behörighet ska tilldelas till systemet. 
När det gäller tillträde till lokaler så är det ytterst prefekt som även här 
bedömer vilket tillträde som personal kopplad till institutionen ska ha. 
Sedan kan detta beslut ha delegerats vidare till exempelvis husprefekt. Det 
går sannolikt inte ta fram gemensamma bestämmelser om tillträde till loka-
ler då det måste bedömas med hänsyn till arbetsuppgifterna och det behov 
till tillträde som följer av dessa. Vi kommer att förtydliga att systemägarna 
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ansvarar för att behörigheter inte tilldelas utöver vad som måste anses 
lämpligt med hänsyn till befattning och arbetsuppgifter. 


• Sektionen Personal kommer att titta på denna fråga under våren 2019. 
 


Granskning av intern styrning och kontroll vid Humanistiska 
och teologiska fakulteterna 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen inom Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT), två fakulteter som 
administreras ihop. Granskningen har enbart omfattat fakultetsnivån, men. IR har 
parallellt även genomfört granskningar vid två institutioner vid HT, se nedan. 
Granskningen har fokuserat på intern styrning och kontroll inom ledning och 
styrning, ekonomi och personal. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
IR:s bedömning är att HT har grundläggande komponenter för en god intern styr-
ning och kontroll på plats. Väsentliga styrande dokument finns och dessa är kom-
municerade och finns tillgängliga för medarbetarna. Enligt IR:s bedömning finns 
etablerade interna informations- och kommunikationskanaler på fakultetsnivån 
som stödjer olika delar av verksamheten. Fakulteternas arbetsordning definierar 
hur organisationen ska vara uppbyggd och det är klart hur ansvar och befogenheter 
är delegerat. Fakulteterna deltar i universitetets riskarbete och man är väl 
medveten om de största riskerna. I riskvärderingen finns åtgärder och en 
beskrivning av hur arbetet med dessa fortskrider. 
 
IR anser att HT har god kontroll över sin verksamhet och de utmaningar som 
fakulteterna står inför samt hur man ska hantera dessa. Styrelsen har en god 
uppföljning av verksamheten och de beslut som är fattade på delegation. Den 
finansiella rapporteringen följer universitetets process. Ekonomiavdelningen vid 
HT följer upp den ekonomiska utvecklingen inom fakulteterna och de har god 
kontroll genom den uppföljning som löpande sker. HT har också en god styrning 
och uppföljning inom personalområdet. 
 
I en av institutionsgranskningarna vid HT framkom att det har förekommit att 
bidragsgivare har satt in forskningsmedel på forskares privata konto, troligtvis i 
syfte att undvika att bidraget belastas med lönepåslags- och OH-kostnader. 
Institutionen har i vissa fall känt till detta eftersom man har fått intyga sökandens 
anknytning till institutionen. IR har i sin granskning vid den aktuella institutionen 
rekommenderat att institutionen tillsammans med HT utreder hur man ska hantera 
medel som kräver insatser från universitetet, men där finansiärerna har krav på att 
pengarna ska betalas ut till den anställdes privata konto. 
 
IR:s sammantagna bedömning är att det den interna styrningen och kontrollen vid 
HT är tillfredsställande. 
 
Internrevisionen har rekommenderat dekanen att:  


• HT kartlägger och utreder hur man ska hantera medel som kräver insatser 
från universitetet, men där finansiärerna har krav på att pengarna ska 
betalas ut till den anställdes privata konto. 


 
Dekanen har svarat: 
HT-fakulteterna har kartlagt hanteringen av medel som kräver insatser från 
universitetet, men där finansiärerna har krav på att pengarna ska betalas ut till den 
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anställdes privata konto genom att ställa frågan till institutionernas prefekter och 
infrastrukturenheternas chefer om i vilken utsträckning de tillfrågats om att skriva 
intyg eller underteckna rangordningar och nomineringar till externa finansiärer 
som krävt att medlen ska betalas ut till den anställdes privata konto. 
 
Svaren på frågan från institutioner och infrastrukturenheter är att de flesta inte har 
någon erfarenhet av sådana krav och att två institutioner endast i undantagsfall 
råkat ut för detta. Den ena av de två institutionerna har samtidigt upplyst den 
sökande om att bisyssla måste anmälas om medlen erhålls. HT-fakulteterna vidtar 
också åtgärden att fr.o.m. 2019 förtydliga instruktionerna i den årliga påminnelsen 
till de anställda om att anmäla bisyssla. 
 
Den kartläggning som genomförts är givetvis inte fullständig. Antalet möjliga 
bidragsgivare är mycket stort, och de kan ha kontakter med andra än prefekter och 
chefer. Det är emellertid svårt att se hur man på ett tillförlitligt sätt kan kartlägga 
frågan på ett mer uttömmande sätt. 
 
Granskning av intern styrning och kontroll vid två institutioner 
inom Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Syftet med granskningarna har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen på institutionsnivån. Granskningarna som varit översiktliga och har fokuse-
rat på områdena ledning och styrning, ekonomi samt personal. Vissa kontroller 
avseende bl.a. bisysslor, representation, reseräkningar, upphandling och kontant-
hantering har gjorts.  
 
Iakttagelser och slutsatser 
Institution nr 1: Baserat på de intervjuer och stickprov internrevisionen genomfört 
anser vi att den interna styrningen och kontrollen är tillfredställande. De brister 
som har konstaterats vad gäller anmälan av bisysslor kommer enligt uppgift att 
hanteras vid den årliga uppföljningen. 
 
Institutionen arbetar aktivt med att stärka den interna styrningen och kontrollen 
bl.a. genom tydliga rutiner och delegationer vilket bidrar till att prefekten lättare 
kan överblicka institutionens verksamhet. Institutionen har också ett strategiskt 
styrdokument som, förutom att det pekar ut färdriktningen för institutionen, även 
innehåller uppgifter om vem som är ansvarig samt att uppföljning ska göras och 
rapporteras. Uppföljning sker regelbundet och om avvikelser upptäcks vidtar 
institutionen åtgärder för att minimera risken att motsvarande fel upprepas. 
 
Institution nr 2: Baserat på de intervjuer och stickprov som IR genomfört anser vi 
att institutionen har god ordning och reda inom de områden som inrymts i 
granskningen och att organisationsstruktur med ansvar och befogenheter är tydlig. 
Institutionen har visserligen ingen fastställd riskhanteringsprocess men man är 
medveten om de risker som finns i verksamheten och har bl.a. identifierat 
underskottet i grundutbildningen som en risk och har vidtagit åtgärder för att 
komma tillrätta med detta. Löpande uppföljning och rapportering genomförs. Vi 
vill påtala vikten av att institutionen fortsätter med att fortlöpande följa upp och 
utvärdera åtgärdernas effekt och att återrapportera detta till institutionsstyrelsen. 
Institutionen har även tydliga strukturer och rutiner för intern kommunikation.  De 
brister som konstaterats vad gäller anmälan av bisysslor hanteras i den årliga 
uppföljningen från fakulteten. 
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Trots ovanstående anser vi att det finns behov av förbättringar för att stärka den 
interna styrningen. Främsta anledningen till detta är att det enligt uppgift har 
förekommit att vissa mindre finansiärer krävt att få betala ut medel till anställdas 
privata konton istället för till universitetet, samtidigt som finansiärerna krävt att 
företrädare för universitetet ska godkänna ansökan eller skriva ett intyg. Syftet är 
troligtvis att man vill undvika att bidraget belastas med lönepåslags- och OH-
kostnader. Institutionen i vissa fall känt till detta eftersom man har fått intyga 
sökandens anknytning till institutionen. Internrevisionen anser att ett sådant 
förfarande är felaktigt av flera skäl. Ska medel utbetalas direkt till bidragsgivarens 
konto är en viktig förutsättning att det inte finns några kopplingar till universitetet 
och att ansökningar av sådana bidrag görs av personen som privatperson och utan 
hänvisningar till universitetet. Om en forskare får sådana forskningsmedel måste 
dock även en anmälan av bisyssla göras och bedömas. Om bisysslan godkänns 
måste forskningen utföras på fritiden och inte bedrivas med hjälp av resurser från 
universitetet i form av lokaler, datorer, system, avtal mm. Det är viktigt att notera 
att sådana kontrakt inte kan signeras och godkännas av prefekt eller motsvarande.  


Internrevisionen har rekommenderat prefekten att: 
• Institutionen tillsammans med HT utreder hur man ska hantera medel som 


kräver insatser från universitetet, men där finansiärerna har krav på att 
pengarna ska betalas ut till den anställdes privata konto. 


• Institutionen fortsätter med att fortlöpande följa upp åtgärdernas effekt för 
att komma tillrätta med underskottet i grundutbildningen och återrappor-
tera detta till institutionsstyrelsen. 


 
Prefekten har svarat (något förkortat):  
Mot bakgrund av denna rekommendation har undertecknad, efter samråd med 
HT-fakulteternas kanslichef och ekonomichef, samt efter diskussion i HT-
fakulteternas prefektforum, beslutat att sprida följande information bland den 
forskande personalen vid institutionen: 
Internrevisionen vid LU har uppmärksammat att det förekommer att bidragsgivare 
vill betala ut beviljade forskningsmedel till den sökandes konto i stället för till 
universitetet. Detta är möjligt, förutsatt att projektet anmäls som bisyssla och om 
det bedrivs utan att universitetets resurser tas i anspråk vid utförandet. Ska medel 
utbetalas direkt till bidragsgivarens konto är en viktig förutsättning att det inte 
finns några kopplingar till universitetet och att ansökningar av sådana bidrag görs 
av personen som privatperson och utan hänvisningar till universitetet. I sådana fall 
kan ansökan inte heller tillstyrkas av prefekten. 
 
Om prefekt (eller motsvarande) måste skriva under ansökan ska beviljade medel 
utbetalas till institutionen som alla andra externa bidrag. 
 
I möjligaste mån ska även berörda bidragsgivare informeras om detta regelverk. 
 
Internrevisionens rekommendation att institutionen även fortsatt ska följa upp 
effekterna av de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med underskottet i 
grundutbildning är rimlig och institutionsledningen återkopplar kontinuerligt till 
såväl institutionsstyrelse som fakultetsledning för att tydliggöra effekterna av 
beslutade åtgärder.  
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3. Uppföljning av granskningar genomförda tidigare år 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska internrevisionen följa upp 
tidigare års iakttagelser och rekommendationer. Om IR anser att kvarstående risker 
är allvarliga har revisionschefen ansvar för att rapportera detta till styrelsen. 
 
IR har följt upp de åtgärder som ännu inte var genomförda vid tidigare uppfölj-
ningar och där lämnade rekommendationer accepterats av universitetsledningen. 
Efter att ha genomfört årets uppföljningar anser IR att huvuddelen av de lämnade 
rekommendationerna har genomförts och att det pågår arbete med att genomföra 
flertalet av resterande rekommendationer. De rekommendationer som kvarstår 
avser åren 2014 – 2017. 
 


__________________________ 





		IR har rekommenderat förvaltningschefen att:

		Allmänna kommentarer

		Specifika kommentarer på rekommendationerna
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Styrning av lokalfrågor vid Lunds universitet 


Styrning av lokalfrågor diskuterades senast vid universitetsstyrelsens sammanträde 2018-09-21. 
Styrelsen uppdrog då åt rektor att återkomma till styrelsen med ett reviderat dokument som 
tydligare visar förslag till fördelning av roller, ansvar och beslutsordning. I denna PM redogörs 
för universitetets två styrdokument avseende lokalförsörjning, Campusplanen och 
lokalförsörjningsplanen, hur beslutsprocessen i enskilda byggprojekt hanteras och hur 
byggprojekt kopplar till styrdokumenten. Styrelsen föreslås att vid sammanträde 2019-02-15 
ställa sig bakom den föreslagna processen samt fatta beslut om framtida struktur av 
lokalförsörjningsplan. Hösten 2019 kommer förslag till lokalförsörjningsplanen att presenteras för 
styrelsen.  


I den PM om styrning av lokalfrågor som togs fram inför styrelsens sammanträde 2018-09-21 
föreslogs även att det årligen ska tas fram en utvecklingsplan. Då campusplanen och 
lokalförsörjningsplanen bedöms utgöra fullt tillräckliga styrdokument, har det förslaget nu utgått. 


Bakgrund 
Universitetets lokaler är en viktig förutsättning för att bedriva framgångsrik forskning och 
undervisning. Lunds universitet hyr idag ca 530 000 kvm till en hyreskostnad om ca 850 mkr/år 
vilket är 12,3 % av universitetets totala omsättning. Lokaler utgör därmed universitetets näst 
största kostnad och förväntas öka med minst 170 – 250 mnkr de närmaste 10 åren. Detta bl a med 
anledning av Lunds universitets utveckling av området vid MAX IV och ESS samt ett antal större 
byggprojekt i både Lund och Malmö. Utifrån detta finns det behov av att tydliggöra 
beslutprocessen och hur universitetsstyrelsen involveras i lokalfrågor.  


Förslag till styrning av lokalfrågor 
Som underlag för beslut avseende lokalfrågor inom Lunds universitet föreslås att det 
fortsättningsvis ska finnas två viktiga styrdokument: 


- en campusplan som fastställs av styrelsen ca vart 10:e år
- en lokalförsörjningsplan som fastställs av styrelsen årligen


Campusplan 
Campusplanen är ett visionsdokument som dels beskriver den historiska, dels den framtida 
långsiktiga utvecklingen av universitetets geografiska utbredning. Planen innehåller strategier och 
riktlinjer som ska gälla för utbyggnad och utveckling. Lunds universitets campusplan togs fram 
2012 och gäller till 2025 (se bilaga 1). Campusplanen presenterades i universitetsstyrelsen 2012. 
Nuvarande plan är fortfarande aktuell men bör revideras när universitetets strategier för SVS är 
klara, då en flytt av verksamheter till SVS kommer att ha stor påverkan på befintligt campus i 
Lund. Ny plan bör gälla till 2030 med utblick mot 2040. Campusplanen bör kompletteras med 
visioner och strategier även för universitetets campusområden i Malmö och Helsingborg.  
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Campusutvecklingsplan som anger riktning och principer för universitetets långsiktiga 
lokalförsörjning föreslås fastställas ca vart 10:e år av styrelsen. LU Byggnad som är universitetets 
stöd i lokalfrågor ansvarar för att lokalförsörjningen följer de visioner och principer som anges i 
campusplanen. 
 
Lokalförsörjningsplan 
Universitet och högskolor ska enligt regeringens direktiv redovisa sin lokalförsörjning för de 
nästkommande tre åren i en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av 
lärosätets styrelse och såväl ingångna som förväntade hyresavtal ska redovisas. Statliga 
universitet och högskolor ska kommentera vilka förutsättningar som utgör grunden för den 
framtida planeringen av lokalförsörjningen samt vilka riktlinjer som ska gälla för ny- och 
ombyggnadsprojekt. Av planen ska framgå om lärosätet avser att till regeringen inkomma med en 
särskild framställan om att teckna hyresavtal med lång löptid.  
 
Lokalförsörjningsplanen föreslås fastställas årligen av styrelsen och utgör grund för de beslut som 
sedan fattas av rektor i byggprocessen under året. I bilaga 2 finns förslag på utformning av Lunds 
universitets lokalförsörjningsplan. 
 
Beslutsprocess för enskilda byggprojekt 
Vid Lunds universitet är det respektive fakultet som initierar om- och tillbyggnadsprojekt, och 
ansvarar för sina lokalkostnader. Ökade lokalkostnader ska godkännas av berörd fakultetsstyrelse. 
I de fall universitetet går in med gemensamma resurser i lokalprojekt involveras universitets-
ledningen och styrelsen då beslut om detta fattas i resursfördelningen. Sektionen LU Byggnad 
ansvarar för att det finns en ändamålsenlig och effektiv planerings- och genomförandeprocessen 
för lokalprojekt. Vid förändrat lokalbehov kontaktar berörd fakultet LU Byggnad som 
tillsammans med fakulteten driver lokalprojektet.  
 
Planerade byggprojekt granskas vid flera tillfällen innan ett genomförandebeslut tas och 
hyresavtal tecknas med hyresvärd. En mycket kortfattad beskrivning av planerings- och 
byggprocessens åtta steg samt de olika beslutstillfällena finner ni i bilaga 3. 
 
Under hela planerings- och byggprocessen säkerhetsställer LU Byggnad att Campusplanens 
intentioner följs och att i Lokalförsörjningsplanen beslutade planeringsförutsättningar är 
uppfyllda. Inför varje beslut om att gå vidare bedöms projektets ekonomiska realiserbarhet av LU 
Byggnad, av respektive fakultetsstyrelse samt av rektor. 
 
Redovisning av pågående lokalprojekt 
Två gånger per år redovisar LU Byggnad pågående och planerade projekt för 
universitetsledningen, personalorganisationerna m fl.  
 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen föreslås besluta att: 


- ställa sig bakom ovan beskriven process för styrning av lokalfrågor 
- fastställa struktur för framtida lokalförsörjningsplan enligt bilaga 2 


 
 
Bilaga 
1. Förslag till mall för lokalförsörjningsplan  
2. Beskrivning av planerings- och byggprocess 
3. Lunds universitets campusplan  
 







FÖRSLAG PÅ LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN  Bilaga 1 STYR 2018/1379 


1. Inledning 
 


2. Förutsättningar  
Denna del innehåller generella riktlinjer för lokalplanering vid Lunds universitet: Exempel på 
generella riktlinjer:  


• Lunds universitet lokaler och campusområde ska vara attraktiva miljöer och föredömliga 
stadsbildsmässigt, arkitektoniskt, funktionellt och ur hållbarhetssynpunkt.  
 


• Lunds universitets lokalplanering ska vara långsiktig och kostnadseffektivt.  
 


• Vid ny- och ombyggnad ska flexibilitet och generalitet eftersträvas för att förändrade krav ska 
kunna mötas och maximalt bruksvärde uppnås för gjorda investeringar.  
 
En redogörelse  av planeringsförutsättningar för de olika campusområdena Lund, Malmö och 
Helsingborg. Vad kommer att påverka lokalplaneringen inom respektive campus de närmaste 
åren? 
 


3. Sammanfattning  
En sammanfattning av vilka ny- och ombyggnader som kommer att genomföras och till vilken 
kostnad under de närmaste tre åren och vilka planer som finns för genomförande av ny- och 
ombyggnader de närmaste tio åren och en uppskattning av dessa kostnader. 
 


4. Lokalkostnader 


• Lokalkostnadsandelen 
• Principer för fördelning av lokalkostnad 
• Lokalkostnader och lokalinnehav  
• Hyresavtal/hyresvärdar  
• Avtalsbindning  
• Vakansgrad  
• Lokalförsörjningsreserven-historik 


 


5. Lokalförändringar 


• Redovisning av vilka projekt som; 
1. utreds 
2. projekteras 
3. genomförs (beslutade) 


• Utveckling av lokalkostnader de närmaste 5-7 åren 
• Projekttidsplan 
• Avtalsrelaterade förändringar (kommande omförhandlingar och lokaler som ska lämnas) 
• Regeringens medgivande till långa hyreskontrakt 


 


6. Finansiering med gemensamma medel  
Redovisning av vilka projekt som har beslutats eller kommer att föreslås erhålla finansiellt 
stöd. 







      Bilaga 2 
 
 
 
Kortfattad beskrivning av planerings- och byggprocess 
 
Nedan beskrivs de åtta stegen i planerings- och byggprocessen samt de olika beslutstillfällena. 
 
 


1. Initiering av ett lokalprojekt. Vid förändrat lokalbehovet kontaktas LU Byggnad av 
verksamheten, oftast fakultetsledningen. Efter en första bedömning om projektet är realiserbart 
tas ett utredningsbeslut av LU Byggnad efter samråd med fakulteten.  
 


2. Alternativa lokallösningar utreds. När det finns en idé om hur lokalbehovet kan lösas behöver 
en förstudie (arkitektskiss) göras. Beslut om förstudie tas fram tas av LU Byggnad i samråd 
med fakulteten och avtal om förstudie tecknas med aktuell hyresvärd. 
 


3. Förstudie genomförs När förstudien samt en första kalkyl är klar och accepterad tas beslut om 
projektering av programhandling. Den kostnad som universitetet förbinder sig att betala i 
nästa skede kan var i storleksordningen 2-5 mkr. Detta beslut tas av LU Byggnad efter samråd 
med fakulteten. Projekteringsavtal för programhandling tecknas med hyresvärden. 
 


4. Programhandling tas fram: När programhandling och en preliminär hyresnivå är klar och 
accepterad av LU tas beslut om fortsatt projekteringsarbetet. Den kostnad som universitetet 
förbinder sig att betala i nästa skede kan var i storleksordningen 5-50 mkr. Detta beslut, ett 
inriktningsbeslut, föreslås bli ett rektorsbeslut. Idag är det byggnadschefen som beslutar om 
kostnaden är under 30 mkr och förvaltningschefen om kostnaden är över 30 mkr. 
Projekteringsavtal för systemhandling tecknas med hyresvärden. 
 


5. Systemhandling tas fram: När systemhandlingen är klar gör hyresvärden en kalkyl och lämnar 
ett hyresförslag. Efter förhandling om hyresvillkor och när LU och hyresvärd är överens tas 
beslut om att genomföra projektet. Idag fattas dessa beslut av förvaltningschefen. Rektor 
föreslås vara den som framöver fattar genomförandebeslut och tecknar hyresavtal. När avtal 
tecknats med hyresvärden genomförs byggentreprenaden. 
 


6. Bygghandling och upphandling av byggentreprenaden genomförs. 
 


7. Byggtid och upphandling (LU) av inredning och utrustning genomförs. 
 


8. Inflyttning 
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4 CAMPUSPLAN 1 KAPITEL 1
PROJEKT 
CAMPUS LUND 
Lunds universitet grundades år 1666 med säte 
mitt i staden. Genom seklen har nya byggna-
der och områden lagts till och verksamheten 
förskjutits mot främst nordost.  Nu står uni-
versitetet inför ännu en stor utbyggnad. Un-
der den närmaste tjugoårsperioden kommer 
universitetet att utveckla två forskningsan-
läggningar för internationell spetsforskning. 
Expansionen påverkar inte bara universitetet 
utan också staden och regionen. Tillsammans 
ska universitet och stad kunna erbjuda att-
raktiva miljöer för såväl utbildning, forskning 
och innovation som för boende, studentliv 
och stadsliv. För detta behövs en framsynt 
planering av verksamheter, infrastruktur och 
service. 


Lunds universitets Campusplan 2012-2025 är 
ett svar på detta planeringsbehov.
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LUNDS UNIVERSITET ÅR 2025 
Redan vid instiftandet av Lunds universitet år 1666 be-
stämdes att det skulle bli ett universitas illustrissima, ett 
universitet i nivå med de bästa utländska lärosätena.  I 
trehundrafemtio år har Lunds universitet bedrivit utbild-
ning och forskning under mottot ad utrumque paratus, 
”beredd till bådadera”. Vid Lunds universitet lär sig stu-
denter utforska och förstå sig själva och sin omvärld. Här 
utvecklar de sin förmåga att i samarbete med andra ta sig 
an krävande problem. Här lägger de grunden för livslång 
utveckling med kunskap, kreativitet och demokratiska 
värden som ledstjärnor. Lunds universitet utbildar fram-
tidens kunskapsutvecklare, problemlösare och ledare.


Lunds universitet är en välkomnande mötesplats och en 
smältdegel för nya idéer. Det är ett fullskaligt universi-
tet som med sina starka miljöer för utbildning, forskning 
och innovation tar sig an komplexa kunskapsproblem 
och globala utmaningar. I sin strategiska plan formulerar 
Lunds universitet sin vision: 


Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och för-
bättrar vår värld och människors villkor.


Målet är högsta kvalitet i utbildning, forskning, innova-
tion och samverkan med det omgivande samhället. Till 
våra främsta konkurrensfördelar hör universitetets tät-
het av kompetenser, starka infrastrukturer och attraktiva 
miljöer. Öppenhet, tillgänglighet och gränsöverskridande 
samverkan är nyckelbegrepp för hur vår potential ska tas 
tillvara och utvecklas än mer. Våra attraktiva och akade-
miskt framstående lärande- och forskningsmiljöer ska 
vidareutvecklas. Vårt kulturhistoriska arv och vår roll 
som bärare av kunskap och kultur ska synliggöras och 
därigenom även synliggöra universitetet i samhället. Vår 
identitet som lärosäte, vår särart som miljö och vår pro-
fil som universitet ska vara stark. Sättet att kommunicera 
vad universitet står för och vill åstadkomma ska präglas 
av konsekvens och tydlighet. Att vara student eller med-
arbetare vid just Lunds universitet ska vara speciellt och 
eftertraktansvärt. 


Med spetsforskningsanläggningarna MAX IV och ESS 
tar den gamla universitetsstaden med sitt kulturarv det 
definitiva steget mot att bli en global vetenskapsstad. Vi 
ska ta väl vara på våra förutsättningar att bli ett universi-
tet i världsklass i en av Europas mest dynamiska regioner. 
Samtidigt ska vi värna om vår särart och våra grundläg-
gande värderingar. Vi är beredda till bådadera. 
Ad utrumque paratus!  


Sven Strömqvist, vice rektor Lunds universitet


PROJEKT CAMPUS LUND
Enligt en ny undersökning är det gemensamma 
för framgångsrika universitetsmiljöer deras stads-
mässighet – eller strävan efter ökad stadsmässig-
het (Colab City 2011). I Lund har vi vetat det länge. 
Här fungerar universitet och stad i självklar sym-
bios. Staden är otänkbar utan universitetets prakt-
fulla byggnader och myller av ca 45 000 studenter 
och universitetet är otänkbart utan stadens mäktiga 
domkyrka och intima gatuliv. Utan tvivel är läget 
i medeltidsstaden Lund en av Lunds universitets 
främsta tillgångar. Det är ett förpliktande arv. Tidi-
gare generationer har skapat vackra och stämnings-
fulla miljöer färdiga för oss att njuta av och bruka. 
De miljöerna behöver bevaras, förvaltas och med 
varsam hand utvecklas för framtiden parallellt med 
att nya byggs upp. De befintliga miljöerna är också 
ett inspirerande arv. Genom att studera var och hur 
interaktionen mellan universitet och stad fungerar 
som bäst kan kunskap vinnas för framtida utform-
ning av universitetsområdet.


VISIONEN FÖR UNIVERSITETS VERKSAMHET
Till grund för visionen av Lunds universitet som fy-
sisk miljö ligger visionen av Lunds universitet som 
lärande- och forskningsmiljö, senast formulerad 
i Strategisk plan för åren 2012-2014. Målet är högt 
ställt. Lunds universitet avser att bli ett av världens 
mest framstående universitet. I verksamhetsvision 
ingår både hårda värden som utbildnings- och forsk-


ningsanläggningar av högsta kvalitet och mjuka vär-
den som universitetsmiljöns tradition och skönhet 
och ett klimat präglat av öppenhet, mångfald, in-
spirerande möten, tillgänglighet och demokratiska 
värderingar. 


Särskild kraft ska ägnas fyra områden där målbilder-
na har direkt relevans för den fysiska planeringen:


 » Lunds universitets identitet ska stärkas och dess 
verksamhet bli synligare i staden. Vad universite-
tet står för, dess specifika kvaliteter och profil, ska 
förmedlas också i den fysiska miljön.   


 » Universitetets lärandemiljöer ska vara attraktiva 
och akademiskt framstående genom nära kon-
takt utbildning/forskning. Utbytet ska främjas av 
närliggande eller gemensamma lokaler och mö-
tesplatser.   


 » Universitetets forsknings- och innovations-
miljöer ska vara starka och stödjas av en forsk-
ningsinfrastruktur väl i samspel med den digi-
tala utvecklingen. De ska vara integrerade i övrig 
verksamhet och synliga i universitet och stad. 
Samspelet med övriga användare – regionalt, na-
tionellt, globalt – ska främjas av närliggande eller 
delade lokaler och gemensamma mötesplatser.    


 » Universitetets roll som kunskaps- och kulturbä-
rare i samhället ska vara stark och synlig genom 
attraktiva och framstående bibliotek och museer, 


byggnader och parker av hög kvalitet samt ge-
nom rik kulturverksamhet. Genom att kunna 
erbjuda både universitetet självt och omgi-
vande samhälle sådana inspirerande och ut-
vecklande mötesplatser främjas möjligheten 
att förmedla kunskap om och perspektiv på 
vårt kulturarv, vår nutid och vår framtid.


Universitetets övergripande strategi för att för-
verkliga verksamhetsvisionen är gränsöverskri-
dande samverkan. Förutsättningarna för detta är 
goda. Universitetet är fullskaligt, har stor täthet 
av kompetenser och resurser och bedriver redan 
framgångsrik gränsöverskridande forskning och 
samverkan med bland annat sjukhus, stad och 
region på såväl danska som svenska sidan om 
Sundet. Även samverkan med näringsliv och all-
mänhet är väl utvecklad och gynnar alla parter. 
Till universitetets styrkor hör också internationa-
liseringen och den kommer med tillkomsten av 
de nya forskningsanläggningarna att öka. 


I visionen ses gränsöverskridande samverkan 
också som ett verktyg för att stärka enigheten 
inom universitetet. Målet är ett universitet där 
mentala barriärer mellan fakulteter, institutioner, 
utbildning, forskning och administration har ri-
vits genom konstruktivt utbyte, och fysiska bar-
riärer minskat med ökad tillgänglighet och kom-
pletterande mötesplatser. 


Lunds tätaste stadsmiljö är också stadens studentkvarter.
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Lunds universitet/Campus Lund ligger mitt i en 
region med flera nationellt – och några globalt 
– topprankade universitet och högskolor. Utbild-
ningsnivån i Öresundsregionen är enligt samar-
betsorganisationen Tendens Öresund genomgående 
högre än i angränsande regioner. Därtill finns här 
ett framgångsrikt och kunskapsintensivt näringsliv, 
flera flygplatser och ett väl utbyggt järnvägsnät. Det 
centrala läget och tillgängligheten är fördelar väl 
värda att göra tydliga i den framtida fysiska miljön.  


Lunds universitet är bland annat genom sin storlek 
och höga internationella rankning flaggskeppet på 


den svenska sidan om Sundet. Flerkärnigheten och 
närheten till övriga lärosäten, inte minst till Lunds 
universitets egen verksamhet på Campus Helsing-
borg, i Malmö och Ljungbyhed, är tillgångar som 
lyfts fram. Väl utvecklade kommunikationer är 
en förutsättning för det utåtriktade arbete som ett 
framgångsrikt universitet måste bedriva. 


I framtiden är de lokala kollektivtrafikförbindelser-
na väl synliggjorda på universitetets hemsida. Både 
utländska och inrikes besökare kan enkelt få infor-
mation om hur man transporterar sig lokalt och re-
gionalt samt var man hittar reseupplysningar för oli-


ka trafikslag. Redan vid Lunds centralstation finns 
också en karta över hur man når olika platser på 
universitetet. Den behagliga promenadvägen mel-
lan stationen och Lundagård är väl skyltad. Första 
infopunkt för vidare vägledning och upplysningar är 
Juridicum med sitt utmärkta läge vid Lilla Gråbrö-
dersgatan.  Även bilburna universitetsbesökare leds 
med hjälp av strategiskt placerade kartor och skyltar 
mot sina besöksmål och lämpliga parkeringslägen. 


Det viktiga samarbetet mellan universitet och nä-
ringsliv är en fråga för hela regionen.  Alla kunskaps-
företag i regionen känner till vilka resurser som 


finns vid Lunds universitet och vart man kan vända 
sig med frågor eller för att skapa kontakter. Den pla-
nerade gemensamma regionala/kommunala/akade-
miska satsningen på en mötesplats har burit frukt. I 
anslutning till universitetets innovationskontor har 
en mötesplats med reception, kontaktpersoner och 
informationsmaterial där gemensamma ambitio-
ner kan synliggöras inrättats. Läget vid Fysicum vid 
Universitetsplatån är väl lämpat för ändamålet, och 
den nya mötesplatsen är förlagd till lokaler nära ga-
tan för att synas och locka spontanbesökare.


CAMPUS LUND I REGIONEN
Öresundsregionen ligger högt bland EU:s högteknologisks varu- och tjänsteproduktionsregioner. Karta: Region Skåne. Lunds universitets läge i en kunskapsintensiv region är en fördel att framhäva. 
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CAMPUSPLANEN SOM TOLKNINGSVERKTYG                                   
Campusplanens roll är att översätta visions- och 
styrdokumentens ord till praktisk åtgärd i den fysis-
ka verkligheten. Att till exempel i abstrakta målfor-
muleringar som tydlig identitet, starkare integration 
och mer synlig se behovet av enhetlig utformning, 
gemensamma lokaler och öppna bottenvåningar. 
Att svara på visionen av universitetet som mötesplats 
och en smältdegel för nya idéer med förslag på redan 
folkrika lägen där mötesplatser kan utvecklas, eller 
omvänt föreslå lokalisering av publikdragande verk-
samheter till stadspartier i behov av aktivering.     


Planen handlar alltså till stor del om markanvänd-
ning och om de basfunktioner som berörs: byggna-
der, grönska, utemiljöer och gator och stråk. Det kan 
gälla dels objektens placering, skala och volymer, 
dels deras samspel inom campus och med omgi-
vande stad, näringsliv och service. Liksom verksam-
hetsvisionen har Campusplanen primärt ett strate-
giskt perspektiv. 


Planen syfte är bland annat att ange ett gemensamt 
förhållningssätt om hur alla kan bidra till helhe-
ten. Funktion och form ska väljas så att den speci-
fika platsens fysiska resurser utnyttjas och förstärks 
samtidigt som campusmiljön som helhet gynnas. I 
planen ses förändringar i delarna som steg mot för-
ändring av helheten och närliggande projekt ses som 
början på en längre utveckling. 


Campusplanen avstår från att diskutera frågor som 
erfarenhetsmässigt snabbt kan bli inaktuella. Verk-
samheters lokalbehov mer i detalj kommer att be-
handlas i en kompletterande lokalförsörjningsplan. 
Lokalförsörjningsplanen kommer att presentera de 
projekt som är under utredning, projektering och 
under om- eller nybyggnation. Den kommer även 
att innehålla en tidsplan för de redovisade åtgärder-
na samt deras finansiering.   


Campusplanens uppgift är inte minst att förena 
gammalt och nytt. Lunds universitet är i hög grad 
förknippat med den status som en lång akade-
misk historia ger. I visionsdokumentens honnörs-
ord som tradition och akademiska kvaliteter ligger 
också önskan om att dessa egenskaper ska synas i 
miljön. Campusplanen kan bidra till detta genom 
anvisningar om att vid förtätning och ombyggnad 
ska befintliga värden skyddas och förnyelse ske med 
varsamhet.  
                      


VISIONEN FÖR UNIVERSITETETS MILJÖ
Visionen bakom Campusplanen är ett identitets-
starkt Lunds universitet som är en fortsatt och för-
stärkt del i stad och stadsliv. Också nya byggnader 
och områden ska vara fysiskt inflätade i stadsväven 
och funktionellt en både givande och tagande part 
i Lunds speciella samspel mellan lärdom, kultur, 
service och näringsliv. Stad och universitet ska ut-
vecklas för att än mer berika varandra, med därtill 
stärkta och växande band till regionen, nationen, 
Europa och övriga världen. 


Visionen av Campus Lund år 2025 kan beskrivas som 
en grön kil med spetsen i Lundagård och den breda 
basen vid Brunnshög. Allteftersom kilen vidgar sig 
ut från centrum passerar den stadens årsringar och 
både dess byggnader och grönska avspeglar de olika 
stilepokerna från sent 1800-tal till 2000-talet. Grön-
skan samlar ihop och ger tidigare åtskilda univer-
sitetsmiljöer deras förenande akademiska identitet: 
campus år 2025 är en både integrerad och distinkt 
del av staden Lund. 
                                                                                                                   
I framtidens campus är de södra och norra delarna 
av universitetsområdet sammanlänkade genom för-
tätning och grönplantering, förbättrad infrastruktur 
och utökad kollektivtrafik. Genom hela campus från 
Lunds C till Brunnshög löper ett starkt sammanbin-
dande stråk – Kunskapsstråket. Via Kunskapsstråkets 
nya tvärstråk och noder ökar kontakten mellan såväl 
campus och stad som mellan campus olika delar. 


Sammanhållningen inom universitetet är stark. Uni-
versitetets områdesgränser har brutits ned genom 
ökad rörlighet och öppenhet, bland annat manifes-
terad i nya förenande byggnader. Det finns gott om 
informella mötesplatser inom- och utomhus vid na-
turliga noder både i universitetsanläggningarna och 
i omgivande stad. I hela universitetsområdet känner 
man att universitetet är en levande, kreativ miljö. 
Kulturen blomstrar och syns i bibliotek, museer, 
parker och utställningshallar och i nya anläggningar 
och kommunikationskanaler. Likaså syns framsteg 
och innovationer inom teknik, medicin och natur-
vetenskap i utställningar i Science Center, i bibliotek 
och möteslokaler och i institutionernas och labora-
toriernas skyltfönster i öppna bottenvåningar. Kon-
taktytorna där universitet och näringsliv möts är 
många. Ett självklart flöde mellan stad och univer-
sitet pågår, ett ömsesidigt utbyte stärkt av förenande 
stadsförtätning och stadsutbyggnad till gemensam 
glädje och nytta. 


Södra portvaktshuset vid Valvet. Nationalromantisk anläggning från 1916 
ursprungligen ritad för Lunds lasarett av Salomon Sörensen.


Entré till SOL från Helgonabacken. Nymodernistisk infill från 2004 ritad av 
Henrik Jais-Nielsen & Mats White arkitekter.
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En vision av framtidens universitetsområde med det centrala Kunskapsstråket. Illustration: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun, visualisering: Arrow
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CAMPUSPLANENS TILLKOMST OCH SYFTE
Projektet att ta fram en campusplan initierades av 
Lunds universitet och Akademiska Hus. Akademiska 
Hus är universitetsområdets största markägare och 
planen har, utan att inskränkas till Akademiska Hus 
mark, samfinansierats. Planen begränsas till Lunds 
universitets område i Lund. Planens avgränsningar 
inom staden har gjorts på basis av Lunds universitets 
bedömning av universitetets utvecklingsbehov fram 
till 2025. 


Campusplanen har tillkommit i samarbete med 
Lunds kommun och bland annat utvecklats parallellt 
med stadsbyggnadskontorets arbete med en ny struk-
turplan för det inre Kunskapsstråket. Arbetet med 
Campusplanen har även drivits i dialog med olika in-
tressenter och samarbetspartners som Region Skåne, 
Lunds universitets studentkår, Statens Fastighetsverk 
och övriga fastighetsägare, Statens Lantbruksuniver-
sitet samt representanter för LTH, Humanistiska och 
Teologiska fakulteterna, Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten och Medicinska fakulteten. I projektarbetet 
ingick workshops, seminarier, inventeringar, analy-
ser, föreläsningar med internationella experter och 
ett parallellt skissuppdrag med två inbjudna arkitekt-
kontor, Juul/Frost arkitekter, Köpenhamn och White 
arkitekter, Göteborg. Ett stort antal informationsmö-
ten, däribland med universitetsstyrelsen, hölls under 
processen som avslutades med en remisshantering. 
2012 vägdes resultaten samman till en målhandling 
för universitetsområdets fysiska utveckling fram till 
år 2025 – Campusplanen.  


Campusplanens huvuduppgift är att ange övergri-
pande förhållningssätt till den fysiska miljöns ut-
byggnad – att staka ut en färdriktning för campus-
utvecklingen. Planen ska vara tydlig nog att vara 
projektförberedande och samtidigt inte hindra vare 
sig spontana initiativ eller en idag okänd universitets-
utveckling. Målet är att i campus bygga in långsiktig 
hållbarhet ur alla aspekter – inte minst den sociala 
som är så avgörande för kreativitet och samarbete. 
Därför gäller planenes strategier för utbyggnad för-
utom nya universitetsbyggnader också service, bo-


städer, kultur, kommunikation och grönområden. 
Helhetssynen på den fysiska miljön gör Campuspla-
nen till en framtidsbild att samla olika aktörer kring, 
något som är speciellt viktigt eftersom Lunds univer-
sitets och Lunds kommuns expansion på Brunnshög 
delvis sammanfaller. Campusplanens vision för det 
framtida universitetsområdet ger både uttryck för 
Lunds universitets höga ambitioner och anvisar en 
väg att nå målet. 


Campusplaner vänder sig till var och en som är in-
tresserad av Lunds universitets fysiska utvecklings-
planer. Planen riktar sig lika mycket till universite-
tets externa samarbetspartners som internt till alla 
verksamma inom universitetet.  Det innebär att den 
ska vara lättillgänglig och passa olika läsarkategorier. 
Dess fem kapitel kan läsas i ordningsföljd för djupa-
re förståelse eller fristående efter intresse. Kapitel 5 
markeras även Snabbval & Sammanfattning eftersom 
det kan fungera som ett koncentrat av planen. För 
kommunens och regionens planerare och arkitekter 
samt för fastighetsägare och byggbransch är Cam-
pusplanen ett planeringsunderlag som bland annat 
kan underlätta och förkorta detaljplanearbetet. 


Campusplanen är tänkt att vara ett levande doku-
ment, följsamt mot utvecklingen och öppet för revi-
dering inför nya behov och lösningar. Ett kontinu-
erligt visions- och utvecklingsarbete i dialog med 
främst Lunds kommun fortsätter. Enskilda byggna-
ders gestaltning, innehåll och finansiering hanteras 
i samband med respektive projektstart. Kommande 
projekt ska även innehålla en konsekvensbeskriv-
ning där projektets bidrag till, eller påverkan på, mil-
jön utifrån Campusplanens sex strategier (s 36-37) 
redovisas.  


 » AKADEMISKA SLINGAN: I Campusplanen arbetsnamnet på 
ett grönt rekreationsstråk runt Lunds centrum som 
passerar flera av campus och stadens grönområden. 
I Akademiska slingan ingår också Kulturslingan med 
en central och en nordlig loop.


 » AKTIV FASAD: I Campusplanen benämning på lättill-
gänglig öppen bottenvåning med publikt innehåll.


 » CAMPUS: I Campusplanen ett samlingsbegrepp för uni-
versitetsanknuten verksamhet: utbildning, forskning, 
bostäder, service, kultur, sport mm. Planens campus 
har inga fasta gränser mot omgivande stad men en 
stark kärna längs en central axel. 


 » ESS: European Spallation Source.  Multivetenskaplig 
forskningsanläggning baserad på världens mest kraft-
fulla neutronkälla. Planeras på Brunnshög. 


 » HELGONABACKEN: F d klostermark för Allhelgonaklos-
tret med tre medeltida dammar och högvuxna träd. 
I Campusplanen ett centralt parkrum att utveckla 
med kringliggande verksamheter i universitetets regi. 
Kunskapsstråket går över Helgonabacken. Här ligger 
Universitetsbiblioteket (UB)och intill finns Skissernas 
museum och Språk- och litteraturcentrum (SOL).


 » KULTURSLINGAN: I Campusplanen arbetsnamnet på en 
kulturpromenad i Lunds centrala och norra delar som 
omfattar universitetets främsta kulturmiljöer och in-
stitutioner. Kulturslingan utgör en del av Akademiska 
slingan.  


 » KUNSKAPSPARKEN: I Campusplanen arbetsnamnet på de 
samlade grönytorna vid LTH och övriga universitets-
byggnader i Norra universitetsområdet. Grönytorna 
ses som ett utvecklingsområde att förtäta till en sam-
manhängande parkmiljö för lek och rekreation.


 » KUNSKAPSSTRÅKET: Namnet Kunskapsstråket beskri-
ver stråket Lund C-Lundagård-kv. Paradis-Helgona-
backen-Sölvegatan mot Norra universitetsområdet 
och Ideon. Lunds kommun använder benämningen 
Kunskapsstråket Lund NE på en planerad förläng-
ning av Kunskapsstråket åt nordost till Brunnshög.  I 
Campusplanen ses Kunskapsstråket som ett utveck-
lingsstråk där många målpunkter ska samlas: caféer, 
restauranger, kultur, studiemiljöer, utåtriktad verk-
samhet inom universitet och företag, handel och an-
nan service. 


 » LUNDALÄNKEN: Kollektivtrafiksstråk, nu trafikerat med 
buss, som kan konverteras till spårväg. Lundalänken 
passerar viktiga institutioner och klustrar: Skånes 
Universitetssjukhus (SUS), Biomedicinskt Centrum 
(BMC), Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Ideon/
Pålsjö företagsområde. Fortsättning planeras mot 
Brunnshög med MAX IV och ESS. I Campusplanen 


är spårvägen och hållplatsområdena en viktig förut-
sättning för utbyggnaden av campus som del i stads-
utvecklingen.


 » LUND NE: Namnet Lund NE (NorthEast) används i kom-
munen på det stora utvecklingsområdet i nordöstra 
Lund, främst Brunnshög, där en ny stadsdel ska byg-
gas i anslutning till MAX IV och ESS.


 » LUX: Universitetets namn på ny gemensam anläggning 
för HT-fakulteten under byggnad vid f d Zoologen vid 
Helgonavägen/Sölvegatan.


 » MAX IV: Forskningsanläggning för undersökning av 
partiklar på nanonivå med synkrotronljus. Är under 
byggnad på Brunnshög.


 » PARADISPARKEN: I Campusplanen arbetsnamnet på re-
presentativ plantering från 1870-talet framför Gamla 
Kirurgen i kv. Paradis.  Anläggningen ses som ett park- 
rum att utveckla och tillgängliggöra. 


 » PARADISTORGET: I Campusplanen arbetsnamnet på ny 
plats framför S-fakultetens planerade studiecentrum i 
norra kv. Paradis mot Allhelgona Kyrkogata.  


 » PROFESSORSPLATSEN: I Campusplanen arbetsnamnet på 
området kring korsningen Sölvegatan/Helgonavägen. 
Området ses som en av Kunskapsstråkets potentiella 
mötesplatser att utveckla med publikdragande mål-
punkter. 


 » UNIVERSITETSKILEN: Benämning på universitetsområdet 
från Lundagård till LTH, baserad på områdets kil-
form. Utbyggnad av kilen mot Brunnshög planeras. 


 » UNIVERSITETSOMRÅDET: I Campusplanen det geografiska 
område där majoriteteten institutioner och forsk-
nings- och studiemiljöer är förlagda. 
•	 SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET avser området från  


Lundagård till Tornavägen.  
•	 NORRA UNIVERSITETSOMRÅDET avser området från  


Tornavägen till Ideon med tyngdpunkt i LTH.
 » UNIVERSITETSPLATÅN: I Campusplanen arbetsnamnet på 


området runt korsningen Sölvegatan/Tornavägen, 
länge Lunds högsta punkt och en viktig framtida nod 
med bl a hållplats för Lundalänken.  Platån ses som 
ett utvecklingsområde att förtäta med universitets-
byggnader, bostäder och service med målet att förena 
Södra och Norra universitetsområdet. 


 » VALVET: I Campusplanen arbetsnamnet på området 
kring korsningen Sandgatan/Biskopsgatan/Allhelgo-
na Kyrkogata. Området ses som en av Kunskapsstrå-
kets potentiella mötesplatser att utveckla.


ORDLISTA


CAMPUSPLANENS FUNKTIONER:
 » Utgöra styrhandling för planering av cam-


pus till år 2025.
 » Bidra till skapandet av attraktiva miljöer 


och därigenom öka universitetets konkur-
renskraft. 


 » Bidra till skapandet av miljöer för samver-
kan inom universitetet och mellan univer-
sitetet och samarbetspartners. 


 » Ange förhållningssätt till den fysiska miljön 
och därigenom främja agerande utifrån en 
gemensam vision. 


 »  Utgöra information internt och externt.


Modell från workshop. Ett scenario för Universitetsplatån 2011.
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KAPITEL 2
UNIVERSITETET 
OCH STADEN      
Lunds centrala universitetsområde är unikt 
genom sin historia, kultur, variation och 
vitalitet.  Miljön här har en stark attraktion och 
identitet som är kopplad till den omgivande 
staden. Men redan en bit från centrum blir 
skalan större, orienterbarheten sämre och 
universitetsbebyggelsen mer anonym. Inför 
den stora utbyggnaden av universitetsområdet 
mot nordost är utmaningen dels att knyta 
samman söder och norr – gammalt och nytt 
– till ett utvidgat campus med sammanhållen 
akademisk karaktär, dels att knyta campus i 
sin helhet starkare till den omgivande staden.2
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Lunds stad ger Lunds universitet unika förutsätt-
ningar – och vice versa. Universitetet har vuxit fram 
i samklang med den kulturhistoriska miljö som for-
mat centrala Lund och som i sin tur är präglad av 
den akademiska närvaron. Ursprungligen utgjorde 
universitetet, likt andra tidiga universitet i Europa, 
en sluten miljö. På 1700-talet fick detta ett synligt 
uttryck i den mur runt Lundagård som markerade 
akademiens område och skilde staden från univer-
sitetets miniatyrsamhälle. Idag ligger universitetets 
huvudbyggnader fortfarande i centrum, men sedan 
länge öppna mot staden och numera mitt i en livak-
tig och utvecklingsinriktad region. Kopplingen mel-
lan stad och universitet är stark, inte minst genom 
studenterna som dominerar stadsmiljön under ter-


minstid. Universitetets långa historia och den aka-
demiska traditionen är en viktig del av staden Lunds 
identitet. 


UNIVERSITETSOMRÅDETS FRAMVÄXT 
Lunds universitets byggnadshistoria är lång. Inom 
universitetsområdet finns byggnader från vitt skilda 
epoker, präglade av sin tids syn på universitetets 
verksamhet och arkitekturens meningsbärande 
egenskaper. En stor del av universitetets byggnader 
har högt arkitektur- och kulturhistoriskt värde.  
Åtskilliga har också stort symbolvärde, vare sig det 
rör sig om äldre eller modernare hus. En del har 
också en spännande förhistoria som byggda för en 
annan funktion än utbildning och forskning. Det 


gäller till exempel universitetets äldsta byggnad 
och första hemvist, Kungshuset i Lundagård, byggt 
på 1580-talet som lundaresidens åt danske kungen 
Fredrik II. Det gäller också tegelborgen Juridicum, 
tidigare Televerket från 1914, och bebyggelsen 
i kv. Paradis som ursprungligen uppfördes som 
sjukhusbyggnader åt Lunds lasarett ca 1820-1920.


Ideologiskt avspeglar många av universitetets äldre 
byggnader den humboldtska tanken om starka in-
stitutioner. Byggnaderna är ofta palatslika med 
monumental prägel och genomarbetad detaljering. 
Efter andra världskriget betonades främst funk-
tionen i byggnadernas planering, och det jämlika 
samhället betonades i arkitekturens uttryck. Dessa 
hus tillkomna ca 1950-1980 byggdes för en rationell 
användning och med viss flexibilitet, med LTH från 
1960-talet som främsta exempel. 


I den senaste byggnadsperioden har miljöfrågorna 
betonats allt mer när hållbarhet i bred bemärkelse 
trätt in som en central planeringsfaktor. Inte minst 
universitetets sociala miljö ses numera som viktig 
för att stimulera kreativ utbildning och forskning. 
På flera ställen har institutioner samlats under ett 
tak i centrumbildningar, ofta med gemensamma 
funktioner som bibliotek, cafeteria och reception 
placerade centralt likt i Språk- och litteraturcentrum 
(SOL) vid Helgonabacken. 


Universitetsområdets särdrag 
Universitetsområdet har varit i ständig förändring. 
Nya byggnader har tillkommit och äldre hus har 
byggts om när institutioner flyttat ut. Historiskt 
sett har laborativa ämnen inom naturvetenskap 
och medicin fått de nyaste lokalerna och lämnat 
plats i de gamla för samhällsvetenskapliga och 


UNIVERSITETET OCH STADEN
Centrumbildningen SOL:s foajé är en multifunktionell miljö.Den muromgärdade Academien (e) på karta från 1804. Ur Kartornas Lund.
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humanistiska institutioner. Nya hus har också 
lagts till genom förtätning i äldre bebyggelse. På 
så sätt karakteriseras universitetsområdet av en 
arkitektonisk mångfald. Två särdrag kan dock 
urskiljas som sammanlänkande över tid och plats: 


Det ena särdraget är teglet som byggnadsmaterial. 
Med undantag för det ”antika” vita Universitetshu-
set från 1882 av Helgo Zettervall är det tegel som 
sätter sin prägel på universitetsområdet från Lunda-
gård till LTH. Varmt röda tegelfasader kännetecknar 
såväl renässansslottet Kungshuset som intilliggande 
ensemblen 1800-talshus: Historiska museet, Aka-
demiska Föreningen, Archaelogicum och Palaestra 
et Odeum. Tegel präglar också Juridicum, de gamla 
sjukhusbyggnaderna i kv. Paradis och institutions-
byggnaderna i kv. Hyphoff från ca 1880-1940. Teglet 
återkommer på Helgonabacken i UB från 1907 och i 
nyare intilliggande institutionsbyggnader. Rött tegel 
dominerar institutionsarkitekturen vid Sölvegatan, 
stilmässigt en serie från nationalromantik till nymo-
dernism. Slutligen spelar teglet en avgörande roll i 
LTH-områdets robusta längor i park, en modernis-
tisk campusmiljö signerad Klas Anshelm. 


Det andra särdraget är grönskan som återkommande 
element. Själva universitetsmiljön utomhus, det vill 
säga rummen mellan husen, har stort värde främst 
genom sin gröna karaktär. Inom universitetskilen 
ryms flera olika parkmiljöer som gör en promenad 
omväxlande, från representativa Lundagård och 
Universitetsplatsen i centrum via romantiska Hel-
gonabackens fågelrika lund och Sölvegatans allérum 
till LTH-områdets vida gräsytor. Universitetsområ-
det har alltså, trots att det ligger mitt i en stad, en 
egen identitet som skapas av särpräglade byggnader 
placerade i parker. Det rumsliga förhållandet till 
omgivande stad är nära och öppet samtidigt som 
tydliga rum – ofta definierade av just grönskan – 
finns inom området. Detta universitetsområde har 
formats under lång tid utan någon egentlig plan 
och historiska skeden ligger ibland överlagrade på 
varandra, mer eller mindre läsbara för betraktaren. 
Inför framtiden är det viktigt att utveckla den speci-
ella identiteten av ett grönt universitetscampus sam-
tidigt med utveckling av mångfald och olika typer av 
urbana platser i området. 


Varsamhet och förädling   
Vid såväl förtätning av universitetsområdet som 
vid restaureringar eller ombyggnader av befintliga 
byggnader är det viktigt att beakta kulturhistoriska 
värden. Enligt Riksantikvarieämbetets värderings-
system har universitetets byggnader både stora 
dokumentvärden (historiska egenskaper) och upp-
levelsevärden (estetiska och sociala egenskaper). 
Samtidigt är det viktigt att byggnadernas använd-
barhet är fullgod efter vår tids syn på välfungerande 
studie- och forskningsmiljöer. Att använda redan 
byggda resurser och utnyttja befintliga lokaler på 
bästa sätt är också ett viktigt led i universitetets håll-
barhetstänkande. 


Detta innebär stora krav vid förändringar. Byggna-
dernas kulturhistoriska och symbolmässiga värden 
måste förvaltas samtidigt som moderna tillägg med 
känslig hand måste läggas till. Universitetets miljöer 
måste upplevas som attraktiva och tillgängliga för 
alla. Detta förädlingsarbete ställer höga anspråk på 
arkitektonisk utformning där varsamhet och nytän-
kande måste sammanlänkas på ett unikt sätt i varje 
projekt. Universitetets byggnader och utemiljöer ska 
vara föredömliga och gärna utgöra representativa 
exempel på bästa skandinaviska arkitektur och de-
sign.


Rött tegel ger universitetsmiljöer från olika epoker en sammanhållen identitet. 


Uppifrån: Kungshuset 1582. Palaestra et Odeum 1883. 


Gamla vattentornet, nu observatorium 1910. M-huset, LTH 1962. 


Bild till höger: Univetsitetsbiblioteket 1907.  
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KUNSKAPSSTRÅKET 
OCH LUNDALÄNKEN
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STADENS UTVECKLINGSBEHOV
Universitetets utbyggnad har nära samband med 
aktuell stadsutveckling i Lund, inte minst vad gäller 
expansionen mot nordost. Kommunens planer för 
universitetsområdet och intilliggande områden har 
många beröringspunkter med universitetets planer 
för campusutvecklingen. Prioriterade områden för 
både stads- och universitetsutvecklingen är Kun-
skapsstråket, Ideon och Brunnshög. Likaså har den 
starka prioriteringen på Lund som cykelstad, samt 
utvecklandet av en lättillgänglig och frekvent kollek-
tivtrafik, stor betydelse för både stad och universitet 
inte minst ut hållbarhetssynpunkt. 


Kunskapsstråket    
Mötet mellan stad och universitet är mest intensivt 
längs Kunskapsstråket från Lund C via Lundagård 
till LTH. I synnerhet stråkets södra del utgörs av 
en slingrande zon med ett finmaskigt nät av paral-
lella stråk och tvärstråk som alla knyter an till den 
omgivande stadens gator och platser. Som helhet 


har Kunskapsstråkets bebyggelse och verksamheter 
vuxit fram under lång tid och även om enskilda verk 
och miljöer har högt värde saknas samband och ge-
mensam stadsbyggnadsidé. Gator, platser och rum-
men mellan husen är ofta inte rum att vistas i utan 
enbart mellanrum för förflyttning. 


Kommunen ser behovet av upprustning och sam-
arbetar med fastighetsägarna vid Kunskapsstråket 
för att skapa en vacker och samverkanfrämjande 
miljö. Speciell vikt läggs vid utvecklandet av strå-
kets sträckningar i LTH-området och anslutande 
innovations- och företagsklustrar som Ideon och 
Medicon Village. Kunskapsstråkets planerade för-
längning mot nordost behandlas i kommunens de-
taljplanearbete för Ideonområdet, Brunnshög och 
MAX IV och ESS. I de kommunala planerna för 
Kunskapsstråket Lund NE ingår också betydande 
infrastruktursatsningar samt utveckling av social 
och kommersiell service.


Ideonområdet  
Företagsområdet Ideon/Pålsjö öster om LTH 
omfattar ca 82 hektar. Det är ett relativt homogent 
verksamhetsområde kopplat till främst forskning 
och utveckling. Här önskar kommunen större 
stadsmässighet och mångfald. De nya planerna 
för Ideonområdet ger förutsättningar för en delvis 
ändrad markanvändning. Med en mer ordnad, 
finmaskig struktur ges möjlighet att förutom 
forskning, industri och kontor också inrymma 
bostäder och affärsverksamhet och så skapa en 
funktionsblandad stadsdel. 


Områdets planerade offentliga stadsrum och mål-
punkter ska bindas samman av framför allt ett nord-
sydligt huvudstråk från Spartas nya platsbildning i 
söder till landmärket kontorshuset Ideon Gateway 
i norr. Utmed stråket, som här utgör en sträcka av 
Kunskapsstråket åt nordost, ska lokaliseras service, 
verksamheter och bostäder med entréer mot stråket 
som därmed förses med målpunkter i olika skala. 
På Ideonområdet planeras tre offentliga stadsrum: 
Lundalänkens hållplats Ideontorget i norr, Lilla tor-
get inne i området och Torg Sparta vid Tunavägen i 
söder.    


Brunnshög
Utvecklingsområdet Brunnshög nordväst om 
Kungsmarken omfattar ca 225 hektar. Här planerar 
kommunen en helt ny stadsdel – Lund NE/Brunns-
hög – med uppemot 50 000 boende och arbetande. 
Utbyggnadstiden kan bli fyrtio år. Brunnshög pla-
neras för att möta efterfrågan på såväl bostäder och 
service som företags- och innovationsmiljöer i sam-
band med etableringen av MAX IV och ESS. Forsk-
ningsanläggningarna kommer att ligga i Brunns-
högs nordligaste del Science Village. 


I Science Village blandas forskarbostäder, hotell, 
kontor, laboratorier och universitetslokaler med 
växthus, upplevelsepark och vattenlek. Kommunen 
planerar också en mötesplats med större bredd som 
erbjuder kultur, idrott, nöjen och lek. I södra delen 
utvecklas stadsdelen Solbjer. Här planerar kommu-
nen bostäder, förskola, butiker, kontor och en hotell- 
och kongressanläggning som en viktig mötesplats. 
Lundalänkens spårvagnshållplats planeras ligga in-
till Solbjer.
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Brunnshög med Max IV och ESS. Visionsbild: Atkins.


Planerad stadsutveckling i nordöstra Lund. 


Uppifrån: Ideons huvudstråk och torg. Karta: Stadsbyggnadskontoret Lunds kommun.


Lundalänkens spårväg på Ideon. Visionsbild: Fojab arkitekter.  


Solbjer på Brunnshög. Visionsbild: Anna Klara Lundberg.







2726 CAMPUSPLAN CAMPUSPLAN


UNIVERSITETETS UTVECKLINGSBEHOV
Universitetets omfattande utvecklingsplaner förut-
sätter långsiktig planering i samarbete med lokala, 
regionala, nationella och internationella aktörer. 
En ny plan måste ge expansionsutrymme många år 
framåt. Samtidigt behöver förtätning och aktivering 
av den befintliga miljön snabbt komma till stånd. 
Såväl universitet som stad gynnas av planer som 
anger både de långsiktiga utbyggnadsmöjligheterna 
och de i tid närliggande åtgärder som kan göra da-
gens miljöer mer attraktiva. Det finns god tillgång 
till centrumnära mark för Lunds universitets ut-
byggnad. Denna fördelaktiga situation, tillsammans 
med universitetets ambition att stå för en resursspa-
rande hållbar campusutveckling, gör att även relativt 
långsiktigt expansionsbehov i första hand planeras 
tillgodoses genom markhushållande förtätning. 


Dagens universitetsområde är utbrett och i flera de-
lar glest, med öde mellanrum där komplettering är 
önskvärd. Speciellt viktig är en strategisk planering 
som kan styra redan långt komna projekt till de plat-
ser eller stråk som har störst potential att med hjälp 
av förtätning och tillförsel av blandade funktioner 
utvecklas till dynamiska urbana rum med stadsliv 
både utanför arbetstid och hela året. Även place-
ringen och utformningen av byggnader, platser och 
grönområden bör ske utifrån ett årstids- och klimat-
perspektiv, bland annat med hänsyn till universite-
tets terminscykler. Viktigt är även att koncentrera 
service till relativt få platser som har tillräckligt un-
derlag för att skapa puls i stråket och för att undvika 
överetableringar.


Kollektivtrafik 
Lund är väl försett med kollektivtrafik. Det gäller 
såväl internationell flygtrafik som nationell och re-
gional kollektivtrafik av olika slag. Också den lokala 
kollektivtrafiken håller hög kvalitet, vilket inklude-
rar god kollektivtrafikförsörjning genom universi-
tetsområdet. Tillgängligheten och bekvämligheten 
för det lokala kollektiva resandet kommer att öka 
ytterligare då Lundalänken utvecklas med spårbun-
den trafik. Kommunen siktar på start för spårvägen 
år 2015 med en första etapp Lund C-Brunnshög.  
Därmed kommer även den planerade nordostligaste 
delen av Norra universitetsområdet att enkelt nås 
med spårvagn. 


Denna kollektivtrafiklösning är av stor vikt efter-
som Brunnshög ligger relativt långt från stadens 
centrala knutpunkter för kollektivtrafiken. Så långt 
utanför centrum finns även risk för att trafikmiljön 
blir storskalig. Parallellt med planeringen för god 
kollektivtrafik måste därför satsningar göras för att 
också gång- och cykeltrafikanterna – de prioriterade 
grupperna i Lunds trafikplanering – ska få en trygg 
och attraktiv trafikmiljö här. Vad gäller cykeltrafi-
ken, inte minst den av pendlarkaraktär, krävs för-
utom trygga och tydligt markerade cykelvägar även 
god tillgång på parkeringsplatser – cykelgarage i 
knutpunktslägen och väl designade cykelställ nära 
entréer. Cykelgaragen ska vara väl upplysta och ut-
rustade med luftpump. Luftpumpar bör också fin-
nas vid huvudnoder, längs cykelvägar och vid större 
cykelparkeringar. 
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Lundalänken på Brunnshög. Visionsbild: Kontoret arkitekter. Planerad utveckling av universitetsområdet. Illustration: Robin Poulsen.


UNIVERSITETETS
VERKSAMHET IDAG


FRAMTIDA UTBREDNING AV
UNIVERSITETETS VERKSAMHET







2928 CAMPUSPLAN CAMPUSPLAN


Fyra behovskategorier ligger till grund för univer-
sitetets fysiska utvecklingsplan: arbetsmiljöbehov, 
sociala behov, stadsbyggnadsbehov och identitetsre-
laterade behov. 
 
Arbetsmiljöbehov     
Universitetet har som mål att ständigt utveckla och 
förbättra verksamheten. Lärande- och forsknings-
miljöer med tillhörande faciliteter ska som fysisk 
miljö stödja denna ambition. Inom undervisningen 
ska föreläsningssalar och övriga lokaler för den lä-
rarledda grundnivån kompletteras och uppdateras 
vad gäller framför allt tekniska faciliteter. Detsam-
ma gäller för den växande andelen lokaler för själv-
studier. Behovet av både sociala och ostörda miljöer 
ska tillgodoses. I såväl lärande- som forskningsmil-
jöer ska kreativitet och nytänkande stimuleras ge-
nom gemensamma miljöer som främjar möten och 
tvärvetenskap. 


Den digitala utvecklingen har varit extremt stark 
under den senaste tioårsperioden och på många sätt 
förändrat vårt sätt att leva och arbeta. Det är av stor 
vikt att universitetet har den fortsatta utvecklingen i 
fokus och har beredskap för förändring av såväl ut-
bildnings- som forskningsmiljöer. En sådan bered-


skap bör tydliggöras i mera kortsiktiga dokument 
som kan komplettera Campusplanen.
 
Universitet bedriver tillämpad forskning i samarbe-
te med näringsliv och offentlig sektor och medver-
kar till att nya företag skapas i regionen. Samverkan 
ska stärkas och bli fysiskt tydlig i miljön. Ett förslag 
är att universitetets innovationskontor, som har 
lämpligt läge i anslutning till Fysicum vid Universi-
tetsplatån, erbjuder stomme till en sådan mötesplats 
i regi av universitet, kommun och region i samver-
kan. Gemensamma innovationer behöver också 
synliggöras och skyltfönster skapas för att visa fram-
steg och stimulera till ny forskning. Universitetet 
har också samarbete och utbytesavtal med univer-
sitet världen över. Den internationella akademiska 
miljön ska, tillsammans med ett vitalt kultur- och 
näringsliv i Öresundsregionen, bidra till innovativa 
och gränsöverskridande projekt som studenter och 
forskare kan dra nytta av. Även detta ställer krav på 
utveckling av attraktiva samverkanmiljöer för både 
arbete och representation. 


Sociala behov  
Campus ska utöver högkvalitativa lärande- och 
forskningsmiljöer även erbjuda bostäder, service, 


affärer, caféer, restauranger, kultur, grönområden 
och platser för motion och rekreation. En campus-
miljö som är väl integrerad med omgivande stad, 
präglad av mångfald och funktionsblandning och 
med ett rikt utbud av mötesplatser och fritidsverk-
samheter har stor betydelse för studenters, forskares 
och medarbetares trivsel och resultat. Campusmil-
jöns utbud och upplevelse- och skönhetsvärden har 
även stor betydelse för universitetets internationella 
attraktionskraft och därmed långsiktiga hållbarhet. 
Satsningar på att berika campus med sådana livs-
kvalitetshöjande faktorer och funktioner utanför 
universitetets kärnverksamhet är således en god 
investering och ett vitalt område för planering och 
utveckling av campusmiljön. 


Stadsbyggnadsmässiga behov 
Universitetsområdet är i delar storskaligt och glest med 
oanvända mellanrum som ökar avstånd utan att tillfö-
ra kvaliteter. Här finns goda möjligheter till förtätning 
som stärker stadsmässighet i uttryck och funktion. I 
första hand behövs en förtätning längs Kunskapsstrå-
ket för att bryta ner avstånd och skala. Ökad integra-
tion och interaktion mellan universitet och stad bör 
utvecklas på sikt genom gemensamt utnyttjade platser 
och anläggningar, såväl befintliga som nya.


Universitetet ska vara öppet, tillgängligt och inbju-
dande. Detta ska synas i den fysiska miljön och i 
presentationen av universitetet i staden. Universite-
tet ska finnas i staden och staden ska finnas i univer-
sitetsområdet. Målpunkter i både Södra och Norra 
universitetsområdet ska utvecklas och spännvidden 
mellan de lågt liggande, historiska miljöerna i söder 
och de högt liggande, moderna miljöerna i norr lyf-
tas fram. 


Universitetsområdet ska vara levande även på kvällar 
och helger, såväl för studenter med krav på tjugofyra 
timmars tillgänglighet som för lundabor, turister 
och universitetets gäster. Internationalisering ingår 
traditionellt i den akademiska verksamheten och till 
Lund kommer många studenter och framstående 
akademiker från hela världen. Särskild kraft bör 
därför läggas på att skapa mötesplatser där studenter 
och forskare från utlandet kan möta inhemska 
kollegor i en välkomnande multikulturell miljö, till 
exempel faculty clubs, internationella pubar och 
studiecentra. 


I Lund ordnas också många internationella konfe-
renser och kongresser. Den fysiska miljön kring och 
i universitetet ska vara attraktiv och representativ 


Nya arbetssätt kan främjas av nytänkande utformning av arbetsmiljön – och vice versa. Visionsbild: Clive Wilkinson architects. Attraktioner som trotsar vinterhalvårets mörker och kyla behövs. Konstinstallation i Lundagård 2010.
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DEN FYSISKA MILJÖNS STYRKOR OCH SVAGHETER


Att förvalta och utveckla:
 » Universitetet centralt i en dynamisk 


region. 
 » Universitetet centralt i staden.
 » Universitetsområdet som attraktivt 


besöksmål.
 » Universitetsområde präglat av konti-


nuitet och närhet.
 » Universitetsområde med gång- och 


cykelavstånd. 
 » Byggnader och miljöer med högt kul-


tur- och arkitekturhistoriskt värde.
 » Byggnader och miljöer med högt este-


tiskt och socialt upplevelsevärde. 
 » Gröna miljöer med högt kultur- och 


arkitekturhistoriskt värde.
 » Gröna miljöer med högt estetiskt och 


socialt upplevelsevärde. 
 » God tillgång till mark och goda expan-


sionsmöjligheter.
 » Ett aktivt och synligt studentliv.
 » Näringsliv och inkubatormiljöer nära 


universitetet.
 » God kollektivtrafikförsörjning med pla-


nerad lokal spårbunden trafik och god 
koppling mot regional kollektivtrafik 
och internationell flygtrafik.


Att bygga bort eller bygga till:
 » Universitetsområde delvis för homo-


gent; mångfald behöver utvecklas.
 » Universitetsområde delvis för otillgäng-


ligt; fler verksamheter behöver riktas 
mot allmänhet och näringsliv. 


 » Universitetsområde delvis utan täthet; 
avstånd mellan människor behöver 
kortas och transportsträckor byggas om 
för vistelse.


 » Universitetsområde med luckor i stads-
landskapet; grönska som lagar behövs.  


 » Kunskapsstråkets offentliga rum för-
summat; behöver vårdas och utvecklas.


 » Osynliga barriärer inom universitetet 
och mellan universitet och omvärld; 
mötesplatser för gränsöverskridande 
samverkan behöver skapas.


 » Avancerad teknik utvecklad inom uni-
versitetet för lite synlig; behöver synlig-
göras i avancerat uttryck hos byggna-
der, interiörer och anläggningar.


 » Forskningsinfrastruktur för gemensamt 
bruk har stor efterfrågan; gränsöver-
skridande lättillgängliga faciliteter för 
samverkan med t ex region och sjukhus 
behövs.  


 » Allmän service saknas i Norra universi-
tetsområdet; behöver utvecklas.


 » Platser och faciliteter för fritidsaktivite-
ter som kultur och idrott för få; behöver 
utvecklas.


 » Studentbostäder och forskarbostäder 
för få; behöver byggas.


Att beakta övergripande i planeringen:
 » Livsmiljön är viktig – Lunds universitet 


står för att tänka annorlunda, våga ex-
perimentera och ha roligt!


och samtidigt tillåta tillfälliga arrangemang och in-
stallationer. Improvisationer och opretentiösa inslag 
med låg budget kan tillföra funktionsmix och dyna-
mik i en annars alltför ”städad” miljö.


Identitetsrelaterade behov
Universitetsområdet präglas i partier av en stark 
akademisk identitet med kulturprofil. Förutom kul-
turinstitutioner som museer, bibliotek och botanisk 
trädgård finns enskilda byggnader, parker och del-
områden inom campus med stora kulturhistoriska 
värden. Dock behöver de olika delarna knytas sam-
man. Det är främst två gator i stadens system av 
ringvägar som skär av universitetskilen. Både All-
helgona Kyrkogata och Tornavägen måste utvecklas 
och partier byggas om för att bättre möta och smi-
digt låta passera den gång- och cykeltrafik som rör 
sig i nordsydlig riktning. 


Delområdena behöver också en gemensam miljö 
som stärker karaktären av just campus i staden och  
tydligt signalerar universitetets närvaro. Grönskan i 
universitetskilen kan utvecklas till att spela en sådan 
sammanlänkande och identitetsskapande roll. 


Grönskan har också stor betydelse för ett långsik-
tigt hållbart campus. Universitetets höga ambition i 
hållbarhetsarbetet ska vara synligt i den fysiska mil-
jön. För detta finns speciellt goda förutsättningar på 
Norra universitetsområdet. Hållbarhetsprojekt kan 
i hög grad bedrivas som tillämpad forskning. Till 
exempel kan forskningsresultat inom förbrännings-
teknik, klimatstudier och resurssnåla nanomaterial 
omsättas praktiskt i nya byggnader och anläggning-
ar som genom sitt avancerade uttryck utåt signalerar 
universitetets spetsforskning.  


En facett av Lunds universitets identitet – akademisk högtid i Universitetshusets aula. 
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CAMPUSPLANEN  
Campusplanen avser universitetets utveckling 
ca femton år fram i tiden. Dess ramverk för ut-
byggnad och utveckling kan dock gälla betydligt 
längre tid. Planen tar ett helhetsgrepp på det fy-
siska utrymmet, från enskilda förtätningsprojekt 
och utbyggnadsområden till den övergripande 
grönstrukturen. Lika viktiga som husprojekten 
är de stadsbyggnadsprojekt som stärker univer-
sitetsområdet och staden både i delar och som 
helhet. Hit hör nya och ombyggda platser och 
torg, gator, cykelvägar, parkeringsanläggningar, 
infrastruktursatsningar, rekreations- och park-
områden samt strukturerande trädplanteringar. 
Viktiga är också universitetets kulturhistoriska 
miljöer – idag dubbelt värdefulla att lyfta fram 
både för sina kvaliteteter och sin skönhet och 
som föredömliga exempel på hållbarhet över tid. 


Alla dessa projekt bygger tillsammans den ge-
mensamma visionen för Lunds universitet och 
Lunds stad.
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Campusplanen bygger på fyra komponenter. 
Den anger en stadsbyggnadsstomme som visar 
de stora greppen, inte precisa lösningar. Stom-
men är robust och generell för att vara flexibel 
och anpassa sig efter ett föränderligt innehåll. 
Den omfattar främst befintliga och nya stråk 
och noder och kopplingarna mellan dem, samt 
anslutande områden för förtätning. Särskild vikt 
läggs vid integrerande kopplingar till angrän-
sande stadsdelar. Stadsbyggnadsstommen kom-
pletteras av principer för rumsliga och fysiska 
förändringar. Principerna är konkreta riktlinjer 
för utveckling av campusmiljöerna. Principerna 
tydliggör det viktiga sambandet mellan bygg-
nad och offentlig miljö och är avsedda som 
praktiska redskap vid planeringen av enskilda 
projekt. Med hjälp av dem säkras att förändr-
ingar vid varje givet tillfälle bidrar till helheten. 
Principerna gäller för både nybyggnad och om-
byggnad av platser och byggnader.


Vidare anger planen det programmatiska in-
nehållet i Campus Lund, det vill säga den ger 
förslag på vilka funktioner som bör finnas var.  
Detta är viktigt för att säkerställa att campus kan 
erbjuda rätt faciliteter till alla inom universite-
tet. Campus särart är universitetsverksamheten, 
men den behöver kompletteras med ett bredare 
utbud för såväl allmänheten som universitetsan-
knutna. Med utgångspunkt från platsens kultur 
och de verksamheter och initiativ som finns kan 
olika aktörer påverka och delta i miljöns utveck-
ling. Tillskotten kan vara till exempel utvidg-
ning av etablerade verksamheter, nya aktiviteter 
i student- och forskarvärlden eller utåtriktad 
verksamhet skapad av informella nätverk. Det 
programmatiska innehållet ska svara mot de 
ständigt pågående förändringarna såväl inom 
campus som mellan campus och stad.  Som en 
av flera aktörer inom universitetsområdet ser 
därför universitetet Campusplanen också som 
redskap för en samverkansprocess. Planens syfte 
är att informera om planerade förändringar och 
visioner och att samla aktörer och intressenter 
så att synergier kan uppstå. Målet är att alla 
aktörer gemensamt kan bidra till att utveckla 
campus till ett attraktivt, vitalt stadsparti mellan 
stadskärnan och Brunnshög.


CAMPUSPLANEN
Campusplanen består av tre kapitel. Första 
avdelningen (kap 3) redovisar de sex huvud-
strategier för campusutvecklingen som planen 
bygger på. Här presenteras också den planerade 
utbyggnaden översiktligt i en markanvänd-
ningsplan. I kapitlets huvudavsnitt beskrivs 
utifrån en illustrationsplan helhetsvisionen för 
campus fysiska utveckling; dels övergripande, 
dels fördjupat i fyra geografiska delområden. 
Andra avdelningen (kap 4) behandlar campus 
miljöfrågor ur ett brett hållbarhetsperspektiv: 
hållbarhet i bebyggelsen och speciellt social 
hållbarhet i arbets- och fritidsmiljön. Tredje 
avdelningen (kap 5) innehåller Campusplanens 
planeringsprinciper listade i punktform samt en 
projektplan. Planeringsprinciperna är avsedda 
att vara ett konkret styrinstrument vid förän-
dring av befintlig miljö eller vid nybyggnation. 
Projektplanen ska revideras löpande och är där-
för försedd med datum. 


Kapitel 5 “Campusplanen i korthet” är i in-
nehållsförteckningen markerad Snabbval & 
Sammanfattning. Det innebär att kapitlet även 
fungerar fristående som en orientering om eller 
summering av Campusplanen. 


CAMPUSPLANEN SOM UTVECKLINGSREDSKAP
Traditionellt har universitetsutbyggnad i Sverige 
varit starkt präglad av statligt fastighetsägande 
och byggande. Systemet har bidragit till Lunds 
universitets idag mycket förmånliga marksitu-
ation med relativt stora utbyggnadsmöjligheter 
i relativt centrala lägen. Till nackdelarna hör 
att universitetsområdet med tiden blev utspritt 
och ensartat. Detta förstärktes av funktions- 
uppdelningen under det sena 1900-talets stad-
splanering. Numera har stadsplaneidealet utan 
att avstå från ljus och luft alltmer återgått till 
funktionsblandade miljöer och urbana offent-
liga platser. 


För Lunds campusmiljöer innebär det att pla-
neringsfokus förskjuts från rena institutions-
miljöer och -lokaler mot integration med 
staden och en campus- och stadsutveckling som 
flätas in i varandra. Flera rapporter om univer-
sitets- och stadsutveckling har också visat att de 
mest attraktiva och framgångsrika miljöerna är 
de där stad och universitet möts. Detta faktum, 
som även ligger i linje med markhushållning i 
en hållbar universitetsutbyggnad, har varit en 
viktig utgångspunkt för Campusplanen. 


Lunds universitets förmånliga marksituation innebär utbyggnadsmöjligheter också i relativt centrala lägen.


URBANA RUM


RIKTA MOT HUVUDSTRÅK


LÅT AKTIVITET SIPPRA UT


Metoder att uppnå stadsmässighet. Principskisser: White arkitekter.            







3736 CAMPUSPLAN CAMPUSPLAN


CAMPUSPLANENS SEX STRATEGIER  Campusplanens sex strategier ska utgöra grunden för all campusutveckling och för alla projekt inom campus. För att 
säkerställa att intentionerna följs måste samtliga projekt som påverkar den yttre miljön innehålla konsekvensbeskriv-
ningar. I dem ska projektets bidrag till, eller påverkan på, miljön redovisas utifrån de sex huvudstrategierna. 


UNIVERSITETET I STADSLIVET
Skapa möten och utveckling genom funktionsmix.
Kopplingen mellan universitetet och stad är god, 
men behöver förbättras främst i Norra universitets-
området. Genom att komplettera universitetsområ-
det med nya stadsfunktioner kan barriärer brytas. 
Den fysiska miljön ska bidra till gränsöverskridande 
samverkan som forskningsinriktat näringsliv, sam-
arbete med myndigheter och med lokala och regio-
nala aktörer. En stabil struktur, som ger förutsätt-
ningar för anpassning till olika funktioner över tid, 
kan åstadkomma en hållbar stadsutveckling där stad 
och campus är naturligt integrerade. 


KUNSKAPSSTRÅKET I FOKUS
Stärk huvudstråk och tvärstråk för ökat flöde.
Kunskapsstråket kopplar samman Södra och Norra 
universitetsområdet. Stråkets utformning är avgö-
rande för orienterbarhet, flöde och serviceunderlag. 
Kunskapsstråket bör utvecklas till en sammanbin-
dande artär genom campus och mellan campus och 
omgivning: ett tydligt akademiskt stadsstråk mar-
kerat med sammanhållen ljussättning och attraktivt 
också som promenad-, kultur- och turiststråk. Med 
stärkta tvärkopplingar, förtätning kring gator och 
platser, aktiva fasader mot stråket och komplettering 
med service, handel, bostäder, kultur, rekreation och 
miljöer för näringslivssamverkan ska Kunskapsstrå-
ket utvecklas till ett dynamiskt och karaktärsfullt 
urbant stråk.   


GRÖNT CAMPUS    
Använd grönska som stadsbyggnadselement.
Universitetet ska vara en integrerad del av staden. 
Samtidigt särskiljs universitetsmiljöerna av att de i 
alla sina olika delar är lite grönare. Den gröna karak-
tären är en viktig del av den akademiska identiteten 
och tillför staden stora värden. Grönskan bör för-
valtas väl och även i framtiden användas som viktigt 
stadsbyggnadselement. Genom att skilja ut parkyta 
från överbliven mark och definiera mellanrummens 
status kan yta för bebyggelse frigöras. Grönstruktu-
ren kan också läka en splittrad stadsbild och mar-
kera kopplingar mellan grönområden.


TÄTHET OCH NÄRHET 
Integrera genom strategisk förtätning.
Både universitet och stad erbjuder idag miljöer där 
det är nära till allt. Täthet, närhet och småskalighet 
är en viktig del i universitetets framgång och bör 
förvaltas som central gestaltnings- och stadsbygg-
nadsprincip, inte minst av hållbarhetsskäl. Förtät-
ning av campus sker främst längs Kunskapsstråket 
och syftar dels till att göra mindre centrala områden 
mer attraktiva, dels till ökad integration med staden. 
Ett långsiktigt utbyggnadsperspektiv kräver strate-
gisk förtätning, vilket innebär att satsningar först 
lokaliseras till Kunskapsstråkets noder. 


HÅLLBART CAMPUS
Hushålla med mark och samverka med staden.
Klimathotet ställer frågor om stadsutveckling på sin 
spets. Stadsbyggande tär på resurser och landskap. 
Samtidigt ger stadens täthet och mångfald goda för-
utsättningar för kunskapsutveckling. Campus Lund 
vill vara förebild för en ny samverkan mellan natur, 
kultur och urbanitet. När universitetsområdet står 
inför utbyggnad är ledstjärnan ekologisk, social, 
kulturell och ekonomisk hållbarhet. Medlen är bl a 
markhushållning och samverkan med staden. Så har 
t ex kollektivtrafiken en central roll i universitetets 
trafikförsörjning och den planerade spårvägen från 
Lund C till ESS ses som en viktig motor i en hållbar 
campus- och stadsutveckling.


NODER SOM MÖTESPLATSER 
Vitalisera med täta och aktiva stadsrum.
Universitetsområdet rymmer flera attraktiva plat-
ser främst vid södra Kunskapsstråket. Ändå stannar 
människor sällan upp. Campus ska ha inbjudande 
stadsrum med potential att bli stadens bästa samlings-
platser för både allmänhet och universitetsanknutna. 
Vid de urbana knutpunkterna bör en större täthet och 
mer definierade gränser skapas så att noderna bildar 
distinkta stadsrum. De ska erbjuda variation i både 
arkitektonisk utformning och funktioner och ges in-
dividuella karakteristika. Hit lokaliseras byggnader 
med aktiva fasader och krav ställs på service och pub-
lik verksamhet.  Noder med hållplatser för kollektiv-
trafik ger förutsättningar för möte mellan stadens och 
universitetets rytm och flöden.
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Lunds universitet förfogar i nuläget över stor till-
gänglig utbyggnadsyta och önskar av hållbarhetsskäl 
att hushålla med mark. Ett marksnålt byggnadssätt 
minskar en rad negativa miljökonsekvenser som 
ökad resursförbrukning och ökat transportbehov 
medan det gynnar gång- och cykeltrafik, ett vitalt 
stadsliv och möten mellan människor. 


Markanvändningsplanen för de närmaste femton 
åren inventerar och redovisar därför i första hand 
möjligheterna till förtätning. Planen lyfter fram vik-
ten av att hålla samman och stärka både de byggda 
miljöerna och de gröna parkrummen, bland annat 
genom att gränsen mellan dem förstärks och blir 
tydlig. 


MARKANVÄNDNINGSPLAN   


CAMPUS 2012 CAMPUS 2025


CAMPUSPLANEN I SIFFROR
 » 300 000 kvm mark tillgänglig för utbyggnad inom nuvarande universitetsområde.   
 » 15 byggnadsprojekt varav åtskilliga med flera delprojekt. 
 » 30 000 kvm ny byggyta varav 10 000 kvm ny administrationsyta.
 » 50 000 kvm renoverad/omdisponerad byggyta.
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ILLUSTRATIONSPLAN  CAMPUS 2025 ILLUSTRATIONSPLANEN – EN HELHETSVISION
Illustrationsplanens främsta syfte är att ange de stora dra-
gen i campusutvecklingen. Fokus ligger på själva struktu-
ren: utbyggnaden och förtätningen längs Kunskapsstråket 
och hur stråket genom samspelet mellan ny och befintlig 
bebyggelse förnyas och formas som en sekvens av urbana 
rum som knyter samman universitetsområdet. Till struk-
turen hör också universitetsområdets närmare koppling 
till staden via ny bebyggelse för blandade funktioner och 
via nya stråk. Genom att lyfta fram inte bara byggnaderna 
utan också stadsrummen, noderna och stråken betonas vi-
sionen av helhetsmiljön. 


Illustrationsplanen vill fungera inspirerande. Som sam-
verkansredskap utgör den ett underlag i dialogen med 
dels universitetets egna brukare, dels med externa aktörer. 
Campusplanen vill lämna utrymme också för det oplane-
rade; för privata initiativ, improvisationer och verksam-
heter med stor kreativitet men kanske liten budget. Inslag 
som till exempel bokcaféer, profilbutiker, konstnärlig ut-
smyckning eller eko-restauranger ger identitet åt miljöer 
och vitaliserar stadslivet. 


Illustrationsplanen vill också förmedla något av den efter-
strävade karaktären i universitetsområdets olika delar. Den 
återger inte exakt eller slutlig utformning av framtida be-
byggelse eller befintliga miljöer som ska byggas om. Bygg-, 
mark- och grönprojekt preciseras överlag inte i Campus-
planen. De kommer att få sin gestaltning i projekterings-
skedets dialog med användare, grannar och övriga intres-
senter. Likaså faller specifik lokalförsörjning, finansiering 
av projekt och ansvar för verksamheters lönsamhet utanför 
planens område. 


I kommande avsnitt presenteras projekt på campus utifrån 
en indelning i fyra geografiska områden.


CAMPUSPLANENS PROJEKTKATEGORIER
Projekten redovisas i fem kategorier som anger art, 
konkretiseringsgrad och placering i tid:
P. Planerad byggnad. Byggnad under projek-


tering eller färdigställande. 
U. Utbyggnadsområde. Utbyggnadsmöjlighet 


med förslag till struktur.
F. Förtätningsområde. Läge lämpligt för 


förtätning där särskild hänsyn måste tas till 
befintlig miljö.


M. Markåtgärder. Upprustning, utveckling eller 
nyanläggning av plats eller park. 


K. Kommunikation. Utveckling eller nyanlägg-
ning av gata eller stråk. 
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CAMPUS FYRA DELOMRÅDEN 
I. Centrala universitetsområdet 
II. Sölvegatan
III. Universitetsplatån
IV. Norra universitetsområdet


Universitetsområdet sträcker sig redan idag från 
Lundagård till Ideon, från medeltid till framtid. Det 
kan inte förtätas och byggas ut på samma sätt i alla 
sina delar. Beroende på tidsålder, stadskaraktär, ar-
kitektur och akademiskt innehåll kan universitets-
området delas in i fyra geografiska huvudområden: 
Centrala universitetsområdet, Sölvegatan, Universi-
tetsplatån och Norra universitetsområdet. 


I kommande fyra avsnitt presenteras illustrations-
planen i förstorad skala med fokus på vart och ett 
av dessa områden. Här sammanfattas också plane-
ringsverktygen för varje del för sig, eftersom om-
rådenas skilda förutsättningar kräver betoning på 
olika åtgärder.  Målbilderna för respektive område 
beskrivs utifrån Campusplanens sex huvudstrate-
gier (s 36-37), här samlade i tre par med förkortade 
rubriker: Stadsliv & Täthet, Kunskapsstråket & No-
der, Grönska & Hållbarhet. 


Visionens Campus Lund byggs genom det succes-
siva genomförandet av enskilda projekt – och varje 
enskilt projekt ska stärka helheten. Största föränd-
ringen i både struktur och innehåll planeras i Norra 
universitetsområdet kring den centrala parken. 


I


II
III


IV


Två lika stora utsnitt ur kv. Paradis och LTH-området visar skillnaden i skala och 


bebyggelsestruktur på Södra och Norra universitetsområdet. 


Analys: Juul/Frost arkitekter.
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En av universitetsområdets styrkor är att dess cen-
trala del ingår i den historiska stadskärnan. Det ger 
Lunds universitet en unik identitet. Här är campus 
ett med den ålderdomliga stadsväven och stadslivet 
i stort. Stadsbilden är småskalig, rumslig och med 
framsidor åt alla håll. Huvudleden Kunskapsstråket 
liknar här ett finmaskigt nät eller delta med paral-
lella stråk som kopplar samman en rad universi-
tetsmiljöer med stora upplevelsekvaliteter. Miljön 
är traditionsrik och varierad med intima medeltida 
gator och monumentala institutionsbyggnader från 
främst 1800-talet. Stadspartiet utgör Lunds finrum 
och museikvarter. Allt är inom promenadavstånd. 
Många målpunkter är relaterade till studentlivet, till 
exempel Akademiska Föreningen, nationer, service 
och kultur. 


Här har universitetsområdet stadsattributen täthet 
och människor i rörelse, men här finns också en 
stämning av akademiskt lugn och reflekterande sam-
tal. Den särarten i miljön vill planen fördjupa. Visio-
nen är fler och förädlade platser för möten, gärna 
med flytande gräns mellan ute och inne. Klimatskäl 


tvingar människor i Sverige att ofta vara inomhus, 
men vårsolen lockar tidigt ut inte minst ungdomar 
till vindskyddade soliga platser. I det centrala uni-
versitetsområdet ska det finnas många inbjudande 
mötesplatser både inne och ute där man kan se och 
samtala med sina medmänniskor. 


Universitetsområdet ingår också i en sammanhäng-
ande grönstruktur från stadskärnan till LTH, med 
särskilda kvaliteter i det centrala partiet mellan 
Lundagård och nya HT-anläggningen LUX. Täthe-
ten till trots finns flera utvecklingsbara lägen både 
för tillägg i bebyggelsen och för utveckling av nya 
gröna platser. Generellt behövs varsam restaurering 
och upprustning av slitna stråk och plats- och park-
miljöer. Lösningar som bevarar det gamla ska prio-
riteras och nya tillägg ska utgå från den äldre be-
byggelsestrukturen och bebyggelsekaraktären men 
i utvecklad och uppdaterad version. All förändring 
ska förädla befintliga kvaliteter och förstärka en dy-
namisk stadsmiljö, rik på offentliga platser för mö-
ten och med god tillgång på service.


I. CENTRALA UNIVERSITETSOMRÅDET MÅLBILDER
Stadsliv & Täthet
Universitetets kärnområde mellan Krafts torg och 
Paradisgatan restaureras till sin fulla representativa 
glans. Denna historiska universitetsmiljö får inte 
byggas bort. Det är av stor vikt att ge kärnområdet 
tyngd och stärka universitets närvaro här när cam-
pusutbyggnaden sker norrut. Speciellt viktigt är att 
studenter finns kvar och därför ska studieplatser 
och kårlokaler finnas runt Lundagård. AF har sär-
skilt stor betydelse för ett befolkat Lundagård. Mil-
jön kring AF-borgen rustas upp och Lundagård lyfts 
fram med varsamt infogade skyltar, digital guidning 
och belysning i park och på omgivande fasader. 
Universitetsplatsen med kringliggande byggnader 
ges nya funktioner. De historiska byggnaderna görs 
tillgängligare och i bottenvåningarna tillförs kultur- 
och servicefunktioner som lockar allmänhet och tu-
rister. Vid Palaestra tillförs till exempel ett café med 
uteservering i söder mot vattenspelet i Universitets-
platsens fontän.


Centrala universitetsområdets nya byggnader är 
följsamma mot den befintliga bebyggelsens skala 
och gestaltade i kreativ dialog med omgivningen. 


Kv. Paradis utvecklas från homogent institutions-
område till kulturkvarter med stadsliv också under 
kvällar och helger. Parkeringsytor ersätts med för-
tätande infills med publika funktioner i öppna bot-
tenvåningar, till exempel restauranger och caféer, 
bokhandel, utställningsrum, servicecentra med in-
formation om universitetet, studiemiljöer och kon-
ferens- och möteslokaler. 


Tillskapandet av S-fakultetens nya studiecentrum 
med Paradistorget utgör ett viktigt stadsbyggnads-
grepp för att knyta samman universitetsområdet 
över Allhelgona Kyrkogata. Dagens parkeringsyta, 
bullriga gata och slutna mur mot norr ersätts av en 
publik byggnad med välkomnande fasader åt både 
norr och söder och belägen på ett nytt stadstorg 
effektfullt placerat mellan två arkitektoniska gång-
broar som berättar om sjukhusets utveckling. Bil-
trafiken anpassas till områdets stora gång- och cy-
keltrafikflöden. I före detta sjukhuslängan mot norr 
öppnas valv som leder från kv. Paradis gröna akade-
miska miljö till nästa gröna akademiska rum, södra 
sjukhusområdet och Helgonabacken. 


PRIMÄRA PLANERINGSVERKTYG
 » Utgå från befintlig struktur.
 » Förvalta och förädla befintliga kvaliteter.
 » Förtäta varsamt.
 » Utveckla sittplatser i soliga lägen och i gräns-


ytorna mellan inne och ute.
 » Rensa växtlighet och skapa siktlinjer.
 » Gör tillägg i kreativ dialog med äldre karaktär/


bebyggelse.
Centrala universitetsområdets miljöer präglas av både stadspuls och akademiskt lugn. Stadskärnans intima skala är en kvalitet att inspireras av. 


Här Kungsgatan upp mot Lundagård.
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På södra sjukhusområdet finns möjlighet att både 
omvandla befintliga hus och komplettera med nya 
byggnader. Även Helgonabackens kringområde i 
norr och öster har potential att förtätas varsamt. Här 
finns behov av utveckling av både nya och gamla 
funktioner. Bland annat finns förslag på ett bok-
arkiv med UB:s rariteter, ett café mot parken och en 
utbyggnad av Skissernas museum som förtätar och 
förstärker Kunskapsstråket. Nedre delen av Sand- 
gatan är ett annat utvecklingsområde där en ny 
byggnad kan placeras i kv. Paradis sydöstra hörn.


Centrala universitetsområdet ska utvecklas till Lunds 
främsta turistmål jämte domkyrkan. Lundagård och 
Universitetshuset har redan sin självklara plats, men 
områdets attraktioner kan utvecklas genom större 
öppenhet och strategiska tillägg. Bland annat har kv. 
Paradis, Helgonabacken och Botaniska trädgården 
stor besökspotential och ska tillföras målpunkter 
för flanören. Målpunkterna ska även göra miljön 
attraktiv och erbjuda vardagsservice för den som 


vistas där dagligen. I samarbete med staden och andra 
kulturaktörer etableras kulturstråket Kulturslingan, 
ett promenadstråk för turister, universitetets gäster 
och lundabor. Alla objekt längs Kulturslingan skyltas 
upp enligt ett enhetligt skyltprogram med tavlor 
eller plaketter som i första hand monteras på mur. 
Skyltarna har korta texter om byggnads-, park-, 
universitets-, konst- eller personhistoria. En sådan 
intresseväckande kulturskyltning både lyfter fram 
universitetsområdet som besöks- och turistmål och 
stärker universitetets identitet som kulturbärare. 


Längs Kulturslingan passeras många av universi-
tetets kulturskatter i upprustat och tillgängliggjort 
skick. Slingan startar vid domkyrkan med domkyr-
koforum. Vid Lundagård finns bland annat Kungs-
huset, AF-borgen, Kulturen, Historiska museet och 
Universitetshistoriska museet i nya representativa 
lokaler. Strax intill ligger Juridicum med Skandina-
viens största juridiska bibliotek och generöst café. 
Vid nyrestaurerade Universitetsplatsen välkomnar 


Universitetshuset med en mera inbjudande entré. På 
vägen norrut mot Helgonabacken hittar man i valvet 
över Allhelgona Kyrkogata medicinhistoriska Livets 
museum. Vid Helgonabacken är Skissernas museum 
tillbyggt med en ny entré och ett café vid Kunskaps-
stråket. Till Skissernas museum har också flyttats 
universitetets konstsamling från Biskopshuset. Vid 
Helgonabacken finns även ett nytt mindre konstmu-
seum eller galleri i ny byggnad vid Helgonavägen. 


UB är tillbyggt mot öster med ett bokarkiv som ger 
möjlighet att se bibliotekets tidigare dolda bokskat-
ter. Tillbyggnaden ger också UB en ny lättillgänglig 
entré direkt mot Kunskapsstråket mittemot SOL.  
Även UB:s stora nya läsesal riktas mot stråket med 
läsplatser ut mot parken. Tillbyggnaden komplette-
ras med ett café vars uteservering har sittplatser på 
trädäck över den upprustade östra dammen. 


På Helgonabacken kan man välja att antingen fort-
sätta Sölvegatan norrut mot kulturattraktioner på 


Universitetsplatån och Norra universitetsområdet 
eller fullfölja den kortare centrala slingan. Från Bi-
skopshuset, ritat som naturvetenskaplig institution 
av C G Brunius på 1840-talet, fortsätter promenaden 
då ner mot Botaniska trädgården. På vägen passerar 
man kv. Hyphoff med de vackra före detta medicin-
ska institutionerna. Framme vid Botan möts man av 
den nya entrén som bjuder in alla till trädgården. 
Kottepalmen får ett nytt palmhus med anslutande 
restaurang som används mycket för representation 
av staden, näringslivet och universitetet. Trädgår-
dens café serverar ekologiskt och närodlat och är 
öppet året om. 


Efter besöket i Botan kan man även härifrån utvidga 
promenaden med norra Kulturslingan, nu genom 
idylliska Professorstaden. Annars återvänder man 
via Kulturkvadrantens studentkvarter till Lunda-
gård och centrum där turen avrundas med besök i 
Stadshallen vid Stortorget och Lunds konsthall vid 
Mårtenstorget.  


Förslag till tillbyggnad till Skissernas museum. Ny entré och café placeras ut mot Kunskapsstråket. Illustration: Gunilla Svensson arkitektkontor. Förslag till studiecentrum för S-fakulteten med ny platsbildning Paradistorget som överbryggar Allhelgona Kyrkogata. Illustraion: Juul/Frost arkitekter.
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Kunskapsstråket & Noder 
I det centrala universitetsområdets stråk- och park-
miljöer tar man sig bäst fram på det hållbara sättet 
till fots eller per cykel. Genom att Kunskapsstråket 
stärks som ett lättillgängligt och lättorienterat stråk 
förbättras kontakten mellan de södra och norra 
delarna av campus. Goda förutsättningar för ökat 
stadsliv i norr etableras. Kunskapsstråkets intima 
och varierade karaktär från Lundagård till Helgona-
backen utvecklas med nya stråkförgreningar. Stråket 
och stadsrummen stärks med nya byggnader som 
har väl studerade fasader och öppna bottenvåningar 
med publika funktioner som lockar nya besöksgrup-
per. I anslutning till Kunskapsstråket och dess tvär-
kopplingar stärks befintliga noder och nya utvecklas 
vid naturliga mötesplatser. 


Kunskapsstråket startar vid Lunds centralstation. 
Redan här känner besökaren att han eller hon har 
kommit till en universitetsstad och att universitetet 
är nära. På Knut den stores torg finns tydlig skylt-
ning mot universitetet. Strax når man kvälls- och 
helgöppna Juridicum vars entré tillgänglighetsan-
passats, utemiljö rustats upp och bottenvåning fung-
erar som ett välskyltat och välutrustat besökscen-
trum. Här kan man få information om universitetet, 


en karta i handen eller kanske en app i sin Iphone 
innan man fortsätter mot Lundagård. I Lundagård 
utgör det renoverade Kungshuset ett landmärke och 
en markör att svänga norrut. Vid Universitetsplat-
sen väntar Universitetshuset och övriga akademiska 
byggnader tillgängliggjorda och väl skyltade; man 
har nått universitetets hjärta. En vägvisare pekar 
tydligt ut Kunskapsstråkets väg vidare norrut genom 
universitetsområdet via kv. Paradis. 


I norra kv. Paradis finns det centrala universitets-
områdets nya starka nod, Paradistorget med kring-
ytor. Visionen är att med Paradistorget skapa ett nytt 
stadsrum över och kring Allhelgona Kyrkogata. Mitt 
på Paradistorget står S-fakultetens nya studiecen-
trum, en flerfunktionell anläggning för studenter 
och personal som är öppen också för andra besöka-
re. Paradistorget blir både en mötesplats och en liv-
lig knutpunkt som kopplar samman stadsdelar. Från 
Paradistorget går via nyupptagna öppningar i före 
detta sjukhusbyggnaden vid Allhelgona Kyrkogata 
flera nya stråk som ansluter till Kunskapsstråket. 
Förbindelser skapas med Centralstationen via S:t 
Laurentiigatan och med sjukhusområdet i norr. På 
Helgonabacken bidrar UB:s och Skissernas muse-


ums nya tillbyggnader till att leda besökaren norrut 
längs stråket till nästa nod, Professorsplatsen, utfor-
mad som shared space och försedd med vägvisare 
mot campus olika målpunkter.


Grönska & Hållbarhet
Centrala universitetsområdets parkmiljöer restau-
reras och vårdas som viktiga inslag i såväl campus 
gröna identitet som i universitetets kultur- och håll-
barhetsprofil. I historiska anläggningar förvaltas 
den tidstypiska artrikedomen. Lundagårds förnyelse 
av alléträd kompletteras med markrestaurering och 
ny belysning, möblering och skyltning. Universitets-
platsen restaureras och förädlas. Vid Lundagård och 
ingången till kv. Paradis rensas växtlighet som ska-
par otrygghet bort; en enkel och snabb markåtgärd 
som till låg kostnad kan bidra till slutmålet.    


I kv. Paradis rensas också buskage bort och icke-
platser elimineras. Parken framför Gamla Kirurgen 
förädlas till nya Paradisparken som blir tillgängliga-
re från Sandgatan med nya öppningar i staketet. Sitt-
miljöer i söderläge, både för samtal och avskildhet, 
skapas. Utemöbler placeras så att samtal underlättas, 
det vill säga i grupper och inte alla bänkar riktade åt 


samma håll. Generellt ska fria siktlinjer skapas och 
grönskan präglas av stora träd, blommande bus-
kar och marktäckande växter eller gräsytor hellre 
än kompakta buskage. Markbeläggningen ska vara 
vårdad och i samklang med anläggningens kultur-
historia. Hårdgjorda ytor minimeras till förmån för 
absorberande beläggningar som grus eller gatsten. 


Helgonabackens suggestiva miljö lyfts fram genom 
att Kunskapsstråket genom parken stärks, kloster-
ruinen skyltas upp, de tre dammarna restaureras, 
deras samband återskapas och den östra dammen 
förses med trädäck för sittplatser och uteservering. 
Parken ges rollen som samlande grönt stadsrum 
kantat av nya och befintliga byggnader med publika 
attraktioner främst inom kultur. Trädgårdsprome-
naden, ett nytt grönt gångstråk genom trafikfredad 
kulturmiljö, kopplar samman och tillgängliggör 
de fem parkmiljöerna Helgonabacken, Skissernas 
museums skulpturpark, Biskopshusträdgården, kv. 
Hyphoff och Botaniska trädgården. Botaniska träd-
gården med mer än 500 000 besök årligen rustas upp 
med förbättrad entré, nytt växthus, butik, restaurang 
och året-om-café.


Föreslagna lägen för utveckling av stråk, noder, kopplingar och aktiva fasader i Centrala universitetsområdet.


Bild ovan: Förslag till nytt palmhus med anslutande 


restaurang och året-runt-café i Botaniska trädgården. 


Illustration: Zoom arkitekter.


Bild till höger: Kulturslingan kan bli ett populärt 


promenadstråk som leder till många av universitetets 


kulturskatter. 
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PROJEKT
Planerad byggnad
P.1 Om- och tillbyggnad av Eden för S-fakulteten för 


att utveckla och förbättra studie- och arbetsmiljön. 
Studieutrymmena ska göras mer utåtvända och 
samspel mellan byggnad och utemiljö utvecklas.  


P.2 Studiecentrum för S-fakulteten med platsbild-
ningen Paradistorget. Studiecentrum ska ge S-fa-
kulteten moderna studieplatser och ökad möjlig-
het till utåtriktad verksamhet. Mot kv. Paradis ska 
byggnaden erbjuda uterum mot söder. Mot norr 
ska anläggningens platsbildning mot Allhelgona 
Kyrkogata länka samman universitetsområdets 
delar.  


Utbyggnadsområde
U. Inga.


Förtätningsområde
F.1 Kongresscentrum. Universitetet saknar en kon-


gressbyggnad som kan rymma stora nationella 
och internationella konferenser. Ett av de förslag 
som diskuteras har sitt läge i Lundagård.


F.2 Plats för nya tillbyggnader och byggnader, bl a 
ett kontorshus i södra delen av kv. Paradis. Förtä-
tande infill som stärker Kunskapsstråket och åter-
upprättar Sandgatan som en viktig gata i Södra 
universitetsområdet. 


F.3 Ombyggnad av f d sjukhusbyggnad vid Allhelgona 
Kyrkogata till entrébyggnad mot sjukhusområdet 
från kv. Paradis. Entrébyggnaden utgör även fond 
för Paradistorgets stadsrum åt norr. Genom att i 
byggnaden öppna valv för gång- och cykeltrafik 
kopplas universitetsområdet starkare till sjukhus-
området. 


F.4 Bokarkiv. Förtätning i syfte att tillgängliggöra och 
visa upp UB:s samlingar, stärka Kunskapsstråket 
och tillföra kultur och skapa målpunkter.  


F.5 Byggnad för kulturändamål. Förtätning i syfte 
att stärka Helgonabackens parkrum, stärka Kun-
skapsstråket, tillföra kultur och skapa mångfald 
och målpunkter.


F.6 Möjlighet till infill vid SOL mot Helgonavägen. 
F.7 Tillbyggnad till Skissernas museum. Förtätning i 


syfte att ytterligare tillgänglig- och synliggöra mu-
seets samlingar samt öka målpunkter.  


F.8 Nytt växthus med utrymme för kottepalm, butik 
och café/restaurang i Botaniska trädgården. Om- 
och tillbyggnad som stärker Botaniska trädgården 
som en av Lunds stora attraktioner. 


Markåtgärder
M.1 Universitetsplatsen restaureras. Förädling av be-


fintliga kvaliteter i syfte att stärka platsen och cam-
pus identitet som kultur- och traditionsbärare. 
Kultur och mångfald stärks med aktiva fasader i 
Paleastra et Odeum och Kungshuset.


M.2 Ny entréplats/torg anläggs vid Juridicum. Platsen 
blir en utvidgning av Lilla Gråbrödersgatan/Kun-
skapsstråket mot Juridicums entré och markerar 
Juridicums roll som länk mellan Lund C och Lun-
dagård och som första infopunkt för universitetets 
besökare som kommer från stationen.


M.3 Kv. Paradis parkmiljö med bl a Paradisparken 
framför Gamla Kirurgen restaureras. Förädling av 
befintliga kvaliteter i syfte att stärka Kunskapsstrå-
ket och att utveckla Paradisparken som attraktion. 
Parken görs mera tillgänglig mot Sandgatan.


M.4 Paradistorget anläggs. Tillägg i syfte att skapa ny 
mötesplats och nod vid Allhelgona Kyrkogatans 
busshållplats samt koppla samman stadsdelar. Till 
noden ansluts ett nytt stråk mot sjukhusområdet/
Helgonabacken. 


M.5 Helgonabacken restaureras med bl a röjning av 
dammar. Förädling av befintliga kvaliteter och 
förstärkning av Kunskapsstråket genom parken. 


M.6 Trädgårdspromenaden till Botaniska Trädgården 
etableras som förenande stråk mellan olika grön-
områden och universitetsattraktioner. Förädlande 
tillägg i flera parkmiljöer i syfte att utveckla och 
koppla samman stadspartier och samtidigt till-
gängliggöra Biskopsträdgården och kv. Hyphoff.


 
Kommunikation 
K.1 Nytt östvästligt gång- och cykelstråk anläggs norr 


om Allhelgona Kyrkogata med sträckning All-
helgonakyrkan-sjukhusområdet-Helgonabacken. 
Tillägg i syfte att förbättra trafikmiljön för oskyd-
dade trafikanter samt koppla samman Helgona-
backen och universitetsområdet med nordvästra 
centrum och kollektivtrafikcentrum. 


K.2 Sammanslagning av Helgonavägen och Lasaretts-
gatan väster om Helgonabacken till ett stråk utfor-
mat som shared space. Ombyggnad i syfte att för-
binda södra sjukhusområdet och Helgonabacken 
och att utöka parkytan.


Illustrationsplanen utsnitt I: Centrala universitetsområdet.
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Sölvegatan är till karaktären en typisk utfartsväg från 
stadskärnan mot landsbygden, bred och trädplante-
rad. Gaturummet utgörs av en allé med körsbärsträd 
som i blomningstid gör Sölvegatan till ett attraktivt 
promenadstråk. Arkitektoniskt kännetecknas gatan 
av att den delas i två hälfter såväl stil- som upple-
velsemässigt. I söder kantas den av stadsmässiga bo-
stadshus från sekelskiftet 1900 och av universitets-
byggnader i främst rött tegel i parkmiljö eller med 
förträdgårdar från ca 1880-1930. Byggnader och 
grönska har högt arkitektur- och kulturhistoriskt 
värde. År 2004 tillkom här universitetets Språk- och 
litteraturcentrum, SOL.  SOL:s bottenvåning har 
öppna lokaler och fungerar som ett vardagsrum för 
studenter som söker sig dit för arbete och umgänge. 
Genom café och kulturverksamhet lockar SOL även 
andra besökare och anläggningen har betytt mycket 
för utvecklingen i området. Den nya HT-byggnaden 
LUX strax norr om SOL avses tillföra samma attrak-
tioner som SOL och starkare bidra till gatulivet på 
Sölvegatan. Norr om LUX vidtar institutionsbygg-
nader för sjukhus och universitet från efter 1945, 
placerade på stort avstånd och med otydliga mellan-
rum som parkeringar, asfalterade angöringsplatser 


och grönytor. Sölvegatan antar här karaktär av tra-
fikled fram till korsande Tornavägen, också den med 
trafikledskaraktär. Miljön upplevs som ogästvänligt 
storskalig och gatupartiet saknar intresse som pro-
menadstråk. 


Trots att gatan domineras av institutionsbyggna-
der annonserar sig universitetet dåligt mot Sölve-
gatan. Byggnaderna är i flertalet fall indragna eller 
har entréer vid sidogator, vilket gör att verksamhe-
terna upplevs som otillgängliga. Grönytorna saknar 
attraktiv möblering och belysning. Gatans form är 
anpassad främst för ett förbipasserande flöde och 
bjuder inte på upplevelser som lockar människor att 
dröja sig kvar. Sölvegatan är en av Lunds brantaste 
gator, med ett oavbrutet uppåtlut med kulmen vid 
Astronomiska institutionen. Detta gör gatan lämpad 
för biltrafik och gående, sämre för cyklister. Övergri-
pande mål är att stärka och aktivera Sölvegatan med 
attraktioner på ömse sidor om gatan, att utveckla 
tvärkopplingar mot anslutande stadsdelar och att 
förbättra klimatskyddet för att göra Sölvegatan – en 
viktig del av Kunskapsstråket – till ett behagligt pro-
menad- och cykelstråk. 


II. SÖLVEGATAN MÅLBILDER
Stadsliv & Täthet
Sölvegatans ombyggnad till stadsgata med sam-
manhängande bebyggelse, fler tvärstråk och nya 
byggnader med flerfunktionellt innehåll förstärker 
stadsmässigheten i campus och integrationen med 
staden. Gaturummet förtätas i första hand med 
byggnader med aktiva fasader och tillägg mot gatan. 
Svårbebyggda mellanrum förtätas med grönstruk-
tur. Universitetets närvaro annonseras mot gatan på 
ett samordnat, men icke-statiskt sätt som stimule-
rar och överraskar. Gatumiljöns förträdgårdar och 
uterum bildar flera naturliga scener och fonder att 
använda kreativt för skyltning, utställningar och 
framträdanden av olika slag. Här kan studenter testa 
sina talanger och här kan universitetet välja okon-
ventionella sätt att kommunicera med allmänheten. 
Lika klassiskt akademisk som kulturmiljön är kring 
Universitetsplatsen, lika präglad av experimentlust 
och avantgarde är den nya Sölvegatan.   


Trots att sammanlagt ca 10 000 personer arbetar i 
denna del av Lund har ett aktivt gatuliv saknats. Det 
stora flödet av människor som rör sig här ska tas 
tillvara och den nya noden Professorsplatsen i kors-
ningen Sölvegatan/Helgonavägen kommer att vara 


den punkt flest passerar; en naturlig mötesplats att 
utveckla till ett stadsrum. 


Kopplingen mellan universitetsområdet och sjuk-
husområdet stärks via nya stråk/gator när sjuk-
huskvarteren väster om Sölvegatan förtätas. Här 
planerar Region Skåne på sikt en ny stor laborato-
riebyggnad som kopplar sjukhusområdet till Sölve- 
gatan. Mittemot på gatans östra sida finns en stor 
parkeringsplats på vilken universitetet och Akade-
miska Hus planerar en utbyggnad med institutions-
lokaler, kontor, service och kanske bostäder närmast 
Professorstaden. Både Fysicum och BMC byggs till 
med förstärkta entréer mot gatan, vilket ökar syn- 
och tillgängligheten, underlättar orienteringen, 
förbättrar mikroklimatet och gör Sölvegatan intres-
santare att följa. En utbyggnadsmöjlighet norr om 
Fysicum vid Tornavägen ger tillfälle att öka stads-
känslan också i gatupartiet mot Norra universitets-
området.
 
Både öppnandet av nya stråk och planerad sam-
manbindande laboratoriebyggnad ger sjukhus- och 
universitetsområdena stora ömsesidiga vinster. De 


PRIMÄRA PLANERINGSVERKTYG
 » Förädla befintliga kvaliteter.
 » Förtäta med byggnader och grönstruktur.   
 » Utveckla tvärkopplingar till noder.
 » Skapa gångvänliga passager över gatan.
 » Tillföra byggnader med aktiva fasader.
 » Placera ny- och tillbyggnader närmare gatulivet.
 » Strategisk placering av nya funktioner.
 » Underlätta för cykeltrafik.


Sölvegatans körbärsträd i blom – en tilldragelse i det akademiska året. 


Förslag till nytt Health Science Center. Förtätning och nytt entrétorg vid BMC. 
Illustration: Atrio arkitekter.
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tidigare enfunktionella områdena kompletterar var-
andra och utvecklar tillsammans ett varierat stadsliv. 
Sjukhusområdets många människor i rörelse tillför 
Sölvegatan underlag för service i de nya husens bot-
tenvåningar mot gatan: här kan man bland annat 
hitta livsmedelsaffär, restauranger med takeaway-
mat, bankomat och Seven Eleven att kila in i för en 
kopp kaffe eller en tidning. Även folklivet vid nya 
entrétorget mellan tillbyggda Fysicum och BMC be-
rikar båda områdena. Torget fungerar som passage 
mellan universitet och sjukhus och port till många 
av universitetets medicinska institutioner. 
 
Sölvegatan korsas i söder av Trädgårdspromena-
den, ett nytt grönt stråk mellan Helgonabacken och 
Botaniska trädgården som ingår i Kulturslingan. 
På Professorsplatsen finns Café Geo, ett informellt 
kulturcafé med scen för poesiuppläsning och musik-
framträdanden, bibliotek med skänkta böcker och 
tidskrifter och konstvägg för tillfälliga utställningar. 


Längs Sölvegatans övre del skapas möjligheter för 
institutionerna att i nya entrébyggnader skapa infor-
mella mötesplatser – här ordnas regelbundet utställ-
ningar, lunchföreläsningar och debattkvällar. Här 
finns också Fysicums lasercentrum med den spek-
takulära föreställningen Fysik & lasershow som visar 
hur spännande och lekfull fysik och naturvetenskap 
kan vara. I det gamla vattentornet kan man åka upp 
och titta på det vackra skånska landskapet.  


Kunskapsstråket & Noder
Sölvegatans stärkta stadsmässighet gör dess roll som 
Kunskapsstråket mot norr tydligare. Gatan förädlas 
till en innerstadsgata med körsbärsträdsallén som 
identitetsskapande grönt stråk genom campus. De 
nya byggnadernas verksamheter annonseras mot 
gatan med öppna bottenvåningar och ibland på ute-
platser. Kompletteringar i obebyggda mellanrum 
gör gatan intressantare och mindre väderutsatt. 
Kring Sölvegatan utvecklas också stadsväven med 


flera nya korsande stråk som förbättrar kommuni-
kationen och kopplar samman stadsdelar, framför 
allt sjukhus- och universitetsområdena. Klinikgatan 
på sjukhusområdet förlängs både mot Helgonaback-
en i söder och mot Sölvegatan i öster. 


Korsningen Sölvegatan/Helgonavägen utformas till 
en central nod, Professorsplatsen, som  blir en ny mö-
tesplats kring en upphöjd shared space-yta. Här mö-
ter gående och cyklister från Helgonabacken Sölve- 
gatans trafik och den nya platsen med Café Geo gör 
att människor stannar upp.  LUX får studiemiljö 
och café mot Sölvegatan samt en entré i sydost som 
ansluter till Professorsplatsen när kvartershörnet 
öppnas upp. Även Helgonavägen byggs om för att 
koppla LUX med SOL till ett gemensamt centrum 
för humaniora. 


Närliggande Gerdahallen, ett av norra Europas 
största träningscentra, är en stor attraktion i områ-


Förslag till nya HT-centrum LUX vid Sölvegatan med planerad invigning 2014. Illustration: Henrik Jais-Nielsen & Mats White arkitekter.  


Längs Sölvegatan har Kunskapsstråket möjlighet att utvecklas till en flanörvänlig 
Rambla där universitetet syns och integrationen med staden och sjukhus stärks.
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det inte minst kvällstid. Hit kommer alla – studenter, 
universitetspersonal och lundabor. Flödet av män-
niskor ger Professorsplatsen potential att utvecklas 
till Sölvegatans hotspot, en arena för spontana mö-
ten. På denna viktiga nod finns också en vägvisare 
som anger områdets många målpunkter och Kun-
skapsstråket fortsättning mot nordost. 


På en kortare sträcka i anslutning till Professorsplat-
sen och nästa platsbildning vid Fysicums och BMC:s  
nya entréer byggs Sölvegatan om för att bli lätt att 
korsa och för att fungera som trädkantat flanörstråk. 
Måtten minskas och gatan höjs till samma nivå som 
trottoar och cykelbanor. Norr om Fysicum återfår 
gatan sin normala gatusektion, men även här gestal-
tas gaturummet omsorgsfullt med markbeläggning, 
möblering, belysning och förlängda trädrader. 


Korttidsparkering tillåts på båda sidor medan lång-
tidsparkering får ske som längsparkering på Sölve-
gatans ena sida, på den förlängda Klinikgatan, på ga-
torna söder och öster om BMC och i parkeringshus 
under jord anlagda i samband med nybyggnad. 


Det blåsiga ”kalfjället” vid Astronomiska institutio-
nen byggs bort till förmån för en intimare gatumiljö 
och bättre mikroklimat. På andra sidan Tornavägen, 
som också ges en mer stadsmässig utformning, finns 
universitetets nya förvaltningsbyggnad centralt pla-
cerad på Universitetsplatån och i anslutning till 
Kunskapsstråket; ett landmärke lätt att se från Sölve-
gatan men också lätt att orientera sig efter när man 
kommer med cykel eller bil längs Tornavägen. 


Grönska & Hållbarhet
Sölvegatans karaktärsgivande allé med fågelbärsträ-
det Prunus avium Plena vårdas och trädraderna för-
längs norrut. Professorsplatsen i skärningspunkten 
mellan två trädkantade gator utvecklas som grönt 
stadstorg. Gerdahallen med sina stora besöksflöden 
får mot Helgonavägen/Professorsplatsen en ny en-
tréplats som kan bli ett grönt uterum med sittmöj-
ligheter och ingå i den centrala noden. Befintliga 
förträdgårdar, som SOL:s, utvecklas till attraktiva 
gröna uterum möjliga att använda också som studie-
miljöer utrustade med möbler och öppet nätverk. 
Gröna uteplatser anläggs också i anslutning till be-


Föreslagna lägen för utveckling av stråk, noder, kopplingar och aktiva fasader längs Sölvegatan. Förslag till ny flerfunktionell bebyggelse norr om Geocentrum. Perspektiv och plan: STaRK  stadsbyggnad & arkitektur.


fintliga steniga institutionsentréer. Nya entréplatser 
placeras i lä, förses med grönska, sittplatser åt söder 
och möjlighet till studier utomhus.  


Det vindutsatta klimatet på norra Sölvegatan mot-
verkas med förtätande bebyggelse. Där förstärkning 
av gaturummet inte kan ske med hus förtätas mel-
lanrummen med vinddämpande träd och plante-
ringar. En ny fickpark, Astronomiparken, anläggs 
vid Astronomiska institutionen på Sölvegatans hög-
sta punkt i syfte att mildra väderpåverkan och göra 
färden upp mot Sölvegatans högsta punkt lite lättare 
och intressantare. Sölvegatans förtätning med nya 
byggnader och grönska kommer att förbättra mik-
roklimatet, vilket förutom att göra cykling och pro-
menader behagligare, också har stor betydelse för 
byggnadernas värmeförbrukning.
 







5958 CAMPUSPLAN CAMPUSPLAN


PROJEKT
Planerad byggnad
P.1 F d Zoologen vid Helgonavägen byggs om och till 


för nya institutionsbyggnaden LUX. Förtätande 
tillbyggnad med huvudentré mot Helgonavägen 
och bibliotek och café i bottenplan mot Sölve-
gatan. Tillbyggnaden har en sekundär entré på 
norrfasaden mot Klinkgatans nya förlängning åt 
sydost till Sölvegatan. En interiör genomgång från 
entré till entré tvärs genom LUX planeras.


Utbyggnadsområde
U.1 Parkeringsyta norr om Geocentrum. Här kan en 


ny institutionsbyggnad eller annan större byggnad 
för gemensam användning uppföras. Mot Sölve-
gatan ska byggnaden ha lokaler för service och 
handel. Kvarteret bör exploateras tätt, men med 
omsorgsfullt planerad grönska. Parkering bör läg-
gas under mark. Närmast Professorsstaden kan ett 
eller två bostadshus som kopplar till befintlig be-
byggelse byggas. 


U.2 Del av sjukhusområdet norr om LUX. Här finns 
möjlighet att riva befintliga byggnader och upp-
föra en stor laboratoriebyggnad.


U.3 Markområde nordost om Fysicum. Bör använ-
das för att öka kontakten mellan Södra och Norra 
universitetsområdet och ta bort barriäreffekten av 
stort vägområde och nivåskillnaderna mellan hus 
och gata. 


Förtätningsområde 
F.1 Cafébyggnad väster om Geocentrum. Förtätande 


byggnad på strategisk plats för utåtriktad verk-
samhet. Med entré, café och studieplatser riktade 
mot Sölvegatans nya nod och mötesplats Profes-
sorsplatsen. 


F.2 Förtätningsområde vid BMC söder om Astrono-
miska institutionen. Här kan finnas möjligheter 
för inflyttning av nya verksamheter med koppling 
till BMC.


F.3 Entrébyggnad till Fysicum vid Sölvegatan. Förtä-
tande byggnad som ökar tillgänglighet och orien-
terbarhet och ger liv genom öppen bottenvåning. 
Samverkar med BMC:s entré på andra sidan om-
byggda Sölvegatan och gör området mellan Fy-
sicum och BMC till ett gemensamt entrétorg och 
en mötesplats för studenter.  


Markåtgärder
M.1 Professorsplatsen anläggs. Naturlig nod utvecklas 


med attraktioner för att ta till vara det stora flö-
det av förbipasserande och platsens potential som 
mötesplats.


M.2 Entréplats till Gerdahallen vid Helgonavägen pla-
neras. Förtätning i syfte att synliggöra Gerdahal-
len och öka tillgängligheten. 


M.3 SOL-parken vid SOL-centrum vid Sölvegatan ut-
vecklas. Förädling av befintlig förträdgård som 
ökar tillgängligheten och skapar mötesplats och 
studiemiljö utomhus med bl a möbler och trådlöst 
nät.


M.4 Astronomiparken kring Astronomiska institutio-
nen vid Sölvegatan anläggs. Förtätning med grön-
struktur som förskönar, förbättrar klimatet, tillför 
upplevelsevärden och minskar det upplevda av-
ståndet mellan Södra och Norra universitetsom-
rådet.


Kommunikation  
K.1 Ny gata anläggs väster om LUX genom att Klinik-


gatan förlängs söderut till Helgonavägen. 
K.2 Ny gata anläggs norr om LUX genom att Klinik-


gatan förlängs österut till Sölvegatan.  
K.3 Ny gata anläggs söder om BMC genom att Klinik-


gatan förlängs österut till Sölvegatan.
K.4 Ny gata ovan förlängs åt sydost genom Professor-


staden mot Tornavägen, dock ej för genomfarts-
trafik. 


Illustrationsplanen utsnitt II: Sölvegatan.
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Universitetsplatån utgörs av höjdpunkten på den 
långa sluttning med ca 80 meters lutning från Höjeå 
till Gamla vattentornet som Lund är byggt på. På 
Universitetsplatån delas Södra och Norra universi-
tetsområdet av Tornavägen som gräns, men platån 
själv spänner över vägen som potentiellt förenande 
mötesplats. Vid denna knutpunkt möts Sölvegatan 
och Tornavägen och cykelstråk som kopplar nord-
östra Lund med centrum. Här sammanfaller också 
Lundalänkens sträckning med Kunskapsstråket. 


Universitetsplatån utgör Lunds universitets geogra-
fiska centrum. I anslutning till platån passerar dag-
ligen ett stort flöde av studenter och medarbetare. 
Men stadslandskapet är glest, storskaligt, mono-
funktionellt och starkt präglat av trafikmiljön vilket 
hindrar ett stadsliv att utvecklas. Bebyggelsekaraktä-
ren är spretig. Högt arkitektoniskt och kulturhisto-


riskt värde har det nationalromantiska vattentornet 
samt Klas Anshelms modernistiska institutions-
byggnader i rött tegel på båda sidor om Tornavägen; 
i söder Fysicum och Medicinarlängan vid BMC, i 
norr LTH. 


Universitetsplatån utgör början på universitetets 
naturliga expansionsområde norrut. Här finns goda 
förutsättningar för förtätning till stadsmiljö med bra 
publika stadsrum och kopplingar till Norra univer-
sitetsområdets landskapspark som har stor utveck-
lingspotential. Lunds kommun startar hösten 2012 
arbetet med ett ramprogram för Norra universitets-
området där även Universitetsplatån ingår. Campus-
planens förslag till bland annat områdets trafikmiljö 
bygger på kommunens förslag och kommer att vida-
reutvecklas i dialog med kommunen.


III. UNIVERSITETSPLATÅN MÅLBILDER
Stadsliv & Täthet    
Förtätande bebyggelse både väster och öster om 
Tornavägen tillför Universitetsplatån såväl stads-
mässiga kvarter som service. Med de nya byggna-
derna införs i Norra universitetsområdets miljöer en 
ökad detaljering i skalan och en bebyggelse som är 
varierad till både gestalt och innehåll. Institutions-
miljöns monofunktionalitet bryts med strategisk 
lokalisering av byggnader för blandade ändamål, 
däribland bostäder. Hit förläggs också universitetets 
nya förvaltningsbyggnad med aktiva fasader. Det 
stora flödet av människor som varje dag kommer till 
Universitetsplatån för att nå områdets många insti-
tutioner eller fortsätta mot Ideon, Medical Village 
eller Brunnshög, ger underlag för både offentlig och 
kommersiell service. Kring Universitetsplatåns cen-
trala stadsrum – hållplatstorget för lokal- och regio-
nalbussar, spårvägens hållplats och entrétorget vid 
förvaltningsbyggnaden – utvecklas ett vitalt stadsliv. 


I de nya byggnadernas bottenvåningar hittar man 
förutom restauranger och caféer också till exempel 
mataffär, apotek, bankomat och cykelverkstad. Stu-
denter och personal erbjuds ämnesöverskridande 
mötesplatser i Kårhusets nya entrébyggnad och i 
tillbyggnaden till Mattehusets annex.  


På Universitetsplatån finns plats för flera stora nya 
byggnader. Någon av dem bör innehålla lokaler för 
kulturinstitutioner med publika aktiviteter. Univer-
sitetsplatån är mycket tillgänglig med kollektivtra-
fik, såväl lokalt som regionalt. Lunds högsta punkt 
där Sölvegatan och Tornavägen möts ska utvecklas 
till en attraktiv station på Kulturslingan (karta s 49); 
ett utflyktsmål som erbjuder kulturupplevelser för 
barn och vuxna, inte minst i de olika universitetsin-
stitutionernas regi. Från Gamla vattentornet på Uni-
versitetsplatån är utsikten fantasieggande vidsträckt 


PRIMÄRA PLANERINGSVERKTYG
 » Koppla Södra och Norra universitetsområdet.                 
 » Förtäta bebyggelsen.
 » Utveckla stadsrum och kommunikationsnod.
 » Tillföra mångfunktionalitet.
 » Förädla och utveckla grönstrukturen. 
 » Ombyggnad av gator och trafikmiljö.


Bild ovan: Vy över Universitetsplatån med korsningen Sölvegatan/John Ericssons väg i förgrunden. 


Visionsbild: Henrik Jais-Nielsen & Mats White arkitekter.


Bild till vänster: Förslag till ny förvaltningsbyggnad vid Tornavägen. Fotomontage: Fojab arkitekter.
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och de förädlade park- och vattenrummen kan an-
vändas som utescener för olika typer av evenemang. 
Här ges teknik och konst möjlighet att mötas i inspi-
rerande samarbetsprojekt. 


Kunskapsstråket & Noder
Kunskapsstråkets/Sölvegatans krön uppe på Uni-
versitetsplatån utvecklas till ett livligt stadsparti och 
en central del av Lunds campus, en nod där många 
stråk och trafikslag möts. Lundalänken har en håll-
plats här och spårvägen är en viktig förutsättning 
för fortsatt stark utveckling av Norra universitets-
området. Även många andra kollektivtrafiklinjer an-
gör här. Enligt prognoser kommer vid högtrafik en 
buss i minuten att angöra Universitetsplatån. Ett av 
Lunds mest trafikerade cykelstråk, Blå stråket, pas-
serar också här. Några av Lunds största arbetsplatser 
finns i närheten och området som helhet utgör Skå-
nes största samlade miljö för kunskapsutveckling. 


Det stora flödet av människor ger Universitetspla-
tån möjlighet att utvecklas till norra Lunds mest in-
tressanta stadsparti. Universitetsplatåns stadskvar-


ter fungerar som lokalt stadsdelcentrum för Norra 
universitetsområdet och för centrumnära nordöstra 
Lund. Här stämmer man gärna träff, stannar till på 
ett café eller uträttar ärenden vid de nya torgen. Den 
komplexa trafiksituationen och behovet av nya ur-
bana rum ställer stora krav på omsorgsfull planering 
och gestaltning. Målet är att förena stadsmässig puls 
och livliga mötesplatser med campusmiljöns gröna 
inramning och akademiska lugn. 


Universitetsplatåns centrala korsning Sölvegatan/
Tornavägen gestaltas som ett brett shared space- 
område, tryggt och lätt att passera vare sig man följer 
Kunskapsstråket/Sölvegatan eller anslutande stråk 
från sjukhusområdet. Tornavägen utgör en viktig 
trafikmatningsled för norra Lund, men ny utform-
ning vid Universitetsplatån ger utrymme, bekväm-
lighet och njutbar miljö även till de mycket stora 
strömmar av fotgängare och cyklister som dagligen 
passerar vägkorset. Korsningen ges en bearbetad 
markbeläggning och kompletteras med träd, vilket 
gör den intimare till karaktären. Det är nu enkelt att 
ta sig över det som tidigare var en barriär. Tornavägen 


byggs om från trafikled till stadsgata och får urban 
karaktär med förtätande bebyggelse, förlängd allé, ny 
belysning och mindre mått som dämpar farten.  
     
Strax öster om Tornavägen antar Kunskapsstråket ka-
raktären av ett delta med förgreningar. Vid Univer-
sitetsplatån lämnar Kunskapsstråket Sölvegatan och 
fortsätter som huvudled österut längs John Ericssons 
väg. Även biltrafiken leds genom området via John 
Ericssons väg. Norrut fortsätter Sölvegatan som en 
parkgata för angöringstrafik och som ett gång- och 
cykelstråk på shared space, den prioriterade trafiklös-
ningen på Norra universitetsområdet. Även Lunda-
länkens spårväg har sin bana mot norr utmed Sölve-
gatan. Åt norr, i anslutning till Universitetsplatån, 
hittar man Kårhuset som kompletterats med en ny 
entré riktad mot Lundalänkens hållplats. Ett sydligt 
stråk lockar fotgängare och cyklister mot upprustade 
Sjöarna med nya sittbryggor över vattnet. Ett antal 
kopplingar till bilgatorna utformas som shared space 
där alla trafikanter rör sig på lika villkor. Korttidspar-
kering är möjlig, särskilt i anslutning till hållplatslä-
gen och service. Långtidsparkering sker i huvudsak i 
parkeringshus under eller ovan jord.


Grönska & Hållbarhet
Vegetation och vattenkonst ger sin prägel åt Univer-
sitetsplatåns nya stadsmiljö. Urban strukturerande 
grönska ger behagliga gång- och cykelstråk och 
binder samman campus och stad. Både Sölvegatans 
och Tornavägens alléer kompletteras på ömse sidor 
om korsningen. Universitetsplatåns tomma yta vid 
vattenreservoarerna som inte kan bebyggas förtätas 
med grönska till en fickpark vid Astronomiska insti-
tutionen. Den nya parken stärker gaturummet, för-
bättrar klimatet och erbjuder miljö för rekreation. 


Både centrala busstorget och förvaltningsbyggna-
dens entrétorg utformas som gröna mötesplatser där 
man gärna stannar upp. Torgen ingår i en sekvens 
av stadsrum där dagvattnet omhändertas och ges 
olika gestalt på sin väg söderut i den sluttande ter-
rängen. Vattnet leds gradvis ner i den centrala land-
skapsparkens övre sjö. Sjöarna rensas och lyfts fram 
genom att befintliga konstgjorda kullar planas ut 
och träbryggor med plats för utomhusstudier byggs 
över vattnet som komplement till intilliggande stu-
diemiljöer. Trafikmiljön på hela Universitetsplatån 
byggs om till stadskaraktär och utformas för i första 
hand hållbara transporter till fots, cykel eller med 
kollektivtrafik.


Föreslagna lägen för utveckling av stråk, noder, kopplingar och aktiva fasader på Universitetsplatån. 


Universitetsplatån erbjuder smidig kollektivtrafik, urban service och vackra 


vattenmiljöer.
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PROJEKT 
Planerad byggnad
P.1 Förvaltningsbyggnad vid Tornavägen. Förtätande 


byggnadskomplex med entrétorg. 
P.2 Till- och ombyggnad av Mattehusets annex. För-


tätande tillbyggnad riktad mot centralt stadsrum. 


Utbyggnadsområde     
U.1 Tät exploatering på Universitetsplatån. Utbygg-


nad och förtätning i området runt korsningen 
Sölvegatan/Tornavägen i syfte att stärka stadsmäs-
sighet och mångfald.  Området utgör ett viktigt 
utredningsområde som kommer att utvecklas i 
samplanering med Lunds stadsbyggnadskontor. 


Förtätningsområde
F.1 Tillbyggnad till Kårhuset. Förtätande tillbyggnad 


riktad mot stråk i syfte att bl a öka tillgängligheten.
F.2 Tillbyggnad till Mattehuset. Förtätande tillbygg-


nad som minskar skalan mot Tornavägen och 
öppnar Norra och Södra universitetsområdena 
mot varandra.  


Markåtgärder
M.1 Centralt torg anläggs. Lokal- och regionbussarnas 


hållplatser lokaliseras hit. 
M.2 Entrétorg anläggs vid förvaltningsbyggnaden.
M.3 Utveckling av grönstruktur och dagvattenhante-


ring. Vattentema införs i stadsrummen. 


Kommunikation     
K.1 Tornavägen byggs om till stadsgata med säker 


korsning Sölvegatan/Tornavägen som förenar 
Södra och Norra universitetsområdet. 


K.2 Sölvegatan byggs om öster om Tornavägen. Förbi 
Biologicentrum fortsätter gatan som shared space- 
stråk med intilliggande spårväg.  


K.3 Spårvagnshållplats anläggs söder om Biologi- 
centrum.


Illustrationsplanen utsnitt III: Universitetsplatån.
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Norra universitetsområdet är byggt på mark högt 
över Lunds centrum. Klimatet här är lite hårdare 
och området vindutsatt. Storskaligheten är påfal-
lande. Länge var LTH:s friliggande byggnader i 
landskapspark från 1961 den enda del av universite-
tet som kallades campus. Än idag ligger Norra uni-
versitetsområdets främsta kvalitet i LTH-områdets 
tydliga struktur och sammanhållna arkitektur där 
robusta byggnader i rött tegel omger ett parkrum 
med vida gräsmattor, höga träd och två vattenfyllda 
märgelgravar som sjölandskap i miniatyr. Senare 
har området utvidgats med naturvetenskapliga in-
stitutioner, Ekonomihögskolan och IKDC. Viktiga 
grannar är SUS och medicinska institutioner, Ideon- 
området, Medical Village samt arbetsplatserna  
Ericsson, Sony och Gambro. 


Norra universitetetsområdet är grönt och luftigt 
men grönytorna består ofta av oplanerade mellan-
rum. Generellt råder bristande detaljskala, rörig 
trafikmiljö med stora parkeringsytor, låg orienter-
barhet och svåranvänd grönska. Parkens gräsmattor 
bildar upphöjda platåer och lockar inte till vistelse. 
Dessa schaktmassor från utbyggnadstiden gör också 
parken opraktisk för lek och idrott och bidrar till att 


göra Sjöarna otillgängliga. Sjöarna är Norra univer-
sitetsområdets största outnyttjade naturresurs. Med 
synliggörande och omsorgsfull gestaltning kan de 
omvandlas till ett attraktivt kännetecken för hela 
parken. Utomhusmiljöerna saknar också intima 
uterum för ostört arbete eller vila. Hög kvalitet har 
dock Ekologihusets utemiljö präglad av småskalig-
het, rumslighet och detaljrikedom. 


Norra universitetsområdet är arbetsplats för tusen-
tals människor, men glesheten och monofunktiona-
liteten gör att grönområdena ofta är folktomma och 
stadsliv saknas. De isolerade byggnaderna erbjuder 
var för sig det som behövs för en arbetsdag på cam-
pus. Studenter, forskare och lärare från olika institu-
tioner möts inte och utbytet mellan institutionerna 
är litet. Förtätning, mångfald och mötesplatser be-
hövs. 


Stora delar av Norra universitetsområdet utgör ett 
viktigt utredningsområde som kommer att behand-
las i ett kommunalt ramprogram. Campusplanens 
förslag till bland annat områdets trafikmiljö kom-
mer att vidareutvecklas i dialog med kommunen. 


IV. NORRA UNIVERSITETSOMRÅDET MÅLBILDER
Stadsliv & Täthet
Den nya planen ger Norra universitetsområdet en 
stark, tydlig struktur som karakteriseras av en lång-
sträckt central park kantad av tätare bebyggelse. 
Denna grundläggande ordning råder över enstaka 
solitära byggnader i parkrummet. I den nya förtä-
tande bebyggelsen införs en intimare skala, mer indi-
viduell och detaljerad gestaltning och aktiva fasader, 
vilket ökar både stadsmässigheten och orienterbar-
heten. Närmast parken läggs institutioner. Bygg-
naderna runt parken har entréfasader mot parkens 
stråk. I områdets ytterkanter utvecklas blandbebyg-
gelse med huvudsakligt inslag av bostäder. På Norra 
universitetsområdet planeras 800 nya studentbostä-
der och ytterligare andra typer av bostadshus.  


Tillförseln av bostadshus, utbyggnaden av univer-
sitetsverksamheten och utvecklingen av nya noder 
med Lundalänkens hållplatser ger underlag för den 
offentliga och kommersiella service som strategiskt 
lokaliseras till utvalda stråk och stadsrum på Norra 
universitetsområdet. Överetablering undviks också 
genom att befintliga etablissemang lokaliseras om 
snarare än att nya sprids ut. Strategiskt vända mot 
park och stråk finns också informella lokaler där 
studenter och universitetsfolk kan träffas över om-


rådesgränser eller möta forskare och näringslivsfolk 
från Ideon och Medicon Village. 


Områdets gestaltning och karaktär signalerar tyd-
ligt att det är en akademisk miljö; ett campus med 
såväl intensiv forskningsverksamhet som platser för 
studier, samtal eller stilla reflektion. Varje institution 
annonserar sig med öppet inbjudande entréplan 
med studiemiljöer nära eller mot stråken. Institu-
tionsbyggnadernas entréplatser mot stråken utfor-
mas som attraktiva uterum utrustade för att kunna 
fungera som studiemiljöer. Mattehusets annex som 
tidigare bara innehöll hörsalar och tentamensloka-
ler är ombyggt med ny entré mot norr och studie-
platser i två plan med utsikt över Sjöarna. Kårhuset 
byggs till med ny välkomnande entré, aktiv fasad 
och publika funktioner riktade mot stråk. Ekonomi-
högskolan, som är i stort behov av bland annat stu-
dieplatser, byggs också ut i riktning mot stråket.
 
Nya institutionsbyggnader förtätar Sölvegatan och 
Ole Römers väg och kantar nya gator norr om Biolo-
gi- och Ekologihusen. Södra Tornavägen som stads- 
och bostadsgata stärks av nya studentbostadshus 
och bostadshus med flerfunktionella öppna botten-


Förslag till Norra universitetsområdets utbyggnad och förtätning runt den centrala parken. Illustration: White arkitekter.


PRIMÄRA PLANERINGSVERKTYG
 » Förtäta med bebyggelse mot gator och parkrum-


mets kanter.
 » Utveckla stadsrum.
 » Tillföra aktiva fasader i befintlig och ny bebyg-


gelse.
 » Tillföra mångfunktionalitet.
 » Förvalta och utveckla LTH:s park.
 » Ombyggnad av gator och trafikmiljö.


Förslag till nytt studentbostadshus för Helsingkrona nation. 
Illustration: Fojab arkitekter. 
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mot Medicon Village. Förändringen från trafikled 
för främst busstrafik till stadsgata genom förtätat 
bebyggelse och bearbetad parkmiljö minskar vägens 
barriäreffekt och stärker sambandet mellan verk-
samheter inom området och med grannar. Detta 
är också biltrafikens väg österut. Som ett nytt stråk 
inne på Ideonområdet svänger Kunskapsstråket 
norrut mot Ideontorget, där det åter sammanfaller 
med Sölvegatan. Ideontorget är en nod i skärnings-
punkten mellan ett östvästligt och ett nordsydligt 
stråk och planeras för kommersiell verksamhet som 
kan erbjuda service till kringområdet. 


Även miljöerna kring Mattehusets annex, Kårhuset 
och LTH:s studiecentrum präglas av människor som 
rör sig i eller vistas i stadsrummen. Folklivet gynnas 
av att området gradvis görs mer bilfritt. Framför allt 
är stora delar av den centrala parken bilfria. Här är 
de gröna stråken fyllda av fotgängare och cyklister. 


Parkrummet kantas av ett sammanhängande gång- 
och cykelstråk som förbinder institutionerna, samti-
digt som det stärker den tydliga gränsen mellan park 
och byggd miljö. Enstaka bilar letar sig sakta fram 
utefter stråken för att släppa av eller på någon vid 
institutionernas entréer. Utmed ombyggda Sölve- 
gatan går spårvägen norrut mot Ideontorget och vi-
dare mot Brunnshög. Flera tvärstråk, huvudsakligen 
avsedda för gång- och cykeltrafik, kopplar samman 
områdets centrala delar med bebyggelse eller be-
söksmål i de omgivande kvarteren.


Generellt gäller för trafikplaneringen på Norra uni-
versitetsområdet att tillse att området inte skärs av 
och att befintliga barriäreffekter i vägnätet elimine-
ras, samt att parkeringar för bilar och cyklar finns 
i tillräcklig mängd men inte tillåts störa park och 
entréförhållanden, varför underjordiska bilgarage 
kommer att behövas.  


våningar. Ytterligare bostäder placeras vid Ole Rö-
mers väg. Längs en ny gata väster om Ekologihuset 
finns utrymme för en rad bostäder som anknyter till 
Smörlyckans småskaliga bostadsområde.
     
Hela Kunskapsparken kan i framtiden stå för spon-
tankultur, lek och fest. Här finns ungdomar, kun-
skap, folkliv och utrymme. En promenad längs 
Kulturslingans norra loop (karta s 49) ger möjlighet 
att upptäcka Norra universitetsområdets utbud av 
rekreations- och kulturaktiviteter. I institutionerna 
kring parken finns intressanta utställningar på olika 
teman. I A-huset visas arkitektur- och designutställ-
ningar. I V-huset finns Science Center med bland 
annat Planetarium och den populära Vattenhallen 
som byggs ut mot John Ericssons väg och tillförs 
en temalekpark. Också de biologiska institutioner-
na och Ekologihuset har utställningar för barn och 
vuxna både inom- och utomhus. 


Kårhuset är med sin centrala placering i parken 
en självklar samlingsplats. Sigmahuset, som också 
bildar solitär i parkrummet, kan ges en ny publik-
dragande funktion som ger folkliv också utanför ar-
bets- och terminstid. En joggingslinga med sträckor 
i valbar längd ingår i parken. Och Sjöarna lockar 
med sin i Lund så sällsynta vattenmiljö.


Kunskapsstråket & Noder        
Närheten till kollektivtrafiknoden Universitetspla-
tån, som utgör Norra universitetsområdets västra 
del, gör att hela området kännetecknas av människor 
i rörelse. Från Universitetsplatåns centrala torg leder 
flera stråk vidare längs Kunskapsparkens kanter: 
norrut mot Kemicentrum, söderut mot Tunavägen 
och österut mot Medicion Village, Ekonomihög-
skolan och Sparta. Vid torget viker Kunskapsstrå-
ket tillfälligt av från Sölvegatan och följer istället 
ombyggda, trädkantade John Ericssons väg österut 


Bild till vänster: Föreslagna lägen för utveckling av 


stråk, noder, kopplingar och aktiva fasader på Norra 


universitetsområdet.


Förslag till tillbyggnad till Mattehusets annex. Illustration: Henrik Jais-Nielsen & Mats White arkitekter. 







7170 CAMPUSPLAN CAMPUSPLAN


Grönska & Hållbarhet
På det förtätade Norra universitetsområdet hålls 
parken i centrum fredad från bebyggelse som en 
grön lunga och ett stycke natur i staden. På sikt 
förädlas parken genom indelning i individuella 
trädgårdsrum och ges karaktär av stadspark. Kun-
skapsparken utvecklas till inte bara universitetets 
främsta grönområde för rekreation, utan också till 
en av Lunds mest populära parker. Det är hit man 
förlägger grillkvällarna, musikfesterna, brännbolls-
turneringarna, picknickarna med personalen och 
studiekompisarna och skid- och pulkaåkandet när 
snömängden tillåter. 


Parken får två olika karaktärer: i söder förvaltas 
befintlig 1960-talspark i landskapsstil med Sjöarna 
och vattentemat som utvecklad höjdpunkt. Kullarna 
planas ut, Sjöarna rensas och lyfts fram och områ-
det kompletteras med mer vatten. Här anläggs också 
Experimentlekplatsen för barn vid V-husets Science 
Center. I norr ges parken en enklare karaktär med 
Evenemangsparken, ett robust parkrum med stora 
gräsytor för sport och festivaler. Strukturerande och 
rumsskapande vegetation tillförs i mötet med kring-


liggande byggnader och för att markera spårvägens 
dragning genom parken.


Kunskapsparkens centrala och för slitage mest ut-
satta platser och ytor ges hög kvalitet i materialen, 
till exempel huvudgångtråket med noder, sittplatser 
och trädäcken vid Sjöarna. Även belysningen väljs 
med omsorg och skapar trygga och stämningsfulla 
platser. Kunskapsparkens omhändertagande av dag-
vatten, samplantering av stora träd och mindre park- 
rum med varierade växter gynnar insekter, fåglar 
och smådjur och har en god inverkan på klimatet 
såväl ute som i områdets byggnader. 


Nya byggnader ansluter till områdets gröna tema 
med ekologiska lösningar i såväl teknik som utform-
ning; här gäller både traditionella och experimentel-
la material och det är gott om solpaneler, sedumtak 
och anläggningar för marklagring. Mot Ideon för-
längs parken i form av ekovägar som ger möjlighet 
för spridning och utveckling av både flora och fauna 
vidare mot öster.


I Norra universitetsområdets parkmiljöer finns plats och utvecklingspotential.


Bild till vänster: Göteborgs nations Sensommarfest i Maskinparken, LTH 2012. 


Foto: Thomas Löfqvist


Bilder till höger: Vattenhallen Science Center LTH. Spårväg i park. Utestudier på 


LTH. Cykeln – sällskapet på campus.
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Sjöarna är Norra universitetsområdets största naturresurs och kan bli Kunskapsparkens signum. Förnyade Campusparken i Umeå inspirerar. Foto: SWECO.  
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PROJEKT
Planerad byggnad
P.1 Studentbostäder för Helsingkrona nation. Förtät-


ning i befintligt bostadskvarter.
P.2 Utbyggnad av Ekonomihögskolan. Tillför bl a stu-


diemiljöer och kontor. Förtätning som ger ökad 
stadsmässighet mot gator/stråk.  


  
Utbyggnadsområde
U.1 Studentbostäder vid Tornavägen. Förtätning för 


ökad stadsmässighet och mångfald, stärker Torna-
vägens södra del som bostadsgata. 


U.2 Mark och mellanrum väster om parken. Utbygg-
nadsmöjligheter till tät struktur och blandad be-
byggelse med företrädesvis institutionsbyggnader 
närmast parken och bostadshus närmast Smör-
lyckan.


U.3 Kvarteret väster om Biologicentrum. Utbyggnad 
för förtätning av bebyggelse runt park.


U.4 Mark norr om Kemicentrum. Utbyggnad för för-
tätning.


U.5 Obebyggda kvarter mellan LTH och Ideon. Ut-
byggnad för ökad stadsmässighet och mångfald.


Förtätningsområde
F.1 Mark söder om Mattehuset. Möjlighet till förtä-


tande infill.
F.2 Entréytor vid LTH:s institutionsbyggnader. Möj-


ligheter till mindre tillägg för publika aktiviteter i 
anslutning till entréerna. 


F.3 Påbyggnad med lamellhus på Kemicentrums låg-
byggnad. Möjlighet till marksnål förtätning.


F.4 Parkeringsplatser öster om samtliga LTH-institu-
tioner. Förtätningsmöjligheter längs Ole Römers 
väg. 


Markåtgärder
M.1 Parken rustas upp och utvecklas till samlade 


centrala Kunskapsparken. Marknivåerna justeras 
efterhand så att gräsytornas användbarhet ökar.


M.2 Sjöprojektet. Parkens två sjöar rustas upp och vat-
tentemat utvecklas. Hela sjöområdet förädlas till 
ett tillgängligt och attraktivt område för vistelse i 
anslutning till vatten.


M.3 Forskarparken rustas upp och förlängs mot väs-
ter. Förädling som gör att Medicon Village, Eko-
nomihögskolan och LTH knyts samman genom 
ett grönt stråk.


M.4 Experimentlekplats anläggs vid Kunskapsstråket/
John Ericssons väg. Temalekplats för barn och 
ungdom vid V-husets Science Center.


M.5 Evenemangsparken anläggs som del i Kunskaps-
parken. Dess norra del tillför robusta öppna ytor 
för fest, lek och framträdanden. Dess södra del vid 
ny motionsanläggning inriktas mot träning och 
idrott. 


M.6 Storskogen anläggs som del i Kunskapsparken. 
Karaktärsgivande och skyddande trädplantering 
kring spårvägen vid Kemicentrum.


M.7 Ideontorget anläggs vid spårvägen till Ideonområ-
det. Spårvägshållplats.  


Kommunikation
K.1 Mötet Sölvegatan/John Ericssons väg utformas 


omsorgsfullt i samarbete med Lunds kommun. 
Biltrafiken ska lätt finna vägen genom området 
samtidigt som trafikmiljön för kollektiv-, gång- 
och cykeltrafikanter ska ha hög kvalitet och stads-
rummet ska ha påtaglig torg- och parkkänsla. 
Från korsningen Sölvegatan/John Ericssons väg 
fortsätter Kunskapsstråket ett stycke österut längs 
tvärförbindelsen John Ericssons väg mot Medicon 
Village och Ekonomihögskolan och svänger där-
efter åt nordost i Ideonområdet.


K.2 Tvärstråk utformade som shared space utvecklas 
i olika lägen i parken för ökad tillgänglighet och 
underlättande av leveranser till områdets inre de-
lar.


K.3 Stråken runt parken utvecklas. I samband med 
ombyggnad för spårvagnstrafik utformas Sölve-
gatan till ett shared space-stråk längs de västra in-
stitutionsbyggnaderna och till spårvägsgata i park. 
På motsvarande sätt byggs norra och östra stråken 
om, östra dock ej för spårväg.


 Illustrationsplan utsnitt IV: Norra universitetsområdet.
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CAMPUS SOM 
HÅLLBAR MILJÖ 
Lunds universitetsområde ska utgöra en att-
raktiv, sammanhängande grön campusmiljö 
som i stadslandskapet tydligt signalerar en 
akademisk zon. Men hela campus ska vara 
grönt också i bemärkselsen långsiktigt håll-
bart: ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kul-
turellt. Hållbarhetstänkande ska genomsyra 
all planering. Campus Lund vill vara förebild 
för en ny samverkan mellan natur, kultur och 
urbanitet. Som aktiv part i stadens utveckling 
vill Lunds universitet och Akademiska Hus 
tillsammans samverka till Lunds hållbarhet 
såväl genom forskning som genom utform-
ningen av miljöer i, och med anknytning till, 
campus. 
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Lund är en snabbt växande stad och en dynamisk 
mötesplats för forskning, näringsliv och regional 
utveckling. Ändå tycks Lund behålla den historiska 
och intima stadens dragningskraft. Stadskärnan är 
vacker, kulturutbudet stort, stadslivet kosmopoli-
tiskt och landskapet fullt av utflyktsmål. Ofta ham-
nar Lund bland de översta i rankningar över ”bästa 
staden att bo i” och ”bästa skolstad”. Lund tycks vara 
en bra uppväxtmiljö för barn, en spännande stu-
dentmiljö att upptäcka livet i, ett regioncentrum rikt 
på arbetsplatser och en rofylld plats att åldras på. Att 
leva i Lund är behagligt och ska så vara också i fort-
sättningen. 


Här finns uppenbarligen många av just de egenska-
per som främjar långsiktig hållbarhet i ett samhälle. 
Därför inkluderar Campusplanen också åtgärder för 
att säkra att en god livsmiljö bevaras och utvecklas 
när stad och campus växer: sunda attraktiva bostä-
der och arbetsmiljöer, funktionsblandning, service, 
grönska, kultur och rekreationsmöjligheter.


HÅLLBAR BEBYGGELSE
Inför utbyggnaden av campus är det faktum att kli-
matförändringarna till stor del orsakas av energi- 
användningen avgörande för byggprojekten i uni-
versitetets fastigheter. Hälften av Sveriges energiför-
brukning används just inom byggbranschen. Stora 
investeringar görs i byggnader som ska hålla i gene-
rationer. Därför är det ur miljösynpunkt viktigt att 
ställa höga krav redan idag, så att investeringarna 
blir ekonomiskt försvarbara också i ett längre per-
spektiv. Arbetet för byggandet av ett hållbart campus 
vägleds av fyra huvudprinciper: förnybarhet, resurs-
sparande, robusthet och samverkan. Utmaningarna 
är att eliminera beroendet av fossila resurser som 
naturgas, olja, plast från oljeråvara; att hushålla med 
ändliga eller knappa naturresurser som metaller och 
naturtillgångar; att förmedla en upplevelse av håll-
barhet och robusthet till besökaren; och att i sam-
verkan med Lunds stad utveckla och lyfta fram cam-
pus som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling.


CAMPUS SOM HÅLLBAR MILJÖ MÅLBILDER
Energi och material            
Målet är ett fossilfritt campus där 100 % förnybar el, 
värmeenergi och kyla används genomgående. Lokala 
marklager används för såväl uppvärmning som kyla. 
Elen är miljömärkt och fastighetsägare och hyresgäs-
ter samarabetar för att hålla verksamhetselen nere, 
bland annat genom energieffektiv belysning och ut-
rustning som avger mindre värme och därmed mins-
kar behovet av ventilation och kylning. Mätning och 
uppföljning av brukarnas elförbrukning samt fak-
turering efter faktisk åtgång utgör också incitament 
att spara verksamhetsel. Byggnader och lokaler är 
klimatanpassade, drivs med förnybar energi och har 
ett bra inneklimat med miljöanpassade och i möjli-
gaste mån förnybara material i byggnad och inred-
ning. Den för fördjupad hållbarhet avgörande men 
komplicerade uppgiften att få överblick över campus 
materialflöden av bland annat kemikalier påbörjas.  
Ambitionen är hållbara materialflöden, vilket för-
utsätter inte bara effektiv användning av energi och 
material utan även avgiftning och återvinning med 
kretsloppet som yttersta mål.


FYRA PRINCIPER FÖR HÅLLBART CAMPUS
 » Förnybara resurser används i så stor utsträckning 


som möjligt.
 » Resurser används effektivt.
 » Hållbarhet och robusthet förmedlas till besökaren.
 » Samverkan mellan campus och staden.


Byggnader och återvinning  
Nya byggnader som uppförs inom campus är kon-
sekvent miljö- och klimatanpassade. Utgångspunkt 
är Miljöbyggnad, Sweden Green Building Council, 
lägst nivå Silver. Där så är lämpligt väljs nivå Guld.  
Även befintliga byggnader ska efterhand fasas in 
till att uppfylla kraven enligt nivå Silver. Målet för 
energiförbrukning är satt till 75 % av de krav som 
ställs enligt Boverkets Byggregler (BBR). Även bygg-
processerna ska vara klimatsäkrade. Därför används 
klimatkalkylen Carbon Footprint för att mäta och 
minimera koldioxidutsläpp under byggprocessen. 
Målet är att minst 95 % av avfallet under byggpro-
cessen material- eller energiåtervinns. 


Brukare och besökare inom campus ska lätt kunna 
sortera avfall rätt i ett enhetligt och tydligt källsor-
teringssystem. Även matavfall sorteras och går till 
biogasproduktion. Förvaltningen av byggnaderna 
kännetecknas av ansvarsfullhet, lyhördhet och stän-
diga förbättringar.  


Cykeln är lundastudenternas främsta fortskaffningsmedel – billig, smidig och kontaktfrämjande.


Bygge baserat på solenergi och grönt ytmaterial. 


Principskiss: Juul/Frost arkitekter.
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Grönska
Vid nybygge tillämpas grönplanering med särskild 
grönytefaktor, det vill säga att värdet på tomtens 
grönska beaktas. Om möjligt ska minst ett biotop-
alternativ väljas bland alternativen torräng, äng, 
lund, våtmark, havsstrandsbiotop, klippbiotop, sten-
parti med nektargivande växter, vilt buskage eller 
annan biotop.      


Lokal- och inneklimat
Basen för all byggnadsplanering är att lokalprogram 
och befintliga ytor granskas för att förebygga slö-
seri med resurser. Miljöprofilen för nya byggnader 
avser även deras utformning, placering och tillhö-
rande grönytestrukturer. Tillsammans kan dessa 
faktorer skapa ett bra lokalklimat som drar nytta av 
solinstrålning, väderstreck och läeffekter. Tillgång 
på dagsljus ska tillvaratas i så stor utsträckning som 
möjligt. 


Ambitionen är att morgondagens hus ska byg-
gas med enbart miljöbedömda produkter. I val av 
olika material och system ska beslutet baseras på 
fakta. I första hand ska material och varor som är 
miljömärkta med Svanen, Bra miljöval eller EU-


blomman användas. Material eller varor som inte är 
miljömärkta enligt ovan ska bedömas med hjälp av 
Byggvarubedömningen. 


I all projektering utses fuktsäkerhetssakkunnig och 
specificerade krav på genomförande av fuktsäkert 
byggande ställs i varje projekt. Särskilda regler följs 
enligt programmet för installation av VVS och tät-
skikt i våtutrymmen (VASKA, BBV eller GVK). Vid 
behov kompletteras med mätning av inneluftskvali-
tet vad avser föroreningar som formaldehyd, kväve-
dioxider, ozon och radon.


Vattenmiljöer och dagvattenhantering 
Vatten i bebyggd miljö tillför stora upplevelsemäs-
siga värden året runt. Lund som stad har ont om vat-
ten i bebyggelsen, vilket till en del kan kompenseras 
vid nybyggnation. Klimatförändringarna innebär ett 
ökat behov av att kunna hantera stora mängder vatten 
vid kraftiga regn. Dagvattensystem och -ledningar 
inom campus är därför dimensionerade för detta. 
Där så är lämpligt ska byggnader och hårdgjorda 
ytor ha lokalt omhändertagande av dagvatten. Vat-
tenmiljön fyller även en klimatbalanserande funk-


tion. Vattnet jämnar genom sin värmeabsorberande 
förmåga ut kraftiga temperatursvängningar och bi-
drar i kombination med grönstrukturer som alléer 
och samplantering av träd till ett bra lokalklimat. 
Andelen hårdgjord yta minimeras till förmån för 
beläggning som möjliggör infiltration i mark eller 
absorption, till exempel hålgatsten, grusbeläggning 
och sedumtak.  


Transport- och trafikmiljö  
Lund är Sveriges cykelstad nummer ett. Hela 43 % 
av resorna inom Lund görs med cykel. 90 % av in-
vånarna har tillgång till cykel och 80 % cyklar varje 
dag. Genom sin utformning främjar Lunds cam-
pus promenader, cykling, buss- eller spårvagns- 
resande och stimulerar på så sätt till att lämna bilen 
hemma. Inom universitetsområdet finns det mesta 
inom gångavstånd och man tar sig lätt genom hela 
campus till fots eller på cykel. Gång- och cykelvägar 
är tydligt identifierbara med hög standard på cykel-
banorna, god belysning och trafiksäkra korsningar. 
Goda cykelparkeringsmöjligheter i garage eller väl 
designade cykelställ erbjuds. Cykling stimuleras ge-
nom information, kampanjer och aktiviteter. 


Förutom vinsterna för miljö och hälsa gynnar cyk-
ling som transportmedel och kultur också den soci-
ala miljön. Människor blir mer synliga för varandra 
och träffas lättare.  Chansen att stöta på bekanta och 
kollegor är stor – ”alla cyklar”. På cykel eller till fots 
är det lätt att stanna för att växla några ord.


Kollektivtrafiksystemet Lundalänken komplette-
ras med spårväg med planerad start år 2015. Första 
sträcka är Lund C-Brunnshög, därefter byggs spårvä-
gen successivt ut till Södra Sandby, Dalby och Staf-
fanstorp. Campus har flera centrala hållplatser för 
både buss och spårvagn. Den som rör sig i eller färdas 
genom campus – per kollektivtrafik, till cykel eller 
till fots – får en stimulerande upplevelse i ett varierat 
stadslandskap. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
lyfts fram och utgör exempel på hållbarhet över tid.


Miljöekonomi
Ett miljöekonomiskt perspektiv anläggs konsekvent 
på campus. Utgångspunkten är att det långsiktigt är 
samhällsekonomiskt lönsamt att investera i hållbara 
lösningar för områdets planering, förvaltning och 
utveckling.   


Både människorna och miljön på campus mår bra av fler vattenmiljöer. Här studenter vid Sjöarna på Norra universitetsområdet. Foto: Bengt Keyser. Arrival Day på Lund C.
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Lunds universitets långsiktiga framgång är i hög 
grad beroende av arbetsmiljön och av det sociala 
klimatet; av studenters och medarbetares trivsel 
och arbetslust. Därför pågår kontinuerligt en upp-
gradering av standard, hållbarhet och service i det 
befintliga byggnadsbeståndet. I samband med uni-
versitetsområdets förtätning och utbyggnad ges 
möjligheter att tillföra lärande- och forskningsmil-
jöerna nya lokaltyper anpassade för ny teknik, nya 
studievanor och nya organisationsformer. 


Inte minst nya samverkanformer mellan universitet 
och näringsliv ställer krav på platser för gränsöver-
skridande projekt. Ökat resande och utbyte mellan 
institutioner i regionen skapar också nya noder i 
campuslandskapet. Kommunikationsknutpunkter-
na med angränsande bebyggelse behöver ges form 
och innehåll för att utveckla sin fulla potential. För-
utom att erbjuda social kontaktyta kan de till exem-
pel också fungera som skyltfönster för universitetets 


verksamhet. Campus är redan idag en utpräglad 
gång- och cykelmiljö, gynnsam för spontana möten 
och för att upptäcka attraktioner på vägen till och 
från arbetet. Detta drag ska stärkas.


Ur ett längre socialt och ekonomiskt hållbarhetsper-
spektiv behöver också universitetsområdets under-
utnyttjande utanför arbets- och terminstid åtgärdas. 
Monofunktionaliteten och 40-veckorsystemet inne-
bär att stora delar av campus är öde kvällstid och att 
lokaler och utemiljöer är tomma under sommaren. 
Etablering av service försvåras och verksamheter 
riskerar att slås ut. Campusplanen hanterar detta 
bland annat genom tillförsel av blandade funktioner, 
ökad integration med omgivande stad och styrning 
av verksamheter till lägen med störst flöden. Åtgär-
derna utgör samtidigt en beredskap för ett framtida 
treterminers-system där universitetsmiljöerna an-
vänds hela året och därför än mer behöver bred och 
stabil service året runt.


LIVET PÅ CAMPUS MÅLBILDER  
Arbetsmiljön
Det finns ett stort behov av forskningsmiljöer som 
kan möta snabba växlingar i verksamheten. Det 
behövs också miljöer som främjar områdesöver-
skridande forskning. Därför inrättas generella ar-
betslokaler av typen kontorshotell för olika sorters 
forskning. Där kan verksamheter snabbt få hyra 
möblerade lokaler med fungerande infrastruktur 
under kortare eller längre tid. Det kan till exempel 
gälla olika områdesgrupper inom universitet som 
behöver samlas, kanske i samband med ett projekt. 
Det kan också gälla en helt ny verksamhet som be-
höver plats att etableras, eller en verksamhet som 
expanderar och väntar på en permanent större lös-
ning, eller verksamheter som får sina ordinarie lo-
kaler ombyggda. 


I Lund kommer också stora satsningar på avancerad 
forskningsinfrastruktur att göras, vilket kommer att 
locka framstående forskare som dras till den plats 
där den bästa tekniken och utrustningen finns. Sam-


tidigt blir kostnaderna för sådan utrustning allt hö-
gre och det blir nödvändigt att dela på användning-
en. I kontorshotellen i anslutning till anläggningar 
med gemensam utrustning kan konstellationer av 
forskare snabbt samlas och nya grupper uppstå ge-
nom fruktbara möten. Forskningsmiljöer planerade 
att användas av många är speciellt intressanta att 
lägga i framskjutna lägen vid Kunskapsstråket eller 
kommunikationsnod, både för att ge dem en central 
placering och för att de kan fungera som skyltfönster 
för universitetets avancerade forskning. 


För att effektivt kunna utnyttja också de redan be-
fintliga forskningsmiljöerna behövs komplettering 
av flexibla kontorslösningar där nya forskargrupper, 
oavsett deras ursprungliga hemvist, kan erbjudas 
gemensam arbetsplats. En sådan typ av kontorsho-
tell kan med sina öppna bottenvåningar samtidigt 
utgöra samlingsplatser för innovatörer och mindre 
företag. 


PRIMÄRA PLANERINGSVERKTYG
 » Placera offentliga och halvoffentliga rum i bygg-


nadernas bottenvåningar längs Kunskapsstråket. 
 » Placera studiemiljöer i anslutning till entréer och 


stråk.
 » Bygga kontors- och forskningshotell för snabba 


behov och blandade forskargrupper.
 » Utveckla gemensam forskningsinfrastruktur.Soliga dagar flyttas spontant studierna utomhus. Utestudieplatser behöver planeras in på campus.


Forskning kan se olika ut och behöva olika typer av lokaler.
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Längs Kunskapsstråket skapas i universitetsbygg-
nadernas bottenvåningar halvoffentliga rum. Dessa 
lättillgängliga vattenhåll där mycket personal och 
studenter rör sig främjar områdesöverskridande 
möten och samverkan mellan olika grupper inom 
universitet. Här placeras mötesrum och en café- 
avdelning med bekväma sittmöbler som ger möjlig-
het för planerade eller informella möten, men även 
plats för enskilt arbete. Lokalerna kan också använ-
das för till exempel frukostmöten med föreläsningar, 
disputationsmiddagar, afterwork-kvällar och som 
utställningshallar för aktuella projekt. 


Med sin strategiska placering vitaliserar de Kun-
skapsstråket och gör det tryggt och intressant att 
följa. En centralt placerad reception eller annat hän-
visningssystem gör det lätt för besökare att hitta och 
känna sig välkomna. För att underlätta information 
och service för såväl besökare som för dem som 
arbetar i huset bör entrén göras till en naturlig ar-
betsplats för ett antal anställda. Det kan gälla till ex-
empel vaktmästare, bibliotekspersonal, någon grupp 
administratörer, café- eller annan servicepersonal. 
Ett gemensamt passersystem ger möjlighet att låsa 
av, men miljöerna är öppna för alla som har access. 


Husen utformas så att de upplevs som öppna, gärna 
med siktlinjer uppåt och genom huset så att det är 
lätt att orientera sig. 


En viktig hållbarhetsaspekt är att nya arbetsloka-
ler, oavsett för forskning eller för kontorsverksam-
het, utformas så generella som möjligt för inbördes 
flexibilitet och för att andra verksamheter enkelt ska 
kunna ta över utrymmena. Arbetsmiljöerna plane-
ras också så att det är möjligt för verksamheter att 
expandera eller krympa. 


En annan viktig hållbarhetsaspekt är att utnyttja be-
fintliga lokalresurser så effektivt och kreativt som 
möjligt. En vanlig dag står många kontorsrum le-
diga stora delar av dagen och ett effektivare utnytt-
jande kan ge besparingar. Inom campus testas därför 
också nya, okonventionella idéer om hur alternativ 
till traditionella arbetsplatser kan utformas. 


Ett exempel är byggnader med arbetslokaler som 
planeras efter funktioner. Istället för individuella ar-
betsrum/arbetsplatser består arbetsmiljön av funk-
tionsrum: till exempel rum för tyst arbete, för möten, 
för paus, för att läsa e-mail eller för telefonsamtal. 


Forskning visar att ytåtgången är betydligt mindre i 
den här typen av lokaler samtidigt som de ger med-
arbetaren valfrihet att arbeta var och hur man vill. 
Det rörliga arbetssättet passar inte alla, men är värt 
att pröva som ett led i campusutvecklingen. 


Även inredningen kännetecknas av hållbarhet, tid-
lös design och kvalitet, men med inslag av kreati-
va lösningar som inspirerar till nya sätt att arbeta. 
Lunds universitet står för harmoniska arbetsmiljöer 
där valfrihet råder om man vill sitta i team eller av-
skilt i eget rum; miljöer där det är lätt att mötas och 
lätt att dra sig undan för eftertanke. 


Byggnaderna bjuder på mycket dagsljus och genom-
sikt. Fönstren ger vackra utblickar, så långt möjligt 
mot grönska, vatten eller stråk. Även uteplatser för 
dem som arbetar i huset placeras om möjligt nära 
stråk och noder. Byggnaderna och utemiljöerna i sin 
helhet präglas av hållbara lösningar och omsorg om 
detaljer. Forskning har visat att inte minst kvalite-
ten i ljus- och ljudmiljöer har stor betydelse för såväl 
arbetsresultat som välbefinnande. Särskild omsorg 
läggs därför på planeringen av ljus- och ljudförhål-
landen både inne och ute. 


Studiemiljön
Studenterna vistas på campus under större delen av 
dagen. Grundutbildningarnas lärarledda undervis-
ning varierar visserligen starkt i tid mellan olika pro-
gram, men modernt studentliv utmärks av att även 
självstudier bedrivs på campus.  IT-utvecklingen gör 
att Lunds universitets digitala bibliotek nås av alla 
var de än befinner sig inom universitetet och att stu-
dieplatser inte längre behöver knytas till biblioteken.  
Bäst förutsättningar att genomföra lyckade studier 
ger studiemiljöer som utgörs av olika slags lokaler: 
utrymmen för grupparbeten och utrymmen för 
enskilt arbete men även plats för socialt umgänge. 
Det innebär att det i en komplett lärandemiljö finns 
informellt möblerade pausrum av typen lounge, 
och rum för olika typer av mathållning, både plats 
att värma egen mat och caféer. Enligt flera enkäter  
efterfrågar både studenter och forskare fler caféer 
och restauranger. Studiemiljöerna är kvällsöppna 
och tillgängliga för alla studenter oavsett fakultet.
 
Studenters och lärares möjlighet att lätt få kontakt 
med varandra gynnas av att studiemiljöer och per-
sonalens arbetsrum inte placeras vitt åtskilda. Min-
dre lokaler för studier som kräver lugn kan placeras 


Rumstypologi för lärande- och forskningsmiljöer. Principskiss: White arkitekter.


Robusta generella rum tillåter flexibel andvändning och snabba scenförändringar. Till vänster A-huset, LTH och till höger universitetet i Delft, Holland.


RUM FÖR MÖTE OCH KUNSKAP
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i lägen nära personalrum. De större studiemiljö-
erna, som kanske utgör universitets mest offentliga 
arbetslokaler, placeras i bottenvåningar längs Kun-
skapsstråket och i direkt anslutning till byggnader-
nas entréer. Den centrala placeringen bidrar till att 
locka besökare, skapa rörelse längs stråket och även 
ge ett tryggare stråk genom att studiemiljöerna är 
kvällsöppna. Studiemiljöerna får också gärna flytta 
ut och befolka stråket med studieplatser. Ett exem-
pel på detta är uppglasade ”verandor” som hänger ut 
över stråket i tillbyggda Eden i kv. Paradis och nya 
LUX vid Sölvegatan. Även uteplatsen i anslutning till 
entrén är viktig som studiemiljö för både enskilt ar-
bete och arbete i grupp, och förses därför med bord, 
bänkar och trådlöst nätverk. Entréplatsen utgör 
även en naturlig mötesplats med mycket människor, 
tillfälle till informationsutbyte och kanske möjlighet 
att ses över en kopp kaffe. Därtill animerar sådana 
möblerade uteplatser stråkmiljön och gör promena-
den längs stråket intressantare. Sittmöjligheter för 
studier tillförs också på andra ställen i universitets-
områdets utemiljöer, till exempel kan studieplatser 
ordnas i bersåer och på bryggor över vatten.  


I anslutning till studiemiljön placeras servicecentra 
för studenterna. Där är det lätt att få information, 
ladda laptops och boka tid hos studievägledare, hitta 
bostad, fixa passerkort, köpa kurslitteratur eller ta ut 
pengar från bankomat. Här finns också biblioteks-
service där studenter kan hämta och lämna biblio-
teksmaterial och skriva ut eller kopiera texter. Stu-
diemiljöerna besöks av ambulerande bibliotekarier 
som hjälper och handleder studenter som har behov 
av litteratursökningarna, referenshantering och in-
formationsanskaffning. 


Studiemiljöerna lokaliseras med fördel nära möjlig-
heter till rekreation och motion. Anslutande uterum 
kan också gärna rymma en mindre yta för fotboll, 
badminton, volleyboll eller tennis. Studiemiljöerna 
ska kunna nås enkelt med kollektivtrafik till närlig-
gande kommunikationsnod och därifrån till fots el-
ler på cykel längs trygga, väl belysta stråk. Lund är 
en cykelstad och många cykelställ behövs. Det ska 
finnas tillräckligt med cykelställ i anslutning till uni-
versitetets alla entréer, och det krävs stor omsorg vid 
utformningen så att cykelställen inte stör entréför-
hållandena och försvårar tillgängligheten, men ändå 
står tillräckligt nära för att fungera som parkering. 
Samtliga lärande- och studiemiljöer ska vara till-
gängliga för studenter med funktionsnedsättningar.


Uppifrån: E-husets foajé och grupprum, en inredning nominerade till Svenska 
Ljuspriset. Kungshusets bibliotek. BMC:s entréplats. 


Ibland pluggar man bäst i naturen.
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MÅLBILDER
Boende
Bra boende är för individen en av de viktigaste för-
utsättningarna för att må bra, lyckas med studier 
och arbete och kunna leva ett fullgott liv. Univer-
sitet och Lunds kommun samarbetar därför för att 
förbättra bostadssituationen för Lunds studenter. 
På Norra universitetsområdet planeras totalt 800 
nya studentbostäder, varav 350 i Helsingkrona na-
tions regi beräknas stå klara 2015. För att inom snar 
framtid få till stånd tillräckligt med studentbostäder 
behövs engagemang från flera aktörer, privata såväl 
som offentliga, samt bred samverkan och en flexibel 
campusplanering som gör det möjligt att uppmunt-
ra initiativ även utanför i plan fastslagna lägen och 
lösningar. 


En bra boende- och livsmiljö gynnas av att stadsde-
lar är mångfunktionella och erbjuder verksamheter 
förutom bostaden. Därför görs befintliga, idag ho-
mogena studentbostadsområden flerfunktionella 
genom successiv förtätning och ombyggnad. Om-
vänt tillförs universitetsområdet och dess nära om-
givningar bostäder för att skapa en mer dynamisk 
miljö med stadsliv även på kvällen. I bostadsprojek-
ten blandas gärna studentbostäder, forskarbostäder 
och bostäder för allmänheten. Student- och forskar-
bostäder byggs i olika storlek och standard, anpas-
sade till nutidens ändrade ålders- och behovsprofil.  


Det är viktigt att kunna erbjuda lågbudgetalternativ 
som motsvarar behovet hos 19-åringen som vill bo 
så billigt som möjligt, och sådana lösningar finns 
redan. Men också den unga familjen, kompisgänget 
på 2-3 personer, studenten med funktionsnedsätt-
ning och gästforskaren med stor familj och krav på 
komfort ska finna rätt bostadstyp. Behovet av just 
gästforskarbostäder förväntas öka starkt och fler bör 
byggas. Även hotell, kanske av lägenhetstyp, tillförs i 
närheten av forskningsmiljöerna.


LIVET I UNIVERSITETSSTADEN
Lunds studenter ger ett tydligt avtryck i staden. Inte 
minst bidrar de till Lunds charm där ungdomen 
dominerar och atmosfären är internationell. Livet 
som student – eller som forskare eller medarbetare 
i universitet – utspelar sig ju inte bara i universitets-
lokaler. Mycket tid tillbringas med att förflytta sig, 
äta ute, göra ärenden, gå på möten, träffa vänner 
och koppla av med träning, kultur, föreningsliv eller 
fest. Traditionellt är utbytet mellan campus och stad 
intensivt, i synnerhet i Södra universitetsområdet. 
Därför omfattar Campusplanens strategier för den 


fysiska miljöns utveckling också de delar av campus 
som används utanför arbetstiden, och de verksam-
heter i staden som har stor betydelse för universi-
tetsanknutna. 


En enkel visdom präglar planeringen: Livsmiljön är 
viktig. Studenter, forskare och personal ska välja att 
bo i Lund för att livet i Lund är behagligt, roligt och 
givande.  Om Lunds universitet är en stimulerande 
akademisk experimentverkstad, så är staden Lund 
en lika stimulerande inramning för universitetsåren.


PRIMÄRA PLANERINGSVERKTYG
 » Förtäta längs Kunskapsstråket.
 » Synliggöra universitet som kulturbärare. 
 » Synliggöra utbildning och forskning längs Kun-


skapsstråket. 
 » Tillföra och utveckla vatten i campus grönområ-


den.
 » Koppla grönområden i staden och campus till en 


gemensam motionsslinga. 
 » Tillföra utrymme för lek och rekreation inom 


campus för lundabor.
 » Tillföra student- och forskarbostäder på eller 


nära campus.


PLANERADE BOSTADSPROJEKT 
INOM CAMPUS


 » 125 studentbostäder vid korsningen Torna-
vägen/Tunavägen. Byggherre: AF bostäder.


 » 350 studentbostäder vid Tornavägen.  
Byggherre: Helsingkrona nation. 


 » 250 temporära studentbostäder vid Ole Rö-
mers väg. Byggherre: Lunds universitet. 


Studentbostäder i mängd behövs – både i traditionella och nya former.


Mårtenstorgets torghandel – en del i Lunds höga livskvalitet.







9190 CAMPUSPLAN CAMPUSPLAN


Rekreation och motion
Välmående kräver också avkoppling och umgänge 
med medmänniskor. Studentlivet vid kårer och na-
tioner utgör en viktig social resurs inte minst för 
ungdomar som kanske är ensamma i en ny miljö.  
Inom AF och nationerna finns värdefulla inarbetade 
nätverk och sociala och kulturella verksamheter att 
utveckla. Multifunktionella AF-borgen är därtill en 
resurs för hela staden med bland annat bokhandel, 
konstsamling, caféet Aten och lokaler för stora kon-
ferenser och framträdanden. Genom etablerandet 
av nya typer av informella lokaler i universitetets 
byggnader, som generösa entréer, lounger och café-
er, ges möjligheter till större social samvaro och idé-
utbyte för alla på campus. Lokalerna, som placeras 
vid stråk och noder och är öppna också för allmän-
heten, används även för arrangemang som utställ-
ningar, debatter och författaraftnar. Liksom cam-
pus övriga miljöer är sådana lokaler tillgängliga för 
studenter med olika typer av funktionsnedsättning 
– ingen ska behöva känna sig utestängd eller utsatt 
vid Lunds universitet. Speciellt viktiga är också de 
nya mötesplatserna för utländska studenter, fors-
kare och medarbetare som här kan få kontakt med 
inhemska studenter eller kollegor; kontakter som 
kanske utvecklas till livslång vänskap eller interna-
tionellt samarbete. För att skapa ett välkomnande, 
inkluderande klimat är relevanta delar av universite-
tet och campus utrustade med tvåspråkig skyltning 
och information. 
     
Som motvikt till stillasittande studier eller arbete 
behövs också möjligheter till motion, träning eller 
sport under dygnets olika tider och i alla väder. Det-
ta erbjuds bland annat i Gerdahallens träningscen-
trum som drivs av en stiftelse vid Lunds universitet. 
Här finns ett stort gym och flera motionshallar för 
olika sorters gruppträning. Genom en ny entréplats 
mot Kunskapsstråket kan Gerdahallens centrala 
läge i Professorstaden annonseras tydligare. Öppen 
i princip alla dagar om året och med många kvälls- 
aktiviteter är Gerdahallen ett ställe där vanliga lunda-
bor och studenter naturligt blandas. Det gör Gerda- 
hallen med kringyta till en av Kunskapsstråkets vik-
tigaste mötesplatser. 


Som expansionsmöjlighet kan en ny motionshall al-
ternativt en idrottshall för bollsporter förläggas till 
Norra universitetsområdets park där det också finns 
grönytor för utomhusträning och -sport. En mo-
tionshall tillför Norra universitetsområdet ett flöde 
av människor på andra tider än arbetstid, vilket ökar 
områdets stadsmässighet. 


Universitetets grönområden spelar en viktig roll i 
stads- och studentlivet. Parkernas traditionella an-
vändning förvaltas samtidigt som nya funktioner 
tillförs i utvecklade eller nya grönområden. Lunda-
gård är platsen för doktorsprocessionen till domkyr-
kan och salutskotten efter promotionen, och likaså 
för Toddydagens rävjakt och Lundakarnevalen. Med 
varsam upprustning och för sin kulturhistoriska sta-
tus adekvat skötsel kan Lundagård också återta sin 
roll i staden som grön oas och promenadplats. Uni-
versitetsplatsens magnolior inramar Valborgsmässo- 
aftons studentsång, och kanske ett vårbad i fontä-
nen. Därtill kan Universitetsplatsen utvecklas till 
stadskärnans främsta trädgårdrum med uteserve-
ring i söderläge vid Palaestra, en plats där lundabor 
och turister i sommarlund kan vila i svalkan från 
fontänen. 


Botaniska trädgården är fortsatt populär för vår-
terminens tentamensläsande och för terminsav-
slutningens picknickar och brännboll. De fria gräs-
ytorna i Norra universitetsområdets park ger dock 
ännu bättre möjligheter för lek och utomhussport. 
På Norra universitetsområdet hålls också de stora 
musikfestivalerna och parkfesterna; här finns plats 
för tält, scener och publikmassor. I Sjöarna utspelar 
sig teknologernas årliga sjöbatalj och till vardags er-


bjuder vattenmiljöerna vacker variation i parkland-
skapet.  


Lunds läge i åkerlandskapet gör att det saknas skog 
eller annan natur i direkt anslutning till staden. För 
att etablera en lättillgänglig, sammanhängande re-
kreationsmiljö kopplas flera parker och grönstråk 
i eller nära campus samman till ett grönt spår för 
promenader, joggning och skidåkning. I linje med 
universitetets identitet som både grönt och kultur-
bärande, utformas den långa Akademiska slingan 
så att den utöver naturstråket också inkluderar Kul-
turslingan, en kortare kulturpromenad genom grö-
na, kulturtäta miljöer i centrum och med en loop 
norrut till Norra universitetsområdet. 


Universitet och stad möts också i nyskapade tema-
parker som även fungerar som lekplatser, en tidigare 
bristvara på universitetsområdet. Temaparkerna är 
tillgängliga dygnet runt, de når barn och barnfamil-
jer och ger dessutom goda möjligheter att göra leken 
till ett skyltfönster för universitetets verksamheter. 
Nya temalekplatsen i anslutning till LTH:s experi-
mentverkstad Vattenhallen för barn och ungdomar 
gör det möjligt att visa upp experimentverksamhet 
även när hallen är stängd.
 


Uppifrån: Gerdahallen. Lundakarnevalen på Krafts torg. LTH-parken. Botan. 


Akademiska slingan kopplar samman parker och grönområden i eller nära campus till ett grönt spår för promenader, joggning eller skidåkning.
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Kultur
Förutom motion är kultur något av det mest hälso-
samma man kan ägna sig åt, speciellt när man till-
sammans med andra utövar ett gemensamt intresse. 
Lunds universitet är med sin trehundrafemtioåriga 
historia en utpräglad kulturmiljö. Här erbjuds i ofta 
traditionsrika lokaler allt från schack till spex. Uni-
versitetets körer, orkestrar och otaliga klubbar och 
föreningar bidrar till Lunds rika kulturliv. Univer-
sitetets roll som kulturbärare behöver dock synlig-
göras i den fysiska miljön, bland annat genom Kul-
turslingan (karta s 49) och informativ skyltning. 
Universitetets kulturskatter är en resurs med stor 
utvecklingspotential, liksom den talang, kreativitet 
och kulturexpertis som finns inom universitetet. 
Därför ges både etablerade institutioner och nya ex-
periment ökat utrymme för verksamhet såväl inom 


universitetet som utåt mot allmänhet och omgivan-
de samhälle. 


För att nå fler lyfts bland annat UB:s rariteter, uni-
versitetets konstsamling och Universitetshistoriska 
museet fram och tillgängliggörs. Även AF-borgen, 
studenternas kulturhus med bland annat tidningsre-
daktion, flera konsertsalar, teaterscen och konstsam-
ling, har stor publik potential at lyfta fram. Huset är 
fantasieggande till stilen och samtidigt robust och 
tillåtande – ett framgångsrecept för kreativa miljöer. 
Historiska museet med domkyrkomuseet utvidgar 
utställningarna med inslag från Zoologiska museets 
arkiverade samlingar, som på sikt även kan komma 
att visas i en ny paviljong vid Kulturslingan. Skis-
sernas museum och Botaniska trädgården utvecklas 


Offentliga föreläsningar och konferenser i universitetets regi hör till Lunds kulturliv. Här konferensen Innovation in Mind 2011.


                


Musiklivet vid universitetet är intensivt. Akademiska kapellet repeterar.


med nya byggnader. Den åt nordost utvidgad Kul-
turslingan passerar även Professorstaden – en kul-
turupplevelse i sig för den arkitekturintresserade. 
Villastaden som anlades kring sekelskiftet 1900 har 
även en plats i universitetshistorien eftersom dess 
av grönska omgivna villor tillkom genom att främst 
akademiker här lät bygga representativa bostäder åt 
sig och sina familjer.


På Universitetsplatån välkomnar en annan av nor-
ra Kulturslingans attraktioner, Gamla vattentornet 
som numera är observatorium, med både en ut-
ställning om astronomi och en milsvid utsikt över 
Öresundslandskapet. På Norra universitetsområdet 
kompletteras Vattenhallen i V-huset med en experi-
mentlekpark för barn och ungdom. I detta Science 


Center med stark anknytning till Lunds universitet 
möter många forskare skolelever och andra besö-
kare, vilket bidrar till verksamhetens potential som 
en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och 
näringsliv. Vattenhallen med 40 000 besökare om 
året är en stor publikmagnet och flera kringliggande 
institutioner utvecklar utställningsverksamhet på 
tekniska och naturvetenskapliga teman. Generellt 
tillskaps i hela universitetsområdet i samband med 
förtätande nybyggnation platser för ny kultur i alla 
former – permanent, tillfällig, formell, informell, in-
omhus, utomhus. Genom att stärka och utveckla rol-
len som kulturbärare främjar universitetet inte bara 
sin egen långsiktiga hållbarhet, utan stärker också 
sin samverkan med stad, region och allmänhet och 
tydliggör sitt humanistiska samhällsuppdrag.
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CAMPUSPLANEN I 
KORTHET 
Lunds universitetets Campusplan redovisar 
den planerade utvecklingen av universitets-
området 2012-2025. Planens uppgift är att 
ange förhållningssätt till den fysiska miljöns 
utbyggnad – att staka ut en färdriktning 
för campusutvecklingen. Planen behandlar 
främst markanvändningen och de basfunk-
tioner som berörs: byggnader, grönska, ute-
miljöer och gator och stråk. Perspektivet är 
övergripande och planen tar ett helhetsgrepp 
på miljön. Planens strategier inbegriper där-
för även universitetets relation till staden och 
campusmiljön som helhet: service, bostäder, 
kultur, rekreation och kommunikation. Målet 
är att i campus bygga in långsiktig hållbarhet 
i alla aspekter. Markhushållning har varit en 
grundförutsättning för planen, möjliggjord 
av universitetets goda expansionsmöjligheter 
inom nuvarande tillgång till mark. 
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Campusplanen har tagits fram av Lunds universi-
tet och Akademiska Hus i dialog med främst Lunds 
kommun och med ett stort antal berörda aktörer 
inom och utom universitetet. Campusplanen vän-
der sig internt till alla inom universitetet och externt 
till alla samarbetspartners och intressenter samt till 
kommun, region och fastighetsägare. Målet är att 
med Campusplanen som underlag uppnå ett ge-
mensamt handlande till gagn för såväl Lunds stad 
som Lunds universitet.


Till grund för Campusplanen ligger visionen av 
Lunds universitet som lärande- och forskningsmil-
jö. I visionen för verksamheten ingår fyra områden 
vars målbilder har direkt relevans för den fysiska 
planeringen: 
 » Universitetets identitet ska stärkas.
 » Lärandemiljöer ska utvecklas genom samverkan 


utbildning/forskning. 
 » Forsknings- och innovationsmiljöer ska stöd-


jas av forskningsinfrastruktur, integreras i övrig 
verksamhet och synliggöras i staden.


 » Universitetets roll som kulturbärare ska stärkas 
och synliggöras.


Lunds universitet har även ambitionen att utveckla 
Campus Lund till en internationell förebild för håll-
barhet.


VISIONEN AV CAMPUS LUND                                                                                                                   
Genom hela framtida campus från Lunds C till 
Brunnshög löper ett starkt sammanbindande stråk 
– Kunskapsstråket. Södra och Norra universitets-
områdena är förenade också genom förtätning, 
grönplantering, förbättrad infrastruktur och utö-
kad kollektivtrafik. Nya tvärstråk och nya noder 
ökar kontakten inom campus och mellan campus 
och stad. Ny flerfunktionell bebyggelse främst längs 
Kunskapsstråket samt nya bostadshus i tidigare en-
funktionella institutionsmiljöer ger campus stadsliv 
utanför arbetstid och året om. 


I den stadsmässiga och trygga miljön är avstånden 
korta och de flesta transporter sker med cykel eller 
till fots. Förädling av universitetskilens grönska ger 
tidigare åtskilda universitetsområden deras fören-
ande akademiska identitet: campus år 2025 är en 
både integrerad och distinkt del av staden Lund. 


  
Inom universitetet är områdesgränserna överbryg-
gade bland annat genom nya gemensamma bygg-
ander och lokaler. 


CAMPUSPLANEN I KORTHET
Det finns gott om informella mötesplatser inom- och 
utomhus både i universitetsanläggningarna och i 
omgivande stad. Kulturen blomstrar och syns i bibli-
otek, museer, parker och utställningshallar och i nya 
anläggningar och kommunikationskanaler. Fram-
steg och innovationer inom teknik, medicin och 
naturvetenskap syns i utställningar i Science Center, 
i bibliotek och möteslokaler och i institutionernas 
skyltfönster i öppna bottenvåningar. Kontaktytorna 
där universitet och näringsliv möts är många. Mel-
lan universitet och stad pågår ett självklart flöde och 
ömsesidigt utbyte. 


CAMPUSPLANEN SOM STYRINSTRUMENT
För att nå visions mål behövs konkreta anvisning-
ar till den som planerar en fysisk förändring inom 
campus. Sådana anvisningar har i Campusplanen 
koncentrerats till de tre avsnitten ”Campusplanens 
sex strategier”, ”Principer för planeringen” och ”Pro-
jektplan”.


 
Campusplanens sex strategier
Campusplanens sex strategier presenteras i fullt 
format i kapitel 3 (s 36-37) och i kortform i rutan 
nedan.  Strategierna anger vilka generella stadsbygg-
nadsgrepp som ska ligga till grund för den fysiska 
planeringen och vilka mål som ska uppnås. Stra-
tegierna indelas tematiskt i de tre paren Stadsliv & 
Täthet, Kunskapsstråket & Noder och Grönska & 
Hållbarhet.   


Principer för planeringen
Listan med planeringsprinciper (s 98-99) omsätter 
de sex strategierna i konkreta krav på eller anvis-
ningar för byggnaders och utemiljöers övergripande 
utformning. Här preciseras vilka planerings- och 
förändringsåtgärder som behövs för att strategiernas 
mål ska uppnås. Planeringsprinciperna är avsedda 
både som ett stöd och en checklista att använda i det 
praktiska utvecklings- och implementeringsarbetet 
projekt för projekt. Principerna gäller för både ny-
byggnad och ombyggnad av platser och byggnader. 


Projektplan 
I projektplanen (s 104-105) redovisas pågående och 
planerade projekt inom campus. Projektplanen ska 
vara ett levande dokument, öppet för nya behov och 
lösningar. Ett utvecklingsarbete i dialog med främst 
Lunds kommun fortsätter. Projektplanen kommer 
att revideras kontinuerligt och finnas att tillgå också 
som separat blad.


Tillsammans fungerar de sex strategierna, plane-
ringsprinciperna och projektplanen som en sam-
manfattning av Campusplanen. 


UNIVERSITETET I STADSLIVET
Skapa möten och utveckling genom funktionsmix


KUNSKAPSSTRÅKET I FOKUS
Stärk huvudstråk och tvärstråk för ökat flöde


GRÖNT CAMPUS
Använd grönska som stadsbyggnadselement


TÄTHET OCH NÄRHET
Integrera genom strategisk förtätning


NODER SOM MÖTESPLATSER
Vitalisera med täta och aktiva stadsrum


HÅLLBART CAMPUS
Hushålla med mark och samverka med staden


SEX STRATEGIER
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Övergripande planeringsmål för miljön 
 » Södra och Norra universitetsområdet ska sam-


manlänkas.
 » Närhet, d v s gångavstånd, ska eftersträvas.
 » Ett fysiskt definierat gång- och cykelstråk, Kun-


skapsstråket, ska utgöra central axel genom uni-
versitetsområdet.


 » Flödesalstrande verksamheter som service, ca-
féer, restauranger och handel ska för att skapa 
spontana möten lokaliseras till Kunskapsstråket 
och dess noder.


 » Mötesplatser ska skapas vid naturliga noder ut-
med Kunskapsstråket.


 » Rummen mellan husen ska utvecklas och bidra 
till minskad skala och stärkta samband.


 » Aktiva fasader, d v s öppna bottenvåningar i entré- 
fasader, ska synliggöra att campus är en kreativ 
miljö där en mångfald aktiviteter pågår hela da-
gen.


 » Campus ska utvecklas för ett folkliv dels året 
runt, dels 24/7 bl a genom att främst studentbos-
täder byggs.


 » Motions- och rekreationsmiljöer ska utvecklas 
och bidra till bättre användning av utomhusmil-
jön.


 » Kultur ska främjas och synliggöras.
 » Miljöer inom universitet och campus ska vara 


tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ningar. 


 » Relevanta miljöer inom universitet och campus 
ska vara tvåspråkigt skyltade (sv/eng). 


 » Universitetets områdesgränser ska mjukas upp 
genom ökad öppenhet och insyn.


Planering av byggnader/ombyggnader
 » Befintliga byggnaders karaktär och värden ska 


tillvaratas och utvecklas.
 » Byggnader, inredningar och utemiljöer ska vara 


föredömliga och gärna utgöra exempel på skan-
dinavisk arkitektur och design.


 » Välfungerande kontakt mellan inne och ute ska 
säkras.


 » Entréer ska ha anslutande mötesplats inne och 
ute, utrustad med wi-fi.


 » Möteslokaler och -platser ska placeras nära entré 
och/eller centralt i byggnaden. 


 » I undervisningsmiljöer ska lokalerna planeras så 
att de underlättar möten mellan lärare och stu-
denter. 


 » Lärosalar och studiemiljöer görs gemensamma 
och gärna områdesöverskridande. 


 » Studiemiljöer ska tillhandahålla faciliteter som 
enskilt rum, grupprum, café eller matlagnings-
möjlighet, wi-fi, rikligt med eluttag mm. 


 » Caféer/restauranger, läsplatser och uppehållsytor 
ska samlas och ligga nära entrén samt vid frek-
venterade stråk. Lärosalar och föreläsningssalar 
ska helst ligga i nära anslutning. 


 » Lunchrum ska placeras nära entréer och göras 
gemensamma och gärna områdesöverskridande. 


 » Caféer/restauranger och faculty clubs ska place-
ras som centrala mötesplatser för människor från 
många discipliner. 


 » Caféer/restauranger ska ha möjlighet till uteser-
vering.


Planering av byggnader/ombyggnader 
vid Kunskapsstråket 
 » Huvudentréer ska vara orienterade mot stråket. 
 » Föreläsningssalar ska placeras nära huvudentréer 


och med anslutande mötesplatser inne och ute.
 » Bibliotek, studiemiljöer och läsplatser ska pla-


ceras vid föreläsningssalar och caféer och i nära 
anslutning till stråket, fr a vid noderna. 


 » Bottenvåningarna längs stråket ska vara öppna 
och göra stråket levande och tryggt.


 » Bottenvåningarna längs stråket ska vara skylt-
fönster för byggnadens verksamhet, t ex under-
visning, forskning, kultur mm.


 » Caféer/restauranger ska för att göra Kunskaps-
stråket och noderna livliga vara orienterade mot 
stråket och ha möjlighet till uteservering. 


 » Stråket ska intensifieras och förtätas även utan 
tillägg av nya byggnader. 


Planering av grönska och utemiljö 
 » Befintliga parkers/planteringars karaktär och 


värden ska tillvaratas och grönskan utvecklas,  
t ex för ny användning eller för berikande av 
Kunskapsstråket.  


 » Grönskan ska vara identitetsskapande.
 » Grönområden ska vara visuellt sammanhäng-


ande. 
 » Grönområden ska erbjuda både sol och skugga.
 » Stora träd ska ses som en tillgång. Nya stora träd 


ska planteras fr a vid Astronomiska institutionen 
och på Norra universitetsområdet. 


 » Siktlinjer ska förbättras och buskage tas bort till 
förmån för träd.


 » Skymmande buskage vid gång- och cykelstråk 
ska tas bort för en trygg miljö.


 » Gång- och cykelstråk ska ha god belysning för en 
trygg miljö.


 » Utemiljöer ska utformas med bänkar i soligt läge 
och för maximal utomhusvistelse.


 » Utemiljöer ska utformas som naturliga mötes-
platser i bra spaningsläge.


 » Vattenmiljöer med möjlighet att sitta vid vatten 
ska utvecklas. 


 » Utemiljön ska inte lösas hus för hus utan sam-
ordnas för en stark helhetslösning. 


Planering av trafik och parkering
 » Gång- och cykeltrafiken ska rå över biltrafiken 


inom campus. Biltrafik ska ske på oskyddade tra-
fikanters villkor. 


 » Kunskapsstråkets cykelled ska tydliggöras och 
underlättas i uppförsbacken norrut. Farten ner-
för cykelstråket bör minskas.


 » Kunskapsstråkets övergångar ska stärkas, bl a vid 
Allhelgona Kyrkogata och Sölvegatan/Tornavä-
gen.


 » Kunskapsstråkets tvärgator ska gärna utformas 
som shared space för att underlätta förflyttningar 
över stråket.              


 » Biltrafik på shared space kan accepteras. På Nor-
ra universitetsområdet utvecklas sådana gator.


 » Cykelparkeringar ska vara tillräckligt stora, ha 
väl utformade cykelställ och finnas nära entréer 
men inte störa entréförhållanden.


 » Bilparkeringar ska finnas nära entréer men inte 
synas.


PRINCIPER FÖR PLANERINGEN


CAMPUSPLAN


Juridicums utemiljö i kan förädlas till ett attraktivt entrétorg i söderläge. 
Förslag till Ekonomihögskolans tillbyggnad. 


Skiss: Semrén & Månsson arkitekter.
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Projektplanen (s 104-105) redovisar ett stort an-
tal projekt varav många kommer att realiseras till 
år 2025. Vissa projekt är konkreta och ligger nära i 
tid. Andra anger främst expansionsytor och är ännu  
oidentifierade vad gäller både form och innehåll. 
Under Campusplanens planeringsperiod om fem-
ton år kommer projektplanen naturligt nog att för-
ändras beroende dels på universitets egna önskemål, 
dels på samverkan med externa aktörer och intres-
senter. Så har till exempel medan Campusplanen 
utvecklats Region Skåne arbetat med ramprogram 
för sjukhusområdet och Södra universitetsområdet, 
och Lunds kommun med ramprogram för Ideon-
området och Brunnshög. Kommunen planerar även 
ett ramprogram för Norra universitetsområdet. 
Detta innebär goda förutsättningar för helhetstän-
kande och fruktbart samarbete, men också att Cam-
pusplanen avvaktar med att redovisa projekt som till 
exempel LTH:s och de medicinska institutionernas 
utbyggnad som fastställda. Avsikten är att kontinu-
erligt hålla projektplanen aktuell och avspegla att 
vissa projekt färdigställts, några utgått och andra 
tillkommit. Därför kommer projektplanen att förses 
med revideringsdatum och finnas att tillgå i uppda-
terad version som separat blad.


På projektplanen redovisas projekten i sex katego-
rier som anger art, konkretiseringsgrad och place-
ring i tid: 


P. Planerad byggnad. Pågående eller under utred-
ning. 


O. Ombyggnad. Pågående eller under utredning. 
U. Utbyggnadsområde/kvarter. Utbyggnadsmöjlig-


het med förslag till struktur. 
F. Förtätningsområde. Lägen lämpliga för förtätning 


där särskild hänsyn måste tas till befintlig miljö. 
M. Markåtgärder. Upprustning, utveckling eller ny-


anläggning av plats eller park. 
K. Kommunikation. Utveckling eller nyanläggning 


av gata eller stråk. 


Eftersom projektplanen har ett kortare tidsperspek-
tiv än Campusplanen som helhet, redovisas på pro-
jektplanen även  aktuella ombyggnadsprojekt. På 
projektplanen anges ny- och ombyggnadsprojekt 
med projektnamn och läge, medan utbyggnads- och 
förtätningsområden enbart redovisas som ytor. Pro-
jektplanens projektförteckning kan komma att skilja 
sig från de förteckningar som hör till illustrations-
planens delområdesbeskrivningar, detta beroende 
på projektplanens kontinuerliga uppdatering.


CENTRALA UNIVERSITETSOMRÅDET 
I universitetsområdets centrala delar finns inga sto-
ra utbyggnadsområden. Däremot finns möjligheter 
till viss förtätning och omvandling av parkerings-
ytor till byggd miljö. Sådana till ytan mindre projekt 
kan användas för att reparera och stärka såväl uni-
versitetsområdet som stadsmiljön. Där förtätning 
med byggnader av olika skäl inte kan ske, och där 
mellanrummens nuvarande utformning inte stödjer 
Campusplanens målbild, kan andra åtgärder i ute-
miljöerna bli aktuella.  


I kv. Paradis finns möjlighet att komplettera med 
ett par nya byggnader, göra mindre tillbyggnader 
och att bygga om. Utemiljön behöver också upp-
graderas. Som helhet ska kvarteret utvecklas till ett 
attraktivt besöksmål där den lundensiska universi-
tetsatmosfären tydligt kan upplevas, samtidigt som 
behoven hos kvarterets verksamheter och hos dem 
som har sin vardag här ska tillgodoses. För detta be-
hövs bland annat komplettering med studieplatser 
och serveringsställen.       
  
Södra sjukhusområdet kommer sannolikt att läm-
nas av Region Skåne och då ges möjlighet att där 
etablera nya verksamheter i både befintliga och nya 
byggnader. Läget vid Kunskapsstråket gör det önsk-
värt att framtida verksamheter har universitetsan-
knytning. Med nya öppningar i sjukhusområdets 
avskärmande byggnader mot söder och väster kan 
nya stråk skapas genom sjukhusområdet och vidare 
mot Centralstationen, Helgonabacken och området 
kring Sölvegatan. Sjukhusområdets befintliga grön-
ska ska utvecklas och växtligheten behöver förnyas 
och struktureras. Den västra delen av Helgonavägen 
integreras med Helgonabackens park. 


Projekt  
Byggnadsprojekt: Om- och tillbyggnad i kv. Paradis. 
Om- och tillbyggnad av lämnade institutionsbygg-
nader och av UB. Tillbyggnad till Skissernas mu-
seum. Nytt växthus med café och butik i Botaniska 
trädgården, om- och nybyggnad som ger arbets-
miljöförbättringar och tillför attraktioner.


Utbyggnadsområde: Inga.
Förtätningsområde: Tillägg i Lundagård. Tillägg i kv. 
Paradis.  Tillägg på södra sjukhusområdet i anslut-
ning till Helgonabacken och HT-fakultetens bygg-
nader.
Markåtgärder: Nytt torg i norra kv. Paradis.  Nya öpp-
ningar vid Sandgatan och Bredgatan för bättre integ-
ration mellan kv. Paradis och stad. Nya öppningar 
vid Allhelgona Kyrkogata för bättre integration mel-
lan kv. Paradis och södra sjukhusområdet. Utveckla 
grönytor för förbättrat samband mellan Helgona-
backen, Sölvegatan och Botaniska trädgården.
Kommunikation: Nya gator/stråk för bättre integration 
mellan universitets- och sjukhusområdena och med 
omgivande stad.  


SÖLVEGATAN MED KRINGOMRÅDE
Sölvegatan har karaktär av landsväg som leder ut från 
staden. Detta ska ändras. Istället ska Sölvegatan ges 
en utformning som knyter an till urbant mönster. Ga-
tans kvaliteter ska utvecklas genom nedbruten skala, 
fasader i gatuliv och åtgärder som underlättar rörelse 
över gatan. Utmed Sölvegatan finns goda möjligheter 
till såväl större utbyggnader som förtätningar. Ny-
byggnationerna bör utnyttjas för att i de nya husen 
lägga till publika verksamheter och attraktioner i bot-
tenvåningarna. De flesta projekt skapar lokaler och 
platser för akademiskt användande, men det tillkom-
mer också nya funktioner som svarar mot studenters 
och universitetspersonals behov av bostäder, service, 
god arbetsmiljö och fritidsverksamhet samt behovet 
av samverkan med näringsliv och samhälle. 


PROJEKTPLANEN – ETT LEVANDE DOKUMENT
 Förslag till studentbostäder vid Tornavägen. Illustration: Metro arkitekter.I universitetsområdets miljöer finns befintliga värden att värna parallellt med förnyelse och förädling.
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Det behövs fler sammanlänkande tvärgator till Sölve- 
gatan och Norra universitetsområdet för ett bättre 
utbyte människor emellan och för ett bättre flöde 
mellan stadens olika områden. Sölvegatan ska också 
få mer karaktär av vistelsezon för människor som 
rör sig utmed och över gatan.  


Projekt
Byggnadsprojekt: Till- och ombyggnad av f d Zoolo-
gen till nytt centrum för HT-fakulteten, LUX. Om-
byggnad Fysicum.
Utbyggnadsområde: Parkeringsplats norr om Geocen-
trum. Parkeringsplats på sjukhusområdet norr om 
LUX. Område nordost om Fysicum, som bör an-
vändas för att öka kontakt mellan Södra och Norra 
universitetsområdet och ta bort barriäreffekten av 
stort vägområde och nivåskillnaderna mellan hus 
och gata.
Förtätningsområde: Tillägg av lokaler med bl a publika 
funktioner och service i anslutning till Professors-
platsen och entréområden vid BMC och Fysicum. 
Markåtgärder: Utveckling av Professorsplatsen för att 
ta till vara det stora flödet av förbipasserande och 
platsens potential som träffpunkt. Utveckling av 
grönska kring vattenreservoarerna och Astronomis-
ka institutionen för att minska skalan, tillföra inti-
mitet i området och minska det upplevda avståndet 
mellan Södra och Norra universitetsområdet. 
Kommunikation: Utveckling av Sölvegatan till stadsgata 
och vistelsezon med bl a passager som prioriterar rö-
relse över gatan.  Utveckling av tvärgator till Sölve- 
gatan för att öka kontakten mellan universitets- och 
sjukhusområdena och med omgivande stad.


NORRA UNIVERSITETSOMRÅDET 
På Norra universitetsområdet är utbyggnadsmöj-
ligheterna stora. Det kommer att dröja länge innan 
området är fullt utbyggt, men redan med tidiga pro-
jekt kan skalan minskas, intimiteten öka och flödet 
av människor på utvalda platser växa. Området be-
höver förses med identitetsskapande attraktioner. 
Ett av Campusplanens kraftfulla grepp är att stärka 
och utveckla befintligt parkområde som grön kon-
trast till omgivande tät bebyggelse. En bärande idé 
är också att den centrala parkens användning ska 
breddas och parken inta en självklar plats bland 
Lunds publika parker. Sjöarna och vattentemat ska 
tas tillvara och utvecklas både för studenternas eve-
nemang och för att ge området en stark egen karak-
tär. 


Ett annat viktigt utvecklingsområde med iden-
titetsstärkande potential är det nya stadspartiet 
Universitetsplatån. Här ligger universitetets nya 
förvaltningsbyggnad och här har Lundalänken sin 
hållplats. På Universitetsplatån kan nya torgmiljöer 
utvecklas med stora flöden av människor som tar sig 
till och från Norra universitetsområdet. Dessa flö-
den utnyttjas till att etablera service, som i sin tur 
ytterligare kan öka platsens dragningskraft. På Uni-
versitetsplatån görs övergången mellan Södra och 
Norra universitetsområdet trygg och attraktiv med 
trädplanteringar och ändrad gatuprofil så att Torna-
vägens karaktär av tung trafikled tonas ner och de 
stora gång- och cykelströmmarna i nordsydlig rikt-
ning prioriteras.


Ett radikalt ställningstagande är att göra John Erics-
sons väg till huvudgata för biltrafik och förvandla 
resten av Norra universitetsområdet till shared 
space-område. Här ska ges goda möjligheter att nå 
byggnader med bil, men bilkörning sker på de gåen-
des och cyklandes villkor. Korsningen Sölvegatan/ 
John Ericssons väg på Universitetsplatån kommer 
att utvecklas till en intensiv nod för kollektivtrafik 
med möjlighet att bekvämt växla mellan färdmedel 
och linjer. Härifrån fortsätter Kunskapsstråket, först 
rakt mot öster och Medicon Village och sedan, via 
Ideonområdet, mot nordost och Max IV och ESS. 


För att underlätta orienteringen är det viktigt att 
Kunskapsstråkets förgreningar kopplas på just vid 
trafiknoden Universitetsplatån. Här knyts till Kun-
skapsstråket dels ett nordligt stråk mot Ekologi-
huset, dels ett sydligt stråk mot Ekonomihögskolan. 
Intill Norra universitetsområdet ligger också Ideon, 
en av Sveriges första Science Parks. Gränsen mellan 
universitetsområdet och Ideon är olyckligt skarp. 
De två områdena bör kopplas samman och flätas 
in i varandra samt kompletteras med bostäder och 
nödvändig service. 


Ett av Lunds stora problem är bristen på bostäder – 
och speciellt för studenter. Kring Norra universitets-
området finns goda möjligheter till förtätningar och 
etablering av olika bostadstyper. Studentbostads-
hus kan med fördel byggas på universitetsområdet 
och i anslutning till befintliga studentbostäder. Mot 
Smörlyckan kan en relativt stor volym bostäder, som 
kan hyras av studenter eller andra, etableras. 


Projekt
Byggnadsprojekt: Ny förvaltningsbyggnad för univer-
sitetet. Till- och ombyggnad av Mattehusets annex.  
Till- och utbyggnad av Ekonomihögskolan. Nya stu-
dentbostadshus. Ombyggnader i äldre institutions-
byggnader och Medicon Villages lokaler. 
Utbyggnadsområde: Tät exploatering på Universitets-
platån och området norr och väster om Baravägen.
Utbyggnad och förtätning utmed västra, i viss mån 
också östra, kanten av centrala parken. 
Förtätningsområde: Utbyggnad med främst bostäder 
mot Smörlyckan. Utbyggnad i anslutning till och 
norr om Kemicentrum. Utbyggnad på parkerings-
platser och obebyggda kvarter i hela området mot 
Ideon. 
Markåtgärder: Utveckling av nya stadsrum/torg i sam-
band med etablering av nya byggnader på Universi-
tetsplatån. Utveckling av hållplatslägen för kollektiv-
trafik. Utveckling av parken för ökad attraktion och 
användning, samt utveckling av dagvattenhantering 
och vattentemat i området runt Sjöarna. 
Kommunikation: Omgestaltning av Tornavägen mellan 
Södra och Norra universitetsområdet. Omstruktu-
rering av flera gator och gatukaraktärer på Norra 
universitetsområdet. Utveckling av tydliga stråk 
mot Brunnshög, Medicon Village och Ekonomihög-
skolan. 


KONTINUERLIG UPPDATERING 
Vid nyupplagor och print-on-demand-utskrifter 
kommer projektplanen att uppdateras för att behålla 
sin aktualitet som sammanfattande dokument för 
universitetets planering av den fysiska miljön.


Förslag till utbyggnad av Ekonomihögskolan mot Norra universitetsområdets stråk. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter. Universitetsplatån vid planerade spårvagnshållplatsen. Illustration: Henrik Jais Nielsen & Mats White arkitekter.
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Väsentliga uppgifter


2018 2017 2016 2015 2014


Utbildning och forskning 


Totalt antal helårsstudenter1 25 899 26 567 26 766 27 370 27 717


Kostnad per helårsstudent2 97,0 91,1 86,9 83,0 83,3


Totalt antal helårsprestationer1 22 155 22 361 22 811 23 348 22 446


Kostnad per helårsprestation2 113,4 108,2 102 97,3 102,9


Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 805 732 630 580 477


Totalt antal nyantagna doktorander3 512 439 450 471 478


– andel kvinnor 51 % 49 % 48 % 42 % 50 %


– andel män 49 % 51 % 52 % 58 % 50 %


Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 571 2 824 2 942 3 116 3 200


– andel kvinnor 48 % 48 % 47 % 47 % 47 %


– andel män 52 % 52 % 53 % 53 % 53 %


Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 1 054 1 166 1 258 1 349 1 425


Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0


Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,8 3,1 2,8 2,6 2,6


Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1


Totalt antal doktorsexamina 400 447 461 381 408


Totalt antal licentiatexamina 33 36 48 48 52


Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 5 251 5 016 5 381 4 840


Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 1 032 1 088 985 1 025


Personal6


Totalt antal årsarbetskrafter7 6 770 6 604 6 664 6 757 6 890


Medelantal anställda 7 860 7 697 7 755 7 858 7 965


Totalt antal lärare (årsarb.) 2 169 2 075 2 088 2 081 2 121


– andel kvinnor 38 % 38 % 37 % 36 % 36 %


– andel män 62 % 62 % 63 % 64 % 64 %


Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 892 1 832 1 749 1 812 1 777


– andel kvinnor 37 % 37 % 36 % 35 % 35 %


– andel män 63 % 63 % 64 % 65 % 65 %


Antal professorer (årsarb.) 658 657 681 692 716


– andel kvinnor 28 % 27 % 25 % 24 % 24 %


– andel män 72 % 73 % 75 % 76 % 76 %


Ekonomi


Intäkter totalt (mnkr)8, varav 8 516 8 245 8 113 7 501 7 501


utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 635 2 531 2 396 2 442 2 430


– andel anslag (%) 83 % 83 % 85 % 83 % 81 %


– andel externa intäkter (%) 17 % 17 % 15 % 17 % 19 %


forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 5 882 5 715 5 717 5 059 5 071


– andel anslag (%) 42 % 42 % 41 % 38 % 44 %


– andel externa intäkter (%) 58 % 58 % 59 % 62 % 56 %


Kostnader totalt (mnkr)9 8 464 8 046 7 992 7 792 7 517


– andel personal 62 % 62 % 62 % 62 % 63 %


– andel lokaler 12 % 12 % 13 % 13 % 13 %


Lokalkostnader per kvm (kr) 1 969 1 908 1 844 1 757 1 836


Balansomslutning (mnkr) 7 692 7 181 6 774 6 540 6 784


– varav oförbrukade bidrag 3 925 3 838 3 626 3 536 3 386


– varav årets kapitalförändring 72 200 124 -279 -16


– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 733 1 659 1 457 1 331 1 609


1) Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2)  Kostnader per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 


Båda innehåller totalkostnader. Uppdragsutbildning och beställd 
utbildning ingår inte.


3) Uppgifter avser nyantagna, ej nybörjare.
4) Medianvärde netto.
5) Uppgifter för 2018 redovisas inte. Preliminära siffror redovisas i kapitel 4.6.


6) Ögonblicksbild av personalsituationen december månad respektive år.
7)  Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive timavlönade. Under 2018 motsvarade 


timavlönade totalt 233 HTE.
8)  Exklusive uppbörd, transfereringar och resultat från andelar i hel- och 


delägda företag.
9) Exklusive uppbörd och transfereringar.


Hela tidsserierna avseende forskarstuderande uppdateras årligen på grund av att det sker viss eftersläpande registrering i doktorandregistret.
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Rektorerna har ordet
Lunds universitet har blickat framåt på flera sätt under 
året som har gått och ett antal nya satsningar för att 
kunna svara upp till de stora samhällsutmaningarna har 
tagit form. Vi har återigen kunnat konstatera att Lunds 
universitets bredd har stor potential och att den lämpar 
sig väl för de stora komplexa frågorna. 


Under året beslutade universitetet att avsätta 64 mil-
joner kronor på en tvärvetenskaplig forskarskola inom 
Agenda 2030. Forskarskolan kan rymma ett 20-tal dok-
torander från alla åtta fakulteter och har gjorts möjlig 
genom att universitetet har stark ekonomi. Denna utma-
ningsdrivna satsning för att stärka forskning och utbild-
ning kring framtidens stora frågor finansieras genom att 
myndighetskapital lyfts från flera fakulteter. 


Året har även präglats av ett stort fokus på morgonda-
gens utbildning och i detta ligger att bygga upp en hållbar 
struktur för uppdragsutbildning som en del i det livslånga 
lärandet. Vi ser strukturella förändringar på arbetsmark-
naden och i arbetslivet där såväl arbetstagare som arbets-
givare har ökat behov av att vända sig till akademin för 
vidareutbildning. En ny organisation med förstärkning på 
bland annat affärsutveckling har påbörjats under året. 


Universitetets strävan att nå högsta kvalitet i forskning 
och utbildning utmanas alltjämt på grund av lönekost-
naderna årligen ökar mer än de statliga anslagen skrivs 
upp. Detta drabbar inte minst utbildningen där univer-


sitetet har ett starkt tryck att jaga kostnader. Under året 
har universitetet noga följt regeringens utredning om 
en ny resurs- och fördelningsmodell för universitet och 
högskolor (STRUT) och förespråkar en modell som ger 
lärosäten större flexibilitet att styra över sina anslag än 
den modell som råder idag.


De stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS 
sätter stor prägel på Lunds universitet och har så även 
gjort under 2018 med bland annat Vetenskapsrådets 
genomlysning av MAX IV:s strålrörsprogram. Att anlägg-
ningarna blir framgångsrika och kan utnyttjas i sin fulla 
potential är högt prioriterat och i detta arbete gäller 
även att planera för och skapa goda förutsättningar för 
Lunds universitet och alla samverkanspartners på Science 
Village Scandinavia (SVS). Under 2018 togs ett viktigt be-
slut för universitetets fortsatta etablering på SVS.


Vi lyfter också gärna att universitetet har tagit flera 
initiativ för att fortsätta vara ett attraktivt lärosäte för 
anställda och studenter. Universitetet har till exempel ut-
rett karriärvägarna för sin akademisk personal och satsat 
sex miljoner på det forskningsbaserade projektet Tellus 
om sexuella trakasserier – ett svar på 2017 års upprop 
#metoo.


Torbjörn von Schantz, rektor
Sylvia Schwaag Serger, prorektor


Studenterna har ordet
Året 2018 var det ”vart fjärde år” igen! Under tre strå-
lande dagar i maj bjöd studenterna på ett tvärsnitt av vad 
vårt rika studentliv har att erbjuda i världens näst största 
återkommande ideella arrangemang – Lunda karnevalen! 
Med hjälp av tusentals engagerade studenter omvandla-
des Lundagård till en ”imaginal” fantasivärld som spred 
karnevalistisk glädje i Lund. Men året har inte enbart 
handlat om att förvalta återkommande traditioner – 
2018 har också präglats av framtidsinriktning och po-
litiskt engagemang. Under valåret har Lunds studenter 
slutit upp i valrörelsen för att särskilt synliggöra utma-
ningarna med den ökande psykiska ohälsan bland unga, 
den utbredda bostadsbristen och den otillgängliga kol-
lektivtrafiken. Utmaningar som alla behöver långsiktiga 
politiska lösningar. 


Ett annat område som behöver långsiktiga priorite-
ringar är internationaliseringen av högre utbildning 
och forskning. Medan studenter mobiliserar för att 
låna ut sina soffor till inresande utbytesstudenter har 
en statlig utredning om internationalisering av Sveriges 
läro säten presenterats. Lunds universitet lyfts fram som 
en förebild, vilket är glädjande. Men det är samtidigt 


ett omdöme som förpliktigar till att fortsatt driva på 
arbetet. Internationalisering innebär mer än att byta 
språk till engelska och öka antalet in- och utresande 
studenter. En god internationalisering förutsätter att 
universitet bättre integrerar internationella perspektiv 
i undervisningen samt ger alla internationella studenter 
möjligheten och rätten att påverka sin utbildning.  


Under 2018 har studenterna även fortsatt arbeta för 
att utveckla Lunds universitets jämställdhetsarbete och 
arbetet mot sexuella trakasserier i spåren efter #metoo. 
Vi välkomnar också att rektor tagit en plats i lednings-
gruppen för jämställdhet och likabehandling, och ser att 
det fortsatt behövs ökade insatser på området. 


Slutligen har styr- och resursutredningen uppehållit 
studenterna under året. Vi kan konstatera att det finns 
ett skriande behov av att reformera den förlegade re-
sursfördelning som styrt vår sektor och studenterna har 
en förhoppning om att utredningen ska leda till långsik-
tiga förändringar som präglar akademin de kommande 
åren.


Lunds universitets studentkårer
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Styrelsen
Lunds universitets styrelse har till uppgift att besluta i viktigare frågor avseende 
verksamhetens övergripande inriktning och organisation. En betydande del av 
styrelsens arbete består av att ge stöd och råd till lärosätets ledning samt att tillse att 
det finns en betryggande intern styrning och kontroll. 


Styrelsen är universitetets högsta beslutande instans. Styrelsen 


vid ett universitet eller en högskola ska kunna göra strategiska 


prioriteringar och fatta svåra beslut. Styrelsen är kollektivt 


ansvarig för verksamheten inför regeringen. Enligt högsko-


lelagen ska styrelsen ha inseende över högskolans alla ange-


lägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Enligt 


myndighetsförordningen ska styrelsen se till att verksamheten 


bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.


Universitetsstyrelsen består av fjorton ledamöter. Dessa leda-


möter utgörs av rektor, tre representanter för lärarkollegiet, 


tre representanter för studenterna samt åtta, av regeringen 


utsedda, externa ledamöter. Ordföranden är en av de externa 


ledamöterna. Ledamöterna utses för tre år förutom företrä-


dare för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande man-


datperiod för externa ledamöter samt lärarrepresentanter är  


1 maj 2017–  30 april 2020. Kopplat till styrelsen finns revisions-


utskott samt riskutskott. Dessa utskott består av ledamöter 


från styrelsen. 


Universitetets styrelse sammanträder sex gånger per år. 


Frågor som behandlats i styrelsen under 2018 är Lunds 


universitets etablering på Brunnshögsområdet inom Science 


Village Scandinavia, olika frågor rörande MAX IV-laboratoriet, 


beslut om en ny process för rekrytering av rektor och pro-


rektor samt framtida lokalfrågor inom Lunds universitet. 


Därutöver beslutar styrelsen årligen om årsredovisningen, 


budgetunderlaget till regeringen, universitetets totalbudget, 


universitetets samlade verksamhetsplan och resursfördelning 


samt revisionsplan. 


Ledamöter i Lunds universitets styrelse. Från vänster till höger:  
Per Arfvidsson, Ingrid Bengtsson-Rijavec, Anna Stellinger, 
Wanja Lundby Wedin, Jonas Hafström, Jens Oddershede, 
Sara Thiringer, Ann-Katrin Bäcklund, Torbjörn von Schantz, 
Björn Sanders, Annika Winsth, Richard Croneberg, Anne L´Huillier.


Ej närvarande: Gunnar Wetterberg, Tommy Andersson.
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Underlag och statistik
Lunds universitets årsredovisning regleras av förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten 
och av hur universitetet arbetar i enlighet med principerna tillförlitlighet, relevans, 
jämförbarhet, begriplighet och transparens. 


Innehållet i årsredovisningen består inte enbart av uppgifter 


som universitetet enligt lag och regeringsuppdrag ska åter-


rapportera, utan även annat som universitetet valt att berätta 


om sin verksamhet i allmänhet och vad som skett under 2018 


i synnerhet.


Kvantitativa uppgifter om volym och utveckling hämtas 


främst ur universitetets verksamhetssystem. Kvalitativa upp-


gifter om utveckling och verksamhet kommer från beslut, 


protokoll, nyhetsbrev, kalendarier etc.


INDIVIDBASERAD STATISTIK 
Enligt regleringsbrev för universitet och högskolor ska indi-


vidbaserad statistik i årsredovisningen redovisas för det totala 


antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl 


som talar mot det. Universitetet redovisar i princip alla upp-


gifter uppdelat på kön. Dock kan samma statistik även visas 


uppdelad på annan bas än kön. I dessa fall framgår ibland inte 


könsuppdelningen i undergrupper. 


UPPGIFTER OM STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ 
OCH AVANCERAD NIVÅ 
Uppgifter om sökande till program och kurser vid universitet 


hämtas från det nationella antagningssystemet NyA genom 


verksamhetssystemet Kuben. 


Största delen av uppgifterna om studenter hämtas från 


studiedokumentationssystemet Ladok. Uppgifterna hämta-


des den 12 januari 2019 med data som rör 1 januari till 31 


december 2018. 


Helårsstudenter (HST): En helårsstudent motsvarar regist-


reringar omfattande 60 högskolepoäng under ett kalenderår, 


gjorda av en eller flera studenter. Antalet helårsstudenter räk-


nas ut genom att alla studenters registrerade högskolepoäng 


läggs ihop och delas med 60. 


Helårsprestationer (HPR): En helårsprestation motsvarar 


godkända resultat under ett kalenderår som omfattar 60 


högskolepoäng, presterade av en eller flera studenter. Antalet 


helårsprestationer räknas ut genom att alla studenters god-


kända högskolepoäng läggs ihop och delas med 60. 


Registrerade individer: omfattar studenter registrerade på 


kurser VT 2018 och HT 2018. Omregistreringar ingår inte. 


UPPGIFTER OM FORSKARSTUDERANDE 
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok. På grund av 


att det sker viss efterregistrering uppdateras även tidigare års 


siffror. Uttaget gjordes 2019-01-29. Uppgifter om doktoran-


danställningar hämtas från personalsystemet Primula genom 


verksamhetssystemet Kuben. 


UPPGIFTER OM PUBLIKATIONER 
Universitetet använder sig, i enlighet med Sveriges universi-


tets- och högskoleförbunds rekommendation, av universitetets 


publikationsdatabas LUCRIS. För 2018 är siffrorna preliminära 


på grund av eftersläpning i registreringen. Systemtekniska 


förändringar och ett ökat fokus på kvalitetssäkring innebär 


att uppgifterna över publicering i denna årsredovisning inte 


är jämförbara med motsvarande uppgifter i tidigare årsredo-


visningar. 


Prestationsmått kostnad per publikation: Måttet beräknas 


på antal sakkunniggranskade publikationer dividerat med den 


totala kostnaden för forskning och forskarutbildning, exklu-


sive uppdragsforskning. På grund av eftersläpningen redovisas 


uppgifter fram till och med 2017.


UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personalen hämtas ur personalsystemet Primula 


genom verksamhetssystemet Kuben. Antal anställda redovisas 


som heltidsekvivalenter under december månad respektive år. 


I tidigare årsredovisningar har oktober varit jämförelsemånad. 


I innevarande årsredovisning har jämförelsetidpunkten ändrats 


till december och därför har alla aktuella dataserier uppdate-


rats. Uppgifter om personalens vetenskapliga och pedagogiska 


kompetens är emellanåt ofullständiga i personalsystemet. 


Därför har uppgifter om doktorsexamina kontrollerats bland 


annat mot Ladok. 


Heltidsekvivalent (HTE): Beräknas på individnivå utifrån 


omfattningen av en persons anställning med hänsyn tagen 


till omfattningen av eventuell tjänstledighet. Exempel: om en 


person med anställning omfattande 50 procent är tjänstledig 


50 procent blir heltidsekvivalenten 0,25.


UPPGIFTER OM EKONOMI
Ekonomiska uppgifter har ekonomisystemet Raindance som 


källsystem. Information till årsredovisningen hämtas från Rain-


dance med hjälp av till exempel Kuben eller EOS. 
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XXXXXXXXXX1. Inledning
I detta kapitel introducerar vi årsredovisningen. 
Årets resultat sammanfattas och ett axplock 
av de nyheter som publicerats under 2018 
presenteras.
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1.1 Lunds universitet i korthet
Lunds universitet är Sveriges största lärosäte med flest fakulteter och ämnesområden. 
Universitetet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Universitetet har 
inom många olika områden världsledande forskning och välrenommerade utbildningar 
med högt nationellt och internationellt söktryck. Utbildningen och forskningen 
bedrivs i huvudsak i Lund men universitetet har även verksamhet i Malmö, 
Helsingborg och Ljungbyhed. Vid universitetet finns en väl etablerad samverkan 
med näringslivet, regionen, kommunerna, andra lärosäten och myndigheter, 
kulturinrättningar och övriga omgivande samhälle. 


Vid Lunds universitet finns cirka 40 000 studenter registrerade. 


Dessa kan välja mellan 80 utbildningsprogram på grundnivå, 


nästan 200 med examen på avancerad nivå och drygt 1 300 fri-


stående kurser. Vid universitetet finns nästan 8 000 anställda. 


Universitetet omsatte 8 500 mnkr 2018 varav 30 procent inom 


utbildning och 70 procent inom forskning. 


ETT SAMMANHÅLLET STRATEGISKT ARBETE
Lunds universitet har en strategisk plan som sträcker sig fram 


till 2026. Målet med den strategiska planen är att uppnå 


förflyttning där universitetets olika verksamheter gemensamt 


arbetar med att uppnå de uppsatta målen. I den strategiska 


planen definieras även universitetets värdegrund. Av den 


framgår att universitetet ska stå fri från påtryckningar från 


omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, 


integritet och kvalitet. Värdegrunden lyfter även fram vikten 


av kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, 


nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. 


I den årliga verksamhetsplanen, som är kopplad till uni-


versitetets resursfördelning, lyfts satsningar och mål fram 


utifrån den strategiska planen. I verksamhetsplanen vävs den 


strategiska planen, den årliga riskanalysen och universitetets 


samlade omvärldsbevakning samman. Verksamhetsplanens 


övergripande mål är att stärka kvaliteten i utbildning, forskning 


och samverkan samt öka sammanhållning och samarbeten 


inom universitetet. 


Figur 1.1  
Ekonomisk utveckling (mnkr)


Figur 1.2  
Studenter på grundnivå och avancerad nivå (HTE)


Figur 1.3  
Studenter på forskarnivå (HTE)


Figur 1.4  
Personal (HTE)
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1.2 Året som gick – händelser 2018
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker.  
Här presenteras ett litet axplock av det som hänt under 2018. 


Årets cancerforskare 2018. Fredrik Mertens, professor i klinisk 


genetik och cancerforskare vid Medicinska fakulteten, tilldelas 


Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare för sin ban-


brytande forskning om sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar. 


Nytt samarbete med Utrikespolitiska institutet. Nätverket 


för Sydasienstudier (SASNET) och Utrikespolitiska institutet 


(UI) inleder forskningssamarbete med fokus på Indien och 


Syd asien. Samarbetet är långsiktigt och ambitionen är att 


bygga en stark forskningsmiljö som står sig väl i europeisk 


konkurrens. Sydasien-samarbetet mellan UI och SASNET är det 


första av sitt slag i Sverige och kommer föra samman två starka 


forskningsmiljöer med kompetens inom flera ämnesområden. 


Ravensbrückarkivet lockar många. Hösten 2017 öppnade 


det världsunika, digitala arkivet för allmänheten och forskare. 


Sedan dess strömmar förfrågningarna in från hela världen till 


Ravensbrückarkivet i Lund, både från akademiska forskare och 


från privatpersoner. I det senare fallet oftast personer som har 


anhöriga som suttit i koncentrationsläger och som hoppas 


kunna hitta information om deras öde. Redan i januari 2018 


var antalet besökare cirka 100 om dagen. 


Donationskampanjen i mål. Den 28 januari avslutades Lunds 


universitets donationskampanj För en bättre värld. Satsningen 


har synliggjort den privata sektorns roll som finansiär och 


samarbetspartner och breddat universitetets bas av donatorer 


nationellt och internationellt. Insamlingsmålet på tre miljarder 


kronor uppnåddes med råge. Donationskampanjen pågick 


från januari 2014 och avslutades med finalen av universitetets 


350-årsjubileum söndagen 28 januari 2018. Kampanjen har 


varit en del av universitetets 350-årsjubileum. 


Mångmiljoninvestering i nytt strålrör på MAX IV. I 


januari stod det klart att Novo Nordisk Fonden beviljat 225 


miljoner danska kronor till Lunds universitet för att bygga och 


driva MicroMAX, ett nytt strålrör till forskningsanläggningen 


MAX IV i Lund. Strålröret blir ett av världens starkaste prote-


inmikroskop och ett viktigt verktyg för forskarna som studerar 


proteiner. 


Samarbetsavtal med Saab. I februari skrev Lunds universitet 


och Saab ett samarbetsavtal inom forskning, innovation och 


utbildning med försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Avtalet 


är en plattform för långsiktig och strategisk kompetensförsörj-


ning, för att ömsesidigt stärka parterna. 


87 miljoner till cybersäkra städer och fabriker och solcel-
ler. Stiftelsen för strategisk forskning delar i februari ut 87 


miljoner till tre projekt. Martin Hell, forskare i nätverk och 


säkerhet, LTH, får 22 miljoner för att bygga upp en demonstra-


tionsmiljö för hur uppkopplade enheter som döljer sig bakom 


begreppet ”den smarta staden” kan samspela bättre när det 


gäller mjukvaruuppdateringar och konfiguration och Christian 


Gehrmann, adjungerade professor inom nätverk och säkerhet, 


får 30 miljoner för Cybersäkerhet för nästa generations fabrik. 


Kemiprofessor Kenneth Wärnmark får 35 miljoner kronor för 


ett forskningsprojekt om att använda järnmolekyler i utveck-


lingen av solceller och solbränsle. Satsningen syftar till att få 


fram billigare och miljövänligare material som kan fånga in 


solens energi. 


Ny strategi lyfter samverkan mellan kultur och veten-
skap. En strategi för kultursamverkan som ska stärka univer-


sitetets samverkan inom konst och kultur antogs av rektor i 


Ravensbrückarkivet har lockat många besökare. Mångmiljoninvestering i nya strålrör på MAX IV.
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februari. Målet är att konstnärliga kompetenser, konstnärlig 


och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övriga 


vetenskapliga ämnen i betydligt högre grad än idag för att 


stärka utbildning och forskning. Den nya kulturstrategin anslu-


ter till den strategiska planen som gäller fram till 2026. 


Ny tankesmedja bildas. LU Futura bildas i februari och består 


av en representant från varje fakultet. Här ska de framtidsfrå-


gor som ännu inte ställts identifieras och förses med tvärve-


tenskapliga perspektiv från universitetets samtliga fakulteter. 


Sedan ska de kommuniceras vidare ut i samhället. Projektet 


ska vara i tre år och är organisatoriskt en självständig avdelning 


vid Pufendorfinstitutet. 


Universitetshuset blir besökscentrum. I februari beslutade 


rektor att Universitetshuset ska bli besökscentrum. Ledningen 


med rektor och stabsfunktioner flyttar till Kungshuset, efter att 


de båda byggnaderna renoverats. Tanken är att båda husen 


ska vara tillgängliga för allmänheten, men att Universitetshuset 


är det som passar bäst som nav för ett besökscentrum efter-


som det är rymligare och att många besökare redan i dag söker 


sig dit i hopp om mer information. Där finns gott om plats för 


informationsdisk och shop och man ser också möjligheten att 


skapa fler studieplatser där än i Kungshuset. 


Jubileumsåret avslutades. Efter tretton månader avslutades 


universitetets 350-årsjubileum genom en högtidlig ceremoni 


i Universitetshusets aula den 28:e januari. Samma dag hölls 


också en heldag med aktiviteter kallad Avstampet (mot fram-


tiden). Dagen innehöll även en fullsatt avslutningskonsert i 


Lunds domkyrka. Under jubileumsåret hade engagerade 


medarbetare på hela universitetet genomfört 393 aktiviteter. 


Massiv satsning på 5G. Lunds universitet och Ericsson AB 


kom i mars överens om ett djupgående forskningssamarbete 


inom Massiv MIMO som är en av nyckelteknikerna för nästa 


generations mobilsystem, 5G. Överenskommelsen innebär 


att LTH nyrekryterar ungefär tio doktorander och postdok-


torer som tillsammans med en handfull seniora forskare vid 


Institutionen för elektro- och informationsteknik – och lika 


många seniora forskare vid Ericsson – kommer att ta fram nya 


teknologier och applikationer för Massiv MIMO. 


Samarbete med Malmö stad om barns rättigheter. 2020 


föreslås FN:s konvention om barnets rättigheter bli svensk lag. 


Malmö stad förbereder sig och vill genom omfattande kompe-


tensutvecklingssatsningar bidra till att kommunens alla barn 


och ungdomar får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 


Lunds universitet fick uppdraget att stå för kompetensutveck-


ling inom barnets rättigheter och kommer på så sätt bidra till 


implementeringen av utvecklingsplanen. 


Två forskare utsedda till Wallenberg Clinical Scholars. 
Wallenberg Clinical Scholars ingår i en satsning från Knut 


och Alice Wallenbergs Stiftelse för att stärka den medicinska 


forskningen och livsvetenskaperna. Anslagen ges till landets 


främsta kliniska forskare och i årets satsning återfinns två av 


dessa vid Lunds universitet, nämligen professor Thoas Fioretos, 


som arbetar med att utveckla bättre behandlingar mot blod-


cancersjukdomar som akuta leukemier hos barn och vuxna, 


och professor Oskar Hansson, vars forskning syftar till att hitta 


markörer som på ett tidigt stadium avslöjar Alzheimers och 


Parkinsons sjukdomar. 


Projekt mot sexuella trakasserier. Lunds universitet startade 


i april det forskningsbaserade projekt Tellus, i syfte att stärka 


det förebyggande arbetet för att förhindra sexuella trakasserier 


vid universitetet. Projektet görs i etapper och projektgruppen 


består av personer med kompetens inom juridik, arbetsmiljö, 


psykologi och sexuell hälsa. Projektet är ett resultat av #metoo 


där tusentals personer vittnade om sexuella trakasserier. Även 


anställda inom universitets- och högskolesektorn vittnade i 


det så kallade #akademiuppropet. Rektor har avsatt 6 miljoner 


kronor för projektet som avslutas 2020. 


ERC Advanced Grant till Lundaforskare. Professor Jan 


Sundquist vid Institutionen för Kliniska vetenskaper i Malmö, 


Centrum för primärvårdsforskning, har av Europeiska forsk-


Universitetets 350-årsjubileum avslutades bland annat med en högtidlig ceremoni i Universitetshusets aula.  
Thoas Fioretos fick anslag för sitt arbete med att utveckla bättre behandlingar mot blodcancersjukdomar.
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ningsrådet tilldelats ERC Advanced Grant i utlysningen 2017. 


Dessa delas ut till de mest etablerade och världsledande 


forskningsledarna för att stödja excellent och innovativ forsk-


ning. Han forskar bland annat på sjukdomsmekanismer och 


behandling av depression, ångest och stressrelaterade besvär, 


vanliga tillstånd hos patienterna i primärvården. 


FN:s säkerhetsråd besökte Lund. I april var FN:s säkerhets-


råd i Lund, där de bland annat besökte ESS. Under besöket 


gav Karin Aggestam, professor i statsvetenskap, en föreläsning 


om fredsdiplomati. 


Doktorspromotion. 25 maj var det dags för universitetets 


stora högtid, doktorspromotionen. Sammanlagt promove-


rades 232 nya doktorer och 16 hedersdoktorer medan 22 


jubeldoktorer kreerades.  


Strategisk satsning på uppdragsutbildning. Universitetet 


har genomfört en nysatsning på uppdragsutbildning och livs-


långt lärande. Satsningen är en del av ett strategiskt arbete 


för att stärka samverkan med näringslivet och den offentliga 


sektorn och ska bidra till att samhället står rustat för stora för-


ändringar och utmaningar. Satsningen tillförs utvecklingsresur-


ser under tre år. Målet med satsningen är att universitetets hela 


ämnesbredd ännu mer ska komma till användning i framtidens 


uppdragsutbildning och att verksamheten ska kunna gynna 


universitetets utbildning så väl som omgivningens behov av 


kompetens- och vidareutbildning. 


Lundakarnevalen. 18–20 maj genomfördes Imaginalkarne-


valen, Lundakarnevalen med hjälp av 5 700 studenter. Årets 


karneval lockade uppemot en halv miljon besökare under tre 


fullmatade dagar med karnevalståg och massor av aktiviteter 


och artister på Karnevalsområdet i Lundagård. 


QS Rankning. QS utvärderar över 1 200 av världens bästa 


lärosäten och rankar drygt 1 000 av dem. Totalt finns omkring 


20 000 lärosäten i världen. Lunds universitet har under flera 


år hamnat bland de 100 främsta och hamnade i år på plats 


92. Det är ett tapp på 14 placeringar jämfört med förra året, 


men Lunds universitet ligger fortfarande på topp-nio procent 


bland alla de lärosäten som QS rankar och topp-en procent 


bland världens alla 20 000 lärosäten. 


Figur 1.5 Rankingresultat


2016 2017 2018


QS world University ranking 73 78 92


Times Higher Education 96 93 98


Shanghairankingen 101–150 101–150 101–150


Taiwanrankingen 91 88 92


Kvarleva överlämnad till Australien. I augusti överlämnade 


Lunds universitet kvarlevan efter en aboriginsk man till före-


trädare för den australiska regeringens Indigenous Repatria-


tion Program. På plats i Lund fanns Australiens ambassadör i 


Sverige, Jonathan Kenna. Kvarlevan har funnits i universitetets 


samlingar sedan 1890-talet men kunde nu, efter beslut från 


regeringen och efter en noggrann utredning för att bland 


annat säkerställa identiteten, överlämnas. 


ERC Starting Grant. Fyra forskare från Lunds universitet har 


erhållit prestigefyllda startbidrag från Europeiska forskningsrå-


det, vart och ett upp till 1,5 miljon euro, under de kommande 


fem åren. Forskarna är Jesper Wallentin, biträdande univer-


sitetslektor vid Fysiska institutionen, Darcy Wagner, forskare 


vid Institutionen för medicinsk vetenskap, Elias Kristensson, 


forskare vid Fysiska institutionen samt Korinna Zapp, forskare 


vid Fysiska institutionen. 


Satsning på forskarskola. Universitetet satsar 64 miljoner 


kronor på en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar 


och Agenda 2030. Forskarskolan, som fullt utbyggd ska 


rymma ett 20-tal doktorander, är den första i sitt slag i Sverige. 


Totalt finansieras tolv doktorandanställningar. Varje fakultet 


kan därutöver välja att finansiera ytterligare doktorander till 


forskarskolan. 


Vid årets doktorspromotion promoverades 232 nya doktorer och 16 hedersdoktorer medan 22 jubeldoktorer kreerades. 
Årets karneval lockade uppemot en halv miljon besökare under tre fullmatade dagar.
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56 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 
Universitetet erhåller drygt 56 miljoner kronor i en storsatsning 


på två nya forskningsprojekt. Pengarna kommer från Knut och 


Alice Wallenbergs Stiftelse. Det ena projektet leds av Malin 


Parmar, professor i cellulär neurovetenskap och handlar om 


att finna nya möjligheter att reparera en skadad hjärna. Det 


andra projektet leds av Daniel Conley, professor i biogeokemi, 


och fokuserar på kisel och de anonyma klimathjältarna i havet, 


kiselalgerna. 


Professorinstallation. I oktober installerades 30 nya profes-


sorer vid en akademisk ceremoni i Universitetshusets aula. 


Fortsatt förtätning av universitetsområdet. Ett sam-


hällsvetenskapligt centrum i kvarteret Paradis och en fortsatt 


förstärkning av Kunskapsstråket med bland annat den nya 


byggnaden Forum Medicum. Dessa prioriteras i den nya lokal-


planen 2018–2019, som presenterar universitetets planer på 


om-, till- och nybyggnation. 


Historiska museet nyöppnar efter renovering. Den 1 


december slog Historiska museet upp sina helt nya portar. 


Huset från 1840 har inte bara fått en ny entré – dessutom har 


den medeltida kyrkovåningen getts ett varsamt ansiktslyft och 


fynd från 400-talets ryttarfolk har fått en helt ny inramning. 


Då avslutades nästan ett år av ombyggnad och renovering. En 


stor del av arbetet har ägnats åt våningsplanet med Otto Ryd-


becks medeltida kyrkokonst. Huset har också fått en ny butik, 


ny reception, en historisk verkstad och bättre tillgänglighet. 


Med den nybyggda glaskuben på södra långsidan kommer 


inomhusklimatet att bli mer stabilt och ett nytt skyltprogram 


ska göra det lättare att hitta. Museet firade även sitt 100-års-


jubileum. 


Italiens president på besök. Som en del av ett tre dagar 


långt statsbesök i Sverige kom Sergio Mattarella till Lund i 


november, där han höll en föreläsning i universitetsaulan. 


Syftet med statsbesöket var att ytterligare främja de svensk-


italienska relationerna. På plats vid besöket var även kung Carl 


XVI Gustaf och drottning Silvia. 


Science Village Scandinavia (SVS). I december beslutade 


universitetsstyrelsen att inleda universitetets etablering av 


forskningsverksamhet på Brunnshög i norra Lund under 


namnet Science Village Scandinavia. Lunds universitet skapar 


en forskningsmiljö vid SVS där bland annat forskning inom till 


exempel materialvetenskap, nanoteknik och livsvetenskap (life 


science) ska bedrivas. 


Ökad närvaro i Bryssel. Under hösten 2018 öppnade uni-


versitetet i samarbete med Lärosäten Syd ett Brysselkontor, 


en gemensam resurs för att stärka lärosätenas bevakning och 


påverkan på EU-nivå, samt för att bygga tätare internationella 


partnerskap. Brysselkontoret är ett komplement till det stöd för 


forskning, samverkan och innovation på EU-nivå som redan 


finns vid lärosätena. 


Gemensam lärplattform. Universitetet beslutade att införa 


lärplattformen Canvas som ersättare för tidigare system. Sats-


ningen är en del i utveckling av digitalisering i utbildningen 


men även ett sätt att minska antalet system för studenterna 


samt underlätta för samarbeten inom och utom universitetet. 


SI-PASS. Samverkansinlärning (SI) har under året utvecklats 


till att både vara en modell för ökad genomströmning inom 


universitetet såväl som en metod att använda inom samverkan. 


SI har använts i samverkan med Ikea såväl som med skolor 


inom Skåne och Halland och i projekt för nyanlända ungdo-


mar. En del av SI-verksamheten drivs i ett regionalt partnerskap 


tillsammans med regioner, kommuner och lärosäten i södra 


Sverige. SI-verksamheten vid universitetet erhöll i år Award for 


Exceptional Advancement of Supplemental Instruction. 


Italiens president Sergio Mattarella kom till Lund i november, där han bland annat höll en föreläsning i universitetsaulan. 
Under hösten 2018 öppnade universitetet ett Brysselkontor i samarbete med Lärosäten Syd.
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1.3 Hållbar utveckling 
En milstolpe under 2018 har varit arbetet med att ta fram en långsiktig 
hållbarhetsstrategi. Under året har flera delmål i miljöhandlingsplanen 2017–2019 
uppnåtts. Hållbarhetsforums uppdrag som brobyggare internt och externt med 
utgångspunkt i de globala målens visioner om en hållbar framtid har fortsatt.


Ett arbete med att ta fram en universitetsgemensam strategi 


för hållbar utveckling har pågått 2018. Syftet med strategin är 


att tydliggöra att Lunds universitet ska integrera hållbarhetsas-


pekter i utbildning, forskning, samverkan, verksamhetsutveck-


ling och styrning. Den ska beakta FN:s globala hållbarhetsmål 


och Agenda 2030 för målens genomförande. 


2018 tog universitetet ett beslut om en unik tvärvetenskap-


lig satsning i arbetet med de globala samhällsutmaningarna. 


Under 2019 kommer en forskarskola, där samtliga fakulteter 


och relevanta verksamheter kommer att involveras, med fokus 


på Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling 


att starta.


2018 startade LU Futura – en tankesmedja vid universitetet 


som rör samverkan med omgivande samhället i syfte att bidra 


till lösningar på de globala samhällsutmaningarna. Ett flertal 


forskare från Lunds universitet ingår i det klimatpolitiska råd 


som Lunds kommun var först i landet att inrätta 2018. 


Översynen av hur universitetet arbetar med hållbar utveck-


ling i utbildningen har fortsatt under året. Hållbar utveckling 


finns med som ett kvalitetskriterium i Policy för kvalitetssäkring 


och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. 


Enligt kvalitetspolicyn ska ”ämnesrelevanta perspektiv i hållbar 


utveckling främjas i utbildningen”. Kvalitetsarbetet följs upp 


årligen och därmed har ett systematiskt uppföljningsarbete av 


hållbarhet i alla universitetets utbildningar inletts. 


HÅLLBARHETSFORUM 
2018 har Hållbarhetsforum fokuserat hållbar konsumtion som 


tar hänsyn till både mänskliga rättigheter och miljö, arbetet 


med att bromsa klimatförändringarna och samhällets klima-


tanpassning, liksom frågan kring hållbar plast där Hållbarhets-


forum tillsammans med forskningsprojektet STEPS deltagit i 


projektet Tänk om plast som Länsstyrelsen Skåne har drivit 


under 2018. 


Hållbarhetsforum har arbetat med att driva på arbetet 


internt för att nå Hållbarhetspolicyns mål om att ”leva som vi 


lär”, exempelvis arbetet med universitetets hållbarhetsstrategi 


och att ta fram riktlinjer för hållbara event. En studentkoordi-


nator har arbetat med att utveckla samverkan med student-


organisationer vid Lunds universitet. 


Flera större arrangemang har genomförts under året. Håll-


barhetsveckan i Lund som har blivit en återkommande tradi-


tion under våren och som arrangeras tillsammans med Lunds 


kommun. Under veckan möts människor med olika bakgrund 


och intressen från universitet, regioner, kommuner, andra 


myndigheter, föreningar, företag med flera. Ett av universite-


tets större event under veckan handlade om konsumtion med 


fokus på miljö och mänskliga rättigheter. Ett annat Arts Meet 


Science där LUCSUS och Skissernas museum bjöd in konst-


närliga verksamheter att utforska utmaningar och möjligheter 


för samverkan över gränser på temat klimatförändringar och 


hållbarhet. 


2018 avslutades med ett arrangemang som följde upp förra 


årets workshop om hållbarhet i utbildningen. I samtal mellan 


ledning, forskare och studenter lyftes utmaningar och möjlig-


heter i Lunds universitets hållbarhetsarbete – både som en del 


av utbildningen men också som ett led i att ”leva som vi lär”. 


ARBETET MED UNIVERSITETS MILJÖMÅL 
Lunds universitets miljöhandlingsplan 2017–2019 innehåller 


miljömål för tjänsteresor med flyg, lokaler, hälso- och miljö-


farliga ämnen samt miljöanpassad upphandling. 


Universitet har beslutat om nya föreskrifter och anvisningar 


för tjänsteresor, där val av digitala möten uppmuntras och 


miljöhänsyn, kostnadseffektivitet och arbetsmiljö och säkerhet 


är övergripande principer vid val av resa. 


Universitetet har fortsatt arbetet med att öka andelen digi-


tala möten genom ett projekt för att ta fram utbildningar och 


information, bygga upp supportfunktion och kommunicera 


möjligheterna att använda digital teknik.


Det regionala projektet Klimatväxling i Skåne har som mål 


att skapa en modell för klimatväxling i syfte att minska kli-


matpåverkan. Klimatväxlingen kan innebära att tjänsteresor 


som medför klimatpåverkande utsläpp beläggs med en avgift, 


som kan användas för att finansiera fossilbränslefria resor eller 


andra åtgärder som minskar klimatpåverkan. 


I syfte att universitetets miljömål öka andelen ramavtal som 


inkluderar miljöhänsyn och bli en fossilbränslefri verksamhet, 


har universitetet upphandlat ett ramavtal om operationell 


leasing av el- och laddhybridbilar. 


Universitetet har under året upphandlat IT-verktyg för att 


möjliggöra uppföljning av miljökrav i upphandlingar för hela 


universitetet, per fakultet och institution. 


Vidare har universitetet upphandlat en tjänst för uppdrag, 


projekt och examensarbeten för studenter inom miljöområdet. 


Andra satsningar har varit att börja utveckling av interna 


webbutbildningar för bland annat kemikaliesäkerhet och håll-


bar utveckling med anställda och studenter som målgrupper. 


2018 blev Musikhögskolan i Malmö miljödiplomerad verk-


samhet. Detta syftar till att underlätta för institutionerna i sitt 


systematiska miljöledningsarbete.
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Universitetet har en mångfald av olika verksamheter. Stommen 
för universitetet är de åtta fakulteterna. I detta kapitel summerar 
fakulteterna sitt 2018. Utöver fakulteterna redovisar universitetets 
särskilda verksamheter, MAX IV, kultur- och museiverksamheterna samt 
Lunds universitets bibliotek viktiga händelser under året.


2.  Ett universitet 
– många delar
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2.1 Ekonomihögskolan
Miljondonation till ett nytt ekonomipris, ett smart datorprogram som kan underlätta 
för flyktingar att få jobb och fortsatta satsningar på utbildning, karriär och samverkan. 
Det är några av höjdpunkterna från Ekonomihögskolans 2018. 


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet rymmer utbildning 


och forskning inom nationalekonomi, företagsekonomi, infor-


matik, handelsrätt, ekonomisk historia och statistik. Många 


studenter åker utomlands och studerar en termin och den 


internationella atmosfären tar de – och alla inresande utbytes-


studenter – med sig till Ekonomihögskolan. Kopplingen till 


näringslivet är stark vid fakulteten, inte minst genom aktiva 


samarbeten med företag och organisationer.


UTBILDNINGSUTBUDET
Ekonomihögskolan gav under året tre program på grundnivå 


och fjorton program på masternivå. Söktrycket är högt och 


ekonomie kandidatprogrammet kan stoltsera med flest första-


handssökande inom sin kategori i Sverige och flera av fakulte-


tens masterprogram ligger alltjämt i topp bland de mest sökta 


i landet. Systemvetenskapliga kandidatprogrammet fortsätter 


att öka både vad gäller sökande och förstahandsval.


Hösten 2018 gav Ekonomihögskolan kandidatprogrammet 


International Business för andra året. Satsningen har slagit 


väl ut och söktrycket är högt både bland internationella och 


nationella studenter. I den svenska antagningsomgången hade 


programmet det högsta antalet sökande för ett program helt 


på engelska. Under hösten har tre nya fristående kurser på 


grundnivå i affärsjuridik startat.


Många av Ekonomihögskolans studenter på grundnivå väljer 


att lägga en termin eller två utomlands. 304 utresande studen-


ter noterades under 2018 och majoriteten av de som reser ut 


gör det via något av fakultetens egna 142 utbytesavtal med 


lärosäten i 25 länder. Samtliga program på masternivå ges på 


engelska och den internationella miljön är påtaglig även på 


hemmaplan i Lund.


Under sommaren fick alla lärosalar i byggnaderna EC1 och 


EC3 på Holger Crafoords Ekonomicentrum ny digital teknik 


med nya lärardatorer, projektorer och whiteboardtavlor. Två 


salar anpassades för flipped classroom-pedagogik där studen-


terna kan jobba med utmanande uppgifter tillsammans med 


sina lärare. 


FORSKNINGSOMRÅDEN
Ekonomihögskolan ger forskarutbildning inom samtliga av 


sina discipliner: ekonomisk historia, företagsekonomi (inklusive 


forskningspolitik), handelsrätt, informatik, nationalekonomi 


och statistik. Ekonomihögskolan har drygt 150 antagna dok-


torander och årligen läggs cirka 20 doktorsavhandlingar fram. 


Därtill kommer ett flertal licentiatavhandlingar.


Ekonomihögskolans forskare är aktiva i den ekonomiska 


och samhälleliga debatten. Ett exempel kan hämtas från det 


internationella forskarteamet från Lund, Oxford och Worcester 


som tagit fram den smarta programvaran Annie Moore. Med 


hjälp av programmet kan placeringen av flyktingar i USA – 


och på sikt också i Sverige – optimeras för att leda till att fler 


nyanlända får jobb. Forskarna propagerade för detta i media 


och Migrationsverket sade sig vara ”öppna för att titta på 


programmet”.


Ett exempel på forskning som fått finansiering från och med 


2018 är Vetenskapsrådets anslag på 7,5 miljoner kronor till 


projektet Afrikanska stater och den ekonomiska utvecklingen 


under 1900-talet: Förmågan att räkna och samla. Målet är 


att färdigställa en databas om beskattning och folkräkning i 


afrikanska stater 1890–2015 samt att använda dessa data för 


analys av statsbildning, statskapacitet och statlig legitimitet 


under 1900-talet.


Vetenskapsrådet har även anslagit 7,2 miljoner kronor till 


Globalisering och tillväxtens geografi – ett mikroperspektiv på 


Figur 2.2  
Nyckeltal EHL


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 3 807 3 890 3 608 3 713 3 551


– kvinnor / män (%) 43 / 57 45 / 55 44 / 56 45 / 55 46 / 54


Forskarstuderande (HTE) 102 98 94 94 90


– kvinnor / män (%) 43 / 57 42 / 58 45 / 55 44 / 56 41 / 59


Personal (HTE) 330 319 326 332 358


– kvinnor / män (%) 41 / 59 41 / 59 43 / 57 43 / 57 44 / 56


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 352 359 359 371 396


Figur 2.1  
Utbildningsprofil EHL (HST)
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Sveriges industrialisering. Projektet ska konstruera en databas 


för svensk tillverkningsindustri för århundrandet före första 


världskriget. Vad gjorde att Sverige kunde gå från att vara ett 


fattigt land i Europas periferi på 1850-talet till ett modernt 


industriland något decennium in på 1900-talet?


Andra stora forskningsanslag är 3,5 miljoner kronor från 


Familjen Kamprads stiftelse till projektet Multikulturell mark-


nadsföring och social integration och 3,3 miljoner kronor från 


Vinnova till Värdet av Centrumsatsningar: effektstudie av Vinn-


Excellence och Berzeliicentra.


Flera av fakultetens forskare har anordnat konferenser, till 


exempel Lund Population Day, KEFU-dagen och en konferens 


om europeisk integration anordnad av Svenska nätverket för 


Europaforskning i ekonomi.


SAMVERKAN
En miljon kronor i prispengar för framstående och banbrytan-


de forskning, är resultatet av familjen Jan och Åsa Söderbergs 


donation till Ekonomihögskolan. Det nya internationella priset 


går under namnet The Jan Söderberg Family Prize in Economics 


and Management och delas för första gången ut i mars 2019. 


I donationen ingår även medel till en populärvetenskaplig dag 


med föreläsningar.


Under våren stod Ekonomihögskolan som värd för ett samtal 


på temat Divest & Invest! How do we Green Finance? under 


Lunds universitets hållbarhetsvecka. Fakulteten fick också cele-


bert besök i form av Prins Daniel och deltagare från hans Prins 


Daniel Fellowship som samtalade inför en fullsatt Crafoordsal.


Ekonomihögskolan skruvade upp satsningarna på Kar-


riärcenters verksamhet under 2018. Nu kan fler studenter 


än tidigare få individuell karriärrådgivning. Karriärcenter har 


även utvidgat sitt serviceutbud när det gäller workshoppar 


och kurser. Satsningen innebär ytterligare fokus på att knyta 


näringslivet närmare studenterna i samarbete med stiftelsen 


Partnerskapet.


Med hjälp av företagen i Partnerskapets nätverk får stu-


denterna tidig karriärträning och kan ta sina första steg i den 


professionella världen, medan företagen får tillgång till aktu-


ella kunskaper. Under det gångna året har Enfo, GfK, Stable 


Table, Techtronic Industries Nordic och Länsförsäkringar Skåne 


tillkommit som partnerföretag. Bland arrangemangen märks 


besöket av finansminister Magdalena Andersson under Part-


nerskapets årliga partnerlunch. Ministern höll ett föredrag om 


det ekonomiska läget inför valet och svarade på frågor. 


Partnerskapet har fått en ny ordförande i Lena Hennings-


son, entreprenör och ledamot i fakultetsstyrelsen för Eko-


nomihögskolan. Lars Ljungälv valdes till ny ordförande för 


Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. Han är alumn från 


Ekonomihögskolan med en lång karriär inom bankväsendet 


bakom sig. Avgående ordförande Fredrik Arp avtackades med 


ett seminarium i makroekonomi.


Ekonomihögskolans International Advisory Board har fått 


nya ledamöter, hämtade från ett globalt företag såväl som från 


prestigefulla universitet i Finland, Kanada och Kina.


Årets hedersdoktorer heter Annika Winsth och Dorothy 


Elliott Leidner. Annika Winsth är chefekonom på Nordea och 


har utmärkt sig genom sin expertis inom ekonomins utveck-


ling och ekonomisk politik. Dorothy Elliott Leidner är Ferguson 


Professor of Information Systems vid Baylor University och 


gästprofessor i informatik på Ekonomihögskolan. Hon är en 


ledande forskare inom informationssystem med stort interna-


tionellt genomslag.


Figur 2.4  
Största bidragsfinansiärer EHL (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 13,0


Vinnova 10,8


Riksbankens Jubileumsfond 9,6


Övriga stiftelser 8,2


Forte 7,6


Figur 2.3  
Intäkter EHL (mnkr)
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Ekonomihögskolans program har alltjämt ett högt söktryck. 
Många studenter väljer att lägga en termin eller två utom-
lands, men även på hemmaplan är den internationella miljön 
påtaglig med utbytesstudenter och många program helt på 
engelska.
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2.2 Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humaniora och teologi har såväl stor ämnesbredd som internationell spetskompetens. 
Detta bidrar till Lunds universitets relevans i akademiska sammanhang liksom i 
samhället i övrigt. Utbildningsstrukturen med många ämnesbaserade fristående kurser 
innebär också att fakulteterna i hög grad bidrar till det livslånga lärandet.


Fakulteternas utbildning spänner över ett brett fält: historiska, 


filosofiska, estetiska, religionsvetenskapliga och teologiska 


ämnen liksom journalistik och lärarutbildning och inte minst 


språk – från världsspråk som engelska till minoritetsspråk som 


jiddisch. Forskningen inom de humanistiska och teologiska 


disciplinerna är vittförgrenad och tvärvetenskaplig inom fält 


som tänkande och kommunikation, historiska och kulturella 


förhållanden samt estetiska och konstnärliga framställningar. 


UTBILDNINGSUTBUDET 
Fakulteterna ger 11 kandidatutbildningar och 13 masterutbild-


ningar. Utbudet är anpassat för att fungera som förberedelse 


för humanistiskt och teologiskt inriktad yrkesverksamhet, 


som breddning av andra utbildningars kompetensprofiler, 


som kompletterings-, fort- och vidareutbildning, både inom 


yrkesverksamhet och av mer allmän art. 


Utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå har utveck-


lats mot allt fler programutbildningar eftersom studenterna 


efterfrågat detta. För att möta behovet har HT-fakulteterna 


2018 arbetat fram en masterutbildning i mänskliga rättighe-


ter. Programmet ger kompetens för kvalificerade arbeten där 


mänskliga rättigheter spelar en viktig roll. Programmet är även 


forskningsförberedande. 


Som resultat av universitetets beslut att införliva alla cen-


trumbildningar i fakulteterna har HT-fakulteterna arbetat 


intensivt med att förbereda flytten av Centrum för Öst- och 


Sydöstasienstudier (CÖS). Från och med årskiftet 2018/2019 


är CÖS en avdelning inom Historiska institutionen, och Asi-


enbiblioteket ingår i HT-biblioteken. Tillskottet är välkommet 


och kompletterar fakulteternas utbildningar i språken kinesiska 


och japanska. 


I enlighet med universitetskanslerämbetets nya modell 


för kvalitetssäkring och kvalitetsutvecklingssystem har HT-


fakulteterna under året utvecklat ett nytt system anpassat för 


fakulteternas verksamhet. I systemet ingår kvalitetsdialoger, 


uppföljning samt tematiska utvärderingar. Nytt från och med 


hösten 2018 är att kvalitetsdialoger också införs för utbild-


ningen på forskarnivå och att kvalitetsutvärderingarna ska 


göras tematiskt med ett tema per år under en sexårsperiod. 


Arbetssättet ger både samverkans- och pedagogiska vinster. 


De tematiska utvärderingarnas fördjupningar ger underlag 


till diskussioner för institutions- och fakultetsgemensamma 


satsningar. 


Inom internationaliseringsarbetet har fakulteterna planerat 


och påbörjat arbetet med att införa Certificate of International 


Merits. Certifikatet synliggör de internationella aktiviteter som 


studenterna genomfört under sin studietid, något som tidigare 


varit otydligt för arbetsgivare. 


FORSKNINGSOMRÅDEN 
Forskning som under året rönt stor uppmärksamhet nationellt 


såväl som internationellt, kan exemplifieras med att osteolo-


gerna Adam Boethius och Torbjörn Ahlström kunde visa att 


stenålderskosten i södra Skandinavien innehöll mer fisk än 


förväntat, dessutom fermenterad fisk, vilket också innebär att 


människorna var bofasta tidigare än man trott. 


Vidare har lingvisterna Niclas Burenhult och Joanne Yager 


upptäckt ett tidigare okänt språk på Malackahalvön i Väst-


malaysia. 


– Att dokumentera utrotningshotade minoritetsspråk som 


jedek är viktigt eftersom de ger utökade insikter i mänsklig 


Figur 2.5  
Utbildningsprofil HT


Figur 2.6  
Nyckeltal HT


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 4 161 4 038 3 895 3 835 3 718


– kvinnor / män (%) 59 / 41 60 / 40 59 / 41 60 / 40 61 / 39


Forskarstuderande (HTE) 182 169 161 144 110


– kvinnor / män (%) 43 / 57 45 / 55 48 / 52 51 / 49 53 / 47


Personal (HTE) 591 574 563 539 526


– kvinnor / män (%) 49 / 51 49 / 51 51 / 49 50 / 50 51 / 49


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 545 548 558 569 579
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kognition och kultur, sade Joanne 


Yager om sina forskningsresultat. 


I en studie 2017 i Furuviks djur-


park fann kognitionsvetarna Tomas 


Persson, Gabriela-Aina Sauciuc och 


Elainie Madsen att besökare och 


schimpanser imiterade varandra i lika 


hög grad, vilket pekar mot att imita-


tion inte enbart handlar om inlärning 


utan också om att hålla kvar en social 


interaktion. Upptäckten belönades 


2018 med IgNobelpriset som delas 


ut till ”osannolik forskning”. Priset, som syftar till att väcka 


allmänhetens intresse för forskning, delas ut till en handfull 


forskare om året vid en ceremoni vid Harvarduniversitetet. 


Den internationellt erkända forskaren Susanne Lundin 


tilldelades under årets HT-dagar Rausingpriset för sitt oför-


vägna arbete inom forskningsfältet humaniora medicin med 


att belysa okända och obehagliga fenomen, som exempelvis 


organhandel och falska läkemedel. 


SAMVERKAN 
Ett antal evenemang arrangeras årligen för att allmänheten 


ska kunna ta del av den forskning som bedrivs vid fakulteterna 


och för att visa vad studier inom humaniora och teologi kan 


innebära. Till dessa hör bland annat Humanist – och teologda-


garna – som 2018 hade temat Okänt, Kulturnatten i Lund och 


Studie- och yrkesvägledarkonferensen. Universitetets monter 


på Bokmässan i Göteborg drivs och planeras av HT-fakulte-


terna. Montern bjöd 2018 liksom tidigare år på ett gediget 


Figur 2.7  
Intäkter HT (mnkr)


Figur 2.8  
Största bidragsfinansiärer HT (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 60,6


Övriga siftelser 13,1


Riksbankens Jubileumsfond 12,6


Lunds universitets anknutna stiftelser 7,8


Wallenbergstiftelser, övriga 7,7


Världens språk bjuder fortfarande 
på överraskningar. I bergsregnsko-
garna på Malackahalvön talas det 
tidigare okända språket jedek, som 
nyligen identifierades av språkfors-
kare från Lund.


program med samtal där ett trettiotal forskare från nästan 


alla universitetets fakulteter kunde presentera sina nya böcker. 


Tre HT-forskare står bakom samverkansinitiativet Kulturarv, 


migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle som 


beviljades anslag under året. Under tre år ska forskare från 


tre olika fakulteter tillsammans med externa aktörer i Öre-


sundsregionen och internationella partners bygga och driva 


en samverkansnod för frågorna i initiativet. Under hösten har 


projektet startat med workshoppar och seminarieserier. 


I samverkan med externa aktörer har fakulteterna anordnat 


firande av två hundraårsjubilarer. Ingmar Bergman firades i juni 


med en vetenskaplig konferens. Konferensen var den enda i 


sitt slag under Bergmanåret, och ett flertal av världens främsta 


Bergmanforskare deltog. Den andra hundraåringen var Under 


strecket-essäerna i Svenska Dagbladet som firades i november 


med ett akademiskt symposium. Symposiet, som var ett sam-


arbete med SvD:s kulturredaktion, såg på understreckarens 


betydelse för kunskapsförmedling i offentlighetens Sverige. 
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2.3 Juridiska fakulteten 
Den juridiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid universitetet och utvecklar 
juridisk kunskap som behövs och efterfrågas på alla nivåer i samhället. Fakulteten har 
en tydlig internationell profil som avspeglas i ett internationellt forskningsfokus och i 
samarbeten med universitet över hela världen. 


Juridiska studier ger breda kunskaper och utvecklar förmågan 


att självständigt, logiskt och metodiskt lösa komplicerade 


problem och juristprogrammet är en av landets mest sökta 


utbildningar.


UTBILDNINGSUTBUDET
Fakulteten erbjuder program och fristående kurser med stark 


forskningsanknytning och internationell prägel genom jurist-


programmet, två internationella masterprogram (European 


Business Law och International Human Rights Law), fristående 


kurser på Campus Helsingborg, distanskurser och sommar-


kurser.


Fakultetens studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. 


Nästan fyra av tio studenter på juristprogrammet får jobb 


redan innan de tar ut sin examen, och ett halvår efter examen 


har nästan nio av tio ett kvalificerat arbete. Fakulteten har ett 


tydligt fokus på arbetsmarknadens behov och studenternas 


anställningsbarhet vid utformningen av utbildningsutbudet. 


Exempelvis ger fakulteten två kurser på avancerad nivå med 


tydligt fokus på professionsträning rörande kommunikation 


respektive rättsutredning och föredragning. Båda kurserna 


har utvecklats i samverkan med yrkesverksamma jurister och 


återfinns 2018 bland fakultetens mest sökta kurser på avan-


cerad nivå.


Fakulteten har även ett starkt fokus på det livslånga läran-


det, såväl inom ramen för det ordinarie kursutbudet som i 


form av uppdragsutbildning. Exempelvis är fakulteten ensam 


i Sverige om att ge en lärarlyftsutbildning som ger legitima-


tionsbehörighet för gymnasielärare i juridik. 


Digitalt lärande är sedan länge ett av fakultetens profilom-


råden. Fakulteten strävar efter att befinna sig i framkant när 


det till exempel gäller flipped classroom-pedagogik, fristående 


kurser på distans och digital examination. Under 2018 har 


fakulteten bland annat infört ett helt nytt lärplattformsverktyg 


som tillgängliggör allt lagrat textmaterial för studenter med 


särskilda behov.


Fakulteten bedriver sedan länge ett omfattande och syste-


matiskt arbete med att främja brett deltagande i högskoleut-


bildning. Det rör sig inte bara om rekryteringsfrämjande åtgär-


der utan även om åtgärder för att ge de antagna studenterna 


ett bra mottagande och stöd för att genomföra utbildningen. 


Genom ett omfattande utbud av fristående kurser på distans 


bidrar fakulteten dessutom till stor geografisk tillgänglighet 


av högskoleutbildning. Under 2018 har fakulteten utarbetat 


ett koncept för att via sociala medier med stor precision nå 


presumtiva studenter i områden med låg övergång till högre 


utbildning. 


Kvalitetssäkring av utbildningar har mycket hög prioritet och 


under 2018 har fakulteten påbörjat planeringen för den första 


utvärderingscykeln enligt den nya kvalitetsutvärderingsmodel-


len.


FORSKNINGSOMRÅDEN
Vår samtid rymmer stora globala utmaningar inom exempelvis 


områdena fattigdom, klimat, hälsa, hållbar utveckling, samt 


fred och säkerhet, vilket bland annat FN:s Agenda 2030 adres-


serar. Dagens angelägna forskningsfrågor är mångfacetterade 


och fakultetens forskare möter dem med ett ämnesövergripan-


Figur 2.9  
Utbildningsprofil J


Figur 2.10  
Nyckeltal J


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 1 741 1 768 1 784 1809 1678


– kvinnor / män (%) 60 / 40 61 / 39 60 / 40 61 / 39 63 / 37


Forskarstuderande (HTE) 26 24 24 19 18


– kvinnor / män (%) 67 / 33 64 / 36 65 / 35 55 / 45 58 / 42


Personal (HTE) 122 124 127 114 117


– kvinnor / män (%) 56 / 44 53 / 47 56 / 44 54 / 46 56 / 44


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 139 144 152 149 150
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de arbetssätt inom fakulteten, tvärvetenskapligt inom Lunds 


universitet samt i samverkan med den juridiska praktiken och 


det omgivande samhället. Samtidigt har den nationella rätten 


ställts inför nya utmaningar genom globaliseringen, och Sve-


riges medlemskap i EU, vilket drivit fram ett ökat fokus på 


europeiska och internationella frågor.


Vid fakulteten finns en ny, tvärvetenskaplig och internatio-


nell forskningsmiljön i Health Law, finansierad av Crafoordska 


stiftelsen, som främjar innovativ, högkvalitativ och interdisci-


plinär forskning – mellan såväl olika rättsområden som mellan 


juridik och andra discipliner. Här studeras rättens roll inom 


fältet hälso- och sjukvård i bred bemärkelse och i nära sam-


verkan med det omgivande samhället.


Affärsrättsligt centrum, finansierat av Sparbankstiftelsen 


Finn, har skapats i samverkan mellan fakulteten och Institu-


tionen för Handelsrätt för att främja utbildning, forskning och 


samverkan med det praktiska rättslivet på det affärsrättsliga 


området. 


Fakulteten har under året invigt en visiting scholars hub, där 


ett flertal gästforskare kan tilldelas arbetsplats och därmed 


ökade möjligheter till samarbete. Detta bidrar till att göra 


fakultetens forskningsmiljö mer kreativ, dynamisk, attraktiv 


och inkluderande.


Under året har fakulteten – i samarbete med Ragnar Söder-


bergs stiftelse och Sveriges Unga Akademi – arrangerat ett 


evenemang med fokus på karriärvägar för yngre forskare och 


lärare. Här firades fakultetens pilotprojekt tillsammans med 


Ragnar Söderbergs stiftelse rörande biträdande universitets-


lektorer, och en välbesökt och engagerande paneldebatt hölls 


av Sveriges Unga Akademi på ämnet Career Paths for Young 


Researchers – Not Only in Theory But Also in Practice at Lund 


University?. 


Fakulteten har under året också fortsatt arbetet med att 


vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället och samhälls-


debatten bland annat genom att fokusera på att synliggöra 


forskningen och profilera fakulteten i media internationellt, 


nationellt och lokalt. Värt att notera är att Lunds universitet i år 


återfinns på plats 30 i ämnesrankingen i juridik i Times Higher 


Education. Även om denna typ av rankingar måste läsas med 


stor försiktighet¸ så ser fakulteten mycket positivt på att den 


rättsvetenskapliga forskningen och de juridiska utbildningarna 


vid Lunds universitet har fått ett starkt genomslag i rankning-


arnas resultat.


Fakulteten upprätthåller en god och jämn genomströmning 


av nya doktorander. Detta är betydelsefullt för att värna om 


den höga kvaliteten i utbildningen på forskarnivå. Rekryte-


ringsarbetet av doktorander är en väsentlig del i fakultetens 


kompetensförsörjning och stärker fakultetens attraktivitet, 


nationellt och internationellt hos potentiella studenter, lärare 


och forskare. 


Forskarskolan i rättsvetenskap som doktoranderna följer 


under större delen av sin utbildning har under året haft temat 


Rättsvetenskapens frågor. Temat har möjliggjort en belys-


ning av olika rättsvetenskapliga paradigmers möjligheter och 


begränsningar samt innefattat diskussioner om det sätt på vil-


ket rättsvetenskapen kan svara mot rättsliga men också veten-


skapliga, politiska och sociala förändringar och utmaningar.


SAMVERKAN
Fakultetens forskare och lärare samverkar på olika sätt nära 


med det omgivande samhället och den juridiska praktiken, 


såsom departement, myndigheter, domstolar, advokatbyråer, 


näringsliv och frivilligorganisationer. Forskarna bistår med 


expertis i statliga utredningar, i rättsliga expertnätverk på 


EU-nivå och i internationella organisationer och medverkar i 


stor omfattning i det statliga remissförfarandet. Under 2018 


har fakultetens forskare deltagit i flera av de framgångsrika 


tematiska samverkansinitiativ som startats vid Lunds universi-


tet, exempelvis rörande e-Health och Big Science and Society. 


Fakultetens forskare deltar vidare i samhällsdebatten och 


presenterar och diskuterar aktuella forskningsresultat genom 


exempelvis öppna föreläsningar, debattinlägg och annan 


medverkan i olika slags media. Fakulteten presenterar varje 


höst sin verksamhet för allmänheten vid ett öppet hus kallat 


Juridikens dag.


Figur 2.11  
Intäkter J (mnkr)


Figur 2.12  
Största bidragsfinansiärer J (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Ragnar Söderbergs stiftelse 8,6


Vetenskapsrådet 2,8


Crafoordska stiftelsen 1,9


Övriga statliga myndigheter 0,9


Kammarkollegiet 0,8
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2.4 Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakulteten har under året fortsatt planera för ett gemensamt konstnärligt 
campus. Fakultetens uppdrag är att, på konstnärlig och vetenskaplig grund, förvalta 
och förnya kunskapsbildning och traditioner inom fri konst, teater och musik. 


UTBILDNINGSUTBUDET
Konstnärliga fakulteten består av Konsthögskolan, Musik-


högskolan, Teaterhögskolan och centrumbildningen Inter 


Arts Center. 


Vid Musikhögskolan ges kandidat- och masterutbildningar 


för musiker och kyrkomusiker samt ämneslärarutbildning i 


musik. Det ges även ett omfattande utbud av fristående kurser 


med en stor spännvidd från barockinterpretation till digital 


musikproduktion.


Konsthögskolan utbildar konstnärer inom fri konst. Flera 


av kurserna är valbara och skräddarsys utifrån studenternas 


behov och ändras därför varje termin. Utbudet spänner över 


teknikkurser till teoretiska normkritiska kurser. Masterpro-


grammet i kritiska och pedagogiska studier är en internationell 


utbildning på avancerad nivå som kombinerar teori, praktik 


och pedagogik.


Teaterhögskolan ger skådespelarutbildning men även utbild-


ning i dramatiskt skrivande och konceptuella scenkonstprakti-


ker. Därutöver ges fristående kurser i teaterns teori och praktik 


och konceptuell scenkonst på grundnivå. På avancerad nivå 


ges masterutbildning i teater. I samarbete med LTH ges kursen 


Sceniskt framförande i föreläsningar för universitetslärare. 


FORSKNINGSOMRÅDEN
Forskarutbildning och forskning finns på alla tre högskolorna 


inom områdena teater, fri konst, musik och musikpedagogik. 


Under året har konstnärliga flertalet doktorsavhandlingar lagts 


fram.


Inter Arts Center är en gemensam plattform för fakulte-


tens tvärvetenskapliga forskning och har till uppgift att stödja 


samarbeten mellan konstnärer, externa artister och forskare 


samt inom universitetet. Narrating Climate Futures är ett sam-


arbetsinitiativ som utforskar olika sätt att föreställa sig hur 


framtiden måste klara av klimatförändringens utmaning. Att 


vara en del av Lunds universitet innebär fördelar på många 


områden, inte minst för forskningen, det tvärvetenskapliga 


perspektivet, internationaliseringsarbetet och kvalitetsarbetet.


Konstnärliga fakulteten var värd för den årliga nordiska 


akademien Summer Academy for Artistic Research (SAAR), 


där pågående forskningsprojekt presenterades. Flera perfor-


mances ägde rum vid Limhamns kalkbrott. Forskarna besökte 


Wanås, Skissernas museum, Pufendorfinstitutet och Brunns-


hög med Råängens konst- och arkitekturprogram.


Figur 2.13  
Utbildningsprofil K


Figur 2.14  
Nyckeltal K


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 636 612 614 625 591


– kvinnor / män (%) 49 / 51 48 / 52 47 / 53 47 / 53 50 / 50


Forskarstuderande (HTE) 29 37 34 18 13


– kvinnor / män (%) 62 / 38 59 / 41 65 / 35 61 / 39 67 / 33


Personal (HTE) 135 138 139 137 126


– kvinnor / män (%) 45 / 55 48 / 52 43 / 57 43 / 57 41 / 59


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 173 176 172 172 180


Platsspecifikt performance av SAAR, Limhamns kalkbrott.
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Figur 2.15  
Intäkter K (mnkr)


Figur 2.16  
Största bidragsfinansiärer K (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Kammarkollegiet 4,5


Crafoordska stiftelsen 1,4


Övriga svenska organisationer utan vinstsyfte 1,1


Sida 0,6


Lunds universitets anknutna stiftelser 0,4


SAMVERKAN
Musikhögskolan har ett omfattande sam-


arbete med regionens musikinstitutioner 


och fria musikliv som exempelvis Malmö 


Live, Dunkers kulturhus, Helsingborgs 


konserthus och Musik i Syd. I samarbete 


med Malmö Opera ges en masterutbild-


ning i musikdramatik – en för Sverige helt 


unik utbildning med sin koppling mellan 


utbildning och praktik. Under 2018 fick 


universitetet uppdraget från regeringen att 


utveckla en ny kulturskolepedagogutbild-


ning, Kulturskolekliv. Denna satsning leds 


av ämneslärarutbildningen vid Musikhög-


skolan. Musikhögskolans utbildningar är 


mycket aktiva i nationella och internatio-


nella samarbeten. En viktig samverkans-


funktion har även Körcentrum Syd med sina 


samarbeten med Lunds och Helsingborgs 


körfestivaler och kurser i dirigering.


Första fasen i Teaterhögskolans regio-


nala samverkansprojekt med Malmö stadsteater, Helsingborgs 


stadsteater, Skånes dansteater och Malmö opera, med fokus 


på format, metoder och lärande, är genomfört. Det utmyn-


nade i en gemensam ansökan till Region Skåne för fortsatt 


fördjupat samarbete som på sikt ska leda till nya scenpro-


duktioner vid institutionerna. Teaterhögskolan ligger därmed 


i framkant vad gäller framtida behov inom scenkonsten. 


Vad gäller det internationella samarbetet ligger fakultetens 


institutioner långt fram. Musikhögskolan har ett stort antal 


internationella studenter och ingår i flera internationella 


samarbetsprojekt, bland annat inom U21 (Universitas 21). 


Musikhögskolan har genom ett samarbete med Det Kongelige 


Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn haft ett projekt 


med Central Conservatory of Music in Beijing. 


Teaterhögskolan ingår i två internationella nätverk. I det 


europeiska E:UTSA deltog både lärare och studenter i Glas-


gow. I nordisk-baltiska Norteas deltog skolan i en ”Intensive 


Course” i Vilnius. Teaterhögskolan samarbetar även nära med 


Scenframställningsarbete med studenter på Teaterhögskolan i Malmö regisserat 
av doktoranden John Hanse. Skådespelare: Sanne Ahlqvist Boltes, Jerk Ohlson 
Westin och Christopher Rasimus.


Den Danske Scenekunstskole, vilket kontinuerligt bidrar till 


kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.


Konsthögskolan har en stark internationell profil och utby-


ten med konsthögskolor i flera olika länder i Europa, USA 


och Asien. 


Konsthögskolans flytt till Båghallarna och Bergsgatan fick 


mycket uppmärksamhet i media, inte minst de nya gallerierna 


i Mazettihuset som uppskattas mycket av konstvärlden. De nya 


lokalerna invigdes av rektor Torbjörn von Schantz och kom-


munstyrelsens i Malmö ordförande Katrin Stjernfeldt-Jammeh.


Under året har fakulteten ökat synligheten och interaktionen 


med verksamheter i Lund bland annat genom att ta en aktiv 


roll i universitetes kulturforum men även med en julkonsert i 


Lunds domkyrka.


Alumnerna är viktiga ambassadörer för fakulteten. Joel 


Kinnaman, alumn från Teaterhögskolan, gjorde en uppmärk-


sammad Skavlan-intervju där han berättade om skolans genus-


arbete och hur det format honom till feminist.
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2.5 Lunds tekniska högskola
Lunds tekniska högskola, LTH, är en plats för drömmar och upptäckter – här utbildas 
problemlösare som arbetar hårt för att utveckla samhället. LTH skapar utrymme för 
briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. 


LTH:s vision Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för 


världen ringar in en del av det arbete som gjorts under 2018 


för att, i linje med fakultetens strategiska plan, i än högre grad 


ge svar kring stora samhällsutmaningar. För att öka kunskapen, 


locka till nya samarbeten och ge underlag för faktabaserade 


beslut har LTH lanserat en modell som i ord och bild visar hur 


forskningen är till nytta för klimatet, digitaliseringen, samhälls-


bygget, industrin och livet självt. 


Ett arbete har sjösatts för att – på ett mer strukturerat sätt 


– kvalitetssäkra utbildningar på både student- och forskarnivå. 


LTH rör sig från utvärdering av kurser till utvärdering av pro-


gram, och mot system som ska stå sig över tid och ge säkrare 


bedömningar av arbetsmarknadens framtida behov. 


En fråga som under året varit central för LTH:s ledning har 


varit en framtida flytt av delar av universitetets verksamhet till 


Science Village Scandinavia. LTH:s styrelse har också ställt sig 


bakom att utveckla konceptet Hållbart Campus på LTH. 


LTH:s kansli har under året arbetat mot en mer samman-


hållen verksamhetsplanering för att kunna ge rätt stöd till 


LTH-ledningen och utveckla verksamheten inom utbildning, 


forskning och samverkan. 


UTBILDNINGSUTBUDET 
Vid LTH läser omkring 9 500 studenter, något som ställer krav 


på smidig organisation, excellens i pedagogik och ett gott 


samarbete med inte minst Teknologkåren TLTH. 


LTH har under 2018 – efter en rad år med strama ekono-


miska tyglar – befunnit sig i den gynnsamma positionen att 


antagningen av studenter kunnat utökas med cirka 100 platser. 


En annan glädjande utveckling är att det generella – och 


redan höga – söktrycket till LTH:s utbildningar har gått upp på 


ett av allt att döma unikt sätt i jämförelse med andra tekniska 


högskolor i Sverige. På civilingenjörssidan gick förstahands-


sökanden upp omkring 10 procent mellan 2017 och 2018. 


Under året har LTH mot bakgrund av de gynnsamma för-


utsättningarna kunnat fatta beslut om att utöka med en ny 


masterutbildning som ska ges i produktrealisering från hösten 


2019. LTH:s styrelse har därtill inlett validering av tre nya inter-


nationella masterprogram, detta inom artificiell intelligens (AI), 


Virtual Reality (VR) och läkemedel. 


Ledningen för LTH har gett Center for Engineering Educa-


tion uppdraget att utarbeta ett förslag på hur digitaliseringens 


möjligheter bättre kan tas tillvara inom undervisningen, och 


en implementeringsfas har inletts. 


Under året har LTH:s ledning satsat medel på studenters del-


tagande i studenttävlingar såsom Formula Student och IGEM, 


i syfte att stärka LTH:s samverkan och varumärke. 


Cirka 37 procent av LTH:s studenter är kvinnor vilket kan, 


i nationell jämförelse, tyckas tillfredställande. Dock är skillna-


derna stora – inom utbildningar i data- och elektroteknik är 


andelen betydligt lägre. 


FORSKNINGSOMRÅDEN 
Varje år publicerar LTH:s forskare – däribland cirka 500 dokto-


rander – omkring 100 avhandlingar och 1 700 vetenskapliga rön. 


I fråga om finansiering står externa medel för cirka 65 pro-


cent och fakultetsanslag för cirka 35 procent (siffrorna skiljer 


sig stort mellan olika forskargrupper). Sju finansiärer står för 


cirka 65 procent av de externa forskningsbidragen. 


För att använda resurser mer effektivt har LTH:s forsknings-


infrastruktur kartlagts. Detta har skett i nära samarbete med 


övriga fakulteter. 


Under året anslöt sig Lunds universitet (med LTH i koordine-


rande roll) som så kallad core partner till den nationella platt-


Figur 2.17  
Utbildningsprofil LTH


Figur 2.18  
Nyckeltal LTH


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 6 512 6 408 6 317 5 998 6 118


– kvinnor / män (%) 34 / 66 34 / 66 35 / 65 36 / 64 37 / 63


Forskarstuderande (HTE) 535 528 506 476 425


– kvinnor / män (%) 31 / 69 31 / 69 31 / 69 34 / 66 34 / 66


Personal (HTE) 1 469 1 448 1 433 1 402 1 436


– kvinnor / män (%) 35 / 65 34 / 66 35 / 65 36 / 64 37 / 63


Verksamhetens kostnader 
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formen Treesearch som utvecklar ny kunskap kring material 


och produkter från skogsråvara. 


En professor i datavetenskap (Volker Krüger, med särskild 


inriktning på robotsystem) har rekryterats inom den för Sve-


rige betydelsefulla satsningen Wallenberg AI, Autonomous 


Systems and Software Program (WASP), från Knut och Alice 


Wallenbergs Stiftelse. 


Forsknings- och samverkansprojektet UAV – ”drönarinitia-


tivet” – som syftar till att möta samhällets behov i fråga om 


utveckling och användande av drönare har tagit fart. 


Ett avtal har slutits med Ericsson om samarbete runt framtida 


kommunikationssystem grundade på Massiv MIMO-teknik. 


I januari 2018 skrev Lunds universitet under ett samarbets-


avtal med Saab – ett avtal som berör en mängd forsknings-


områden, i dagsläget främst på LTH. 


Nätverket AIML – The Network for Artificial Intelligence and 


Machine Learning at Lund University – har lanserats. Avsikten 


är bland annat att stimulera ”tvärlärande” och samverkan 


inom AI och maskininlärning, och att få till stånd nya forsk-


ningsprojekt, kurser och uppdragsutbildningar. 


LTH:s ledning har under året beslutat att avsätta särskilda 


medel för att anställa fler biträdande universitetslektorer av 


underrepresenterat kön – en satsning kallad Excellence in 


academy through gender equality. Ledningen beslutade även 


att alla nyanställda biträdande universitetslektorer erbjuds ett 


nytt karriär- och utvecklingsprogram – LTH Career Academy. 


SAMVERKAN 
LTH arbetar nära näringslivet och det omgivande samhället 


i stort. Exempel på samverkan är att många studenter gör 


examensarbeten i samarbete med industrin, något som ofta 


leder till nya samarbeten. 


Vid LTH finns 22 adjungerande professorer som delar sin tid 


mellan akademin och näringslivet. Vidare finns tio gästprofes-


sorer och flera industridoktorander – som alla kan föra in ny 


kompetens och se till att kunskapen växer. 


Ett exempel på samverkan är när forskare kallas in för att 


ingå i offentliga utredningar – ett annat är LTH-ledningens 


årliga träff med riksdagsledamöter. Ytterligare ett är utbytet i 


LTH:s näringslivsråd. 


Science and Innovation Talks är ett koncept som lanserades 


av LTH och TetraPak. Under 2018 hölls ”samtalen” även i 


samarbete med Alfa Laval, NovoNordisk och Ericsson. Science 


and Innovation Visits – företagsbesök vid LTH – har hållits med 


NovoNordisk och EON. 


LTH Open Door – där företag kan hyra in sig i labb och siktet 


ytterst är inställt på att stärka konkurrenskraft i regionen – har 


vuxit till åtta deltagande laboratorier. 


Genom arbetsgruppen InnoVision har LTH bedrivit arbete i 


syfte att förstärka innovationskulturen inom LTH. 


Vid LTH bedrevs under året en mängd projekt som återkom-


mer årligen, däribland: 


• Kunskapstävlingen Teknikåttan, där omkring 3 000 elever 


deltar. 


• NMT-dagarna lockar omkring 6 000 gymnasieelever och 


lärare till LTH och de medicinska och naturvetenskapliga 


fakulteterna. 


• Her Tech Future (tidigare Flickor på Teknis) välkomnar 


tjejer att studera på LTH. 


Figur 2.19  
Intäkter LTH (mnkr)


Figur 2.20  
Största bidragsfinansiärer LTH (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 120,4


Statens energimyndighet 76,3


Stiftelsen för Strategisk Forskning 76,1


Vinnova 71,5


EU 66,3


LTH har lanserat en modell som visar hur  
forskningen är till nytta för samhället.
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2.6 Medicinska fakulteten 
Medicinska fakulteten är en kunskapsintensiv mötes- och arbetsplats för studenter, 
lärare och forskare från hela världen. Fakultetens forskare arbetar ständigt med nya 
upptäckter och innovationer för att förbättra människors hälsa och livskvalitet.


Fakultetens utbildningar rustar dagens studenter med kunskap 


och insikter för morgondagens arbetsliv inom medicin, vård 


och hälsa. Lusten att utforska livets mekanismer och önskan 


att förbättra människors hälsa är det som driver medarbetare 


och studenter. 


UTBILDNINGSUTBUDET 
Medicinska fakulteten har ett brett utbildningsutbud för att 


kunna tillgodose samhällets behov av kompetent personal 


inom hälso- och sjukvård, universitet och näringsliv genom 


att värna om en mångfald av utbildningar inom det medicinska 


och hälsovetenskapliga området.


Majoriteten av fakultetens utbildningsprogram leder fram 


till yrkeslegitimation vilket innebär en naturlig koppling till 


avnämare inom hälso- och sjukvården. Studenterna har nära 


kontakt med sjukvården genom den verksamhetsförlagda 


utbildningen och därmed har de också en närhet till arbets-


marknaden efter examen. 


Utbildningsutbudet har varit relativt stabilt över tid och 


matchar den efterfrågan av yrkeskategorier som finns inom 


hälso- och sjukvården. Antal utbildningsplatser på läkarpro-


grammet regleras i regleringsbrev från regeringen. Utbild-


ningar som leder till legitimation är prioriterade vid fakulteten. 


2015 fick fakulteten ett utökat uppdrag med tillhörande extra 


medel för att inrätta fler platser för sjuksköterskor, specialist-


sjuksköterskor och barnmorskor.


På grundnivå har fakulteten åtta program:


• Arbetsterapeutprogrammet


• Audionomprogrammet


• Biomedicinprogrammet


• Fysioterapeutprogrammet


• Logopedprogrammet


• Läkarprogrammet


• Röntgensjuksköterskeprogrammet


• Sjuksköterskeprogrammet


På avancerad nivå har fakulteten fem program:


• Masterprogram i biomedicin


• Masterprogram i folkhälsovetenskap


• Masterprogram i medicinsk vetenskap


• Specialistsjuksköterskeutbildning med ett tiotal 


inriktningar


• Barnmorskeprogrammet


2018 fick fakulteten i uppdrag att anordna en ny komplet-


teringsutbildning för läkare utanför EU/ESS. Totalt finns 20 


platser i utbildningen. Det är första gången Medicinska fakul-


teten får möjlighet att anordna denna utbildning som syftar 


till att ge utländska läkare en möjlighet att komplettera sin 


utländska utbildning för att kunna söka svensk läkarlegitima-


tion. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och en stor del 


av utbildningen genomförs som en praktisk klinisk utbildning 


i nära samarbete med hälso- och sjukvården.


FORSKNINGSOMRÅDEN
Vetenskapsrådet utvärderade den kliniska forskning som sker 


inom ramen för det statliga ALF-avtalet, vilket reglerar utbild-


ning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och 


sjukvården. Skåne fick högsta betyg i två av tre kategorier 


Figur 2.21  
Utbildningsprofil M


Figur 2.22  
Nyckeltal M


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 2 750 2 762 2 766 2 800 2 695


– kvinnor / män (%) 65 / 35 66 / 34 67 / 33 68 / 32 69 / 31


Forskarstuderande (HTE) 530 508 423 440 421


– kvinnor / män (%) 57 / 43 58 / 42 59 / 41 60 / 40 61 / 39


Personal (HTE) 1 570 1 553 1532 1 519 1 526


– kvinnor / män (%) 60 / 40 61 / 39 61 / 39 61 / 39 60 / 40


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 2 299 2 366 2 368 2 420 2 474
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och hamnade sammantaget på andra plats i landet. Utfallet 


analyseras och följs upp med Region Skåne.


Under 2018 utlyste Medicinska fakulteten 7 miljoner kronor 


till infrastrukturer nödvändiga för framtidens medicinska forsk-


ning. I samarbete med Region Skåne genomförs en nationell 


samordning av biobanker, liksom inom Genomic Medicine 


Sweden som har syftet att koordinera det nationella införandet 


av storskalig DNA-sekvensering i svensk sjukvård.


Wallenberg centrum för molekylär medicin inrättades 


2015 vid Medicinska fakulteten med stöd från Knut och Alice 


Wallenbergs Stiftelse. Unga internationellt framgångsrika 


experimentella forskare har rekryterats, parallellt med kliniska 


forskare inom matchande forskningsfält för att stärka transla-


tionell forskning. Till och med november 2018 har 18 forskare 


rekryterats och bara två tjänster kvarstår att tillsätta. 


Medicinska fakulteten i Lund koordinerar fem strategiska 


forskningsområden. För att på liknande vis främja cancerom-


rådet vid Lunds universitet och Region Skåne inrättades Lunds 


universitets cancercentrum. Centrumet ska bland annat att ge 


underlag för beslut som rör forskning, utbildning och innova-


tion och ha en samordnande funktion för cancerforskningen.


Prestigefyllda och strategiskt viktiga priser och anslag 
under 2018 inkluderar: 


• Thoas Fioretos och Oskar Hansson utsågs till Wallenberg 


Clinical Scholars.


• Malin Parmar och Tomas Björklund fick ett femårigt 


bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


• Darcy Wagner har fått ett ERC starting grant från 


Europeiska forskningsrådet.


• Charlotta Böiers utsågs till Ragnar Söderbergforskare i 


medicin 2018.


• Ett vårdforskningsprojekt om cerebral pares lett av Ann 


Alriksson-Schmidt, Gunnar Hägglind och Johan Jarl fick 


15 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och Forte.


Två särskilt framstående vetenskapliga publikationer under 


2018 är en artikel publicerad i Nature Medicine om kontroll 


av svårbehandlad bröstcancer av Kristian Pietras med kollegor, 


samt en artikel i Cell skriven av Cristian Bellodi med kollegor 


om stamcellsutveckling.


SAMVERKAN
Medicinska framsteg kräver samverkan – både inom ett uni-


versitet och med vår omvärld. För att lösa de hälsoutmaningar 


vi globalt står inför idag måste vi vara många som arbetar 


tillsammans för att hitta nya möjligheter.


Medicinska fakultetens närmsta samarbetspartner är Region 


Skåne, som tillsammans bedriver ett omfattande samarbete för 


att stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniska 


forskningen. Detta samarbete är formaliserat genom det så 


kallade ALF-avtalet men manifesteras även genom representa-


tion i varandras ledningar och inte minst i det dagliga arbetet 


på olika vårdinrättningar.


Genom LUMARS, som är ett samarbetsorgan inom hälso- 


och sjukvård mellan Region Skåne, Lunds universitet, Malmö 


universitet och Högskolan i Kristianstad, har det identifieras 


strategiskt viktiga områden att kraftsamla kring i Skåne. Det 


gäller exempelvis kompetensförsörjning inom sjukvården, 


artificiell intelligens, digitalisering och e-hälsa.


I september hölls doktorandkursen Kunskap i samverkan 


– hur forskning skapar värden i samhället för första gången. 


Målet med kursen är att doktoranderna ska lära sig att reflek-


tera över vikten av akademisk forskning i samhället och hur 


forskning kan hjälpa till att lösa samhällets utmaningar.


Under året arrangerade fakulteten fler mycket välbesökta 


evenemang, öppna för alla nyfikna. Medicinska fakultetens 


årliga populärvetenskapliga arrangemang Forskningens dag 


i november handlade 2018 om sepsis och lockade närmare 


1 200 besökare. Andra uppskattade evenemang var exempel-


vis Strokedagen i oktober, en halvdag om fysisk aktivitet i mars 


och ett panelsamtal om artificiell intelligens under Almedals-


veckan. För första gången deltog även fakulteten i Kulturnat-


ten i Lund i september där framförallt barn och föräldrar fick 


lära sig mer om hur människokroppen funkar.


Figur 2.23  
Intäkter M (mnkr)


Figur 2.24  
Största bidragsfinansiärer M (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 253,6


Övriga stiftelser 138,7


EU 101,7
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2.7 Naturvetenskapliga fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten bedriver utbildning och forskning inom nio 
institutioner eller motsvarande enheter. Fakultetens samlade utbildnings- och 
forskningsverksamhet berör ämnesområdena astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, 
matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap, molekylärbiologi, naturgeografi, 
ekosystemvetenskap och teoretisk fysik. År 2018 tillträdde en ny fakultetsledning.


UTBILDNINGSUTBUDET
Fakulteten tillhandahåller utbildning på grundnivå och avance-


rad nivå. Kandidatexamen utfärdas inom åtta huvudområden 


medan masterexamen utfärdas inom 20 huvudområden. Vid 


fakulteten utfärdas en yrkesexamen – sjukhusfysikerexamen.


Under 2018 har fortsatta åtgärder med anledning av fakul-


tetens överproduktion av studenter vidtagits. Enligt prognosen 


kommer 1 450 helårsstudenter att produceras under 2018, 


vilket innebär att en god balans mellan produktion och utbild-


ningsuppdrag kommer att uppnås vid årets slut. Under året 


har också utveckling av en fördelningsmodell påbörjats med 


ambitionen att den nya modellen ska verka från och med 


budgetåret 2020.


Fakultetens enhet för pedagogik-, lärande-, och utveck-


lingsstöd (PLUS) har under 2018 organisatoriskt flyttats från 


naturvetenskapliga fakultetens kansli till att vara placerad 


under prodekanen för grundutbildningen. I samband med 


flytten påbörjades en extern översyn av PLUS-verksamheten. 


Översynen, som ska redovisas under första kvartalet 2019, 


ska säkerställa att PLUS ger bästa möjliga stöd till fakultetens 


grundutbildning. 


Översynen av PLUS är en av flera åtgärder som vidtas 


inom ramen för fakultetens nya kvalitetssäkringssystem. 


En arbetsgrupp med representanter från institutioner och 


fakultetskansli utvecklar övergripande strategier för kvali-


tetsarbetet och förbereder för kommande utvärderingar av 


fakultetens utbildningar. Gruppen har löpande rapporterat till 


fakultetens olika beslutande organ, och förväntas presentera 


en slutrapport under vårterminen 2019. Som en följd av det 


nya kvalitetssäkringssystemet har två nya samordningstjäns-


ter – en utbildningssamordnare inom grundutbildning och en 


samordnare inom forskarutbildning – under året inrättats på 


fakultetskansliet.


Att studenternas förkunskaper är goda och relevanta i 


förhållande till utbildningens innehåll och examensmål är en 


förutsättning för att uppnå god kvalitet i utbildningen. En 


särskild utmaning för fakulteten är den relativt låga andel av 


gymnasieelever, drygt 10 000 i hela landet enligt siffror från 


CSN, som har gymnasiebehörighet för naturvetenskapliga och 


tekniska utbildningar. För att möta konkurrensen om högpre-


senterande studenter har fakulteten under året förstärkt sitt 


studentrekryteringsarbete.


FORSKNINGSOMRÅDEN
Naturvetenskapliga fakulteten har sex forskarskolor på olika 


teman. Forskarskolorna är ClimBEco (Biodiversity and Eco-


system services in a Changing Climate), GENECO (Genomic 


ecology), COMPUTE (A research school dedicated to scientific 


discovery using computers), ADMIRE (Advanced Microscopy 


Research Environment), Imaging of 3D structures och QDE-


TAILSS (High Quality Detection and Analysis of Liquid and 


Solid Samples). Forskarskolorna är en viktig del av fakultetens 


satsning på kvalitetssäkring av forskarutbildningen.


Fakulteten bedriver framgångsrik forskning och under året 


som gått har flera forskare fått stora prestigefyllda anslag – 


här följer några exempel. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 


(KAW) beviljade ett anslag till en geolog för ett forskningspro-


jekt kring kisel och kiselalger. Kiselalgerna har en avgörande 


inverkan på planetens klimat. Europeiska forskningsrådet 


(ERC) har beviljat två anslag, Starting Grants, till unga forskare 


Figur 2.25  
Utbildningsprofil N


Figur 2.26  
Nyckeltal N


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 2 022 1 945 1 756 1 655 1 600


– kvinnor / män (%) 47 / 53 46 / 54 46 / 54 46 / 54 47 / 53


Forskarstuderande (HTE) 319 309 281 285 271


– kvinnor / män (%) 41 / 59 40 / 60 41 / 59 44 / 56 44 / 56


Personal (HTE) 902 864 851 866 926


– kvinnor / män (%) 38 / 62 38 / 62 37 / 63 39 / 61 39 / 61


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 1 015 1 032 1 022 1 042 1 095
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inom fysikens olika fält. Det ena forskningsprojektet har fått 


bidraget för att undersöka om nanotrådar kan användas som 


röntgendetektorer med hög upplösning. Det andra projektet 


återskapar förhållandena som gällde bara några miljondels 


sekunder efter Big Bang. Ytterligare två anslag från ERC, 


Consolidator Grants, gick till en biologiforskare vars forskning 


handlar om att tränga in i en av djurvärldens allra känsligaste 


biologiska kompasser, samt en miljöforskare som ska under-


söka problemen med allt färre pollinerande insekter. 


Fakultetens arbete har under året också inneburit en viss 


föryngring av lärarkåren, minst sex nya biträdande universitets-


lektorer har anställts vid fakulteten. Samtidigt har satsningen 


på jämställdhetsarbetet visat sig framgångsrik då fakultetens 


alla sju ansökningar om medfinansiering för Hedda Anders-


son-gästprofessurer beviljades. Jämställdhetssatsningen med 


medfinansiering av anställning av gästprofessorer av under-


representerat kön grundar sig på en strävan efter en jämnare 


könsfördelning bland Lunds universitets professorer.


Naturvetenskapliga fakulteten gör årligen infrastruktursats-


ningar som ska underlätta för forskarna att vara i framkant 


inom sina respektive områden. En större ekonomisk avsättning 


har gått till en Nuclear Magnetic Resonance (NMR) infrastruk-


tur, som även finansieras med universitetsgemensamma medel 


samt av LTH. NMR behövs för forskning kring molekylära 


processer och molekylära interaktioner och används av flera 


forskargrupper vid de naturvetenskapliga, medicinska och 


tekniska fakulteterna.


SAMVERKAN 
Fakulteten inrättade under 2017 ett arbetsmarknadsråd, vars 


uppdrag är att initiera aktiviteter som ger studenter och dok-


torander ökade karriär- och arbetsmarknadskontakter under 


utbildningen. Arbetsmarknadsrådet har under 2018 bland 


annat genomfört samverkansaktiviteter för att öka kunskapen 


om de kompetensbehov som finns och förutspås inom olika 


sektorer av arbetsmarknaden. Bland annat har delaktighet i 


kompetensråd för livsvetenskap givit insikter i denna sektors 


behov och prioriteringar vid rekrytering.


Naturvetenskapliga fakulteten genomför varje år många 


andra samverkansaktiviteter som riktar sig till olika målgrup-


per. Naturvetarstråket under Kulturnatten i Lund riktar sig till 


barnfamiljer och en bred allmänhet, NMT-dagarna i mars riktar 


sig till gymnasieelever och LUNE-dagarna i maj och augusti 


lockar elever i årskurs 6–9. En viktig målsättning inom fakulte-


tens samverkansverksamhet är att öka ungdomars intresse för 


naturvetenskap och i förlängningen naturvetenskapliga studier.


En ekonomisk avsättning görs årligen till Vattenhallen Sci-


ence Center för den verksamhet som, i vissa fall tillsammans 


med fakulteternas forskare, bedrivs där. Den tillfälliga utök-


ningen av medel som beviljades under 2017 har permanentats 


från och med 2018. Vattenhallens verksamhet är viktig inte 


minst som en del i fakultetens arbete med lärarfortbildning, 


som från och med 2018 drivs i just Vattenhallens regi.


NATURVETENSKAP OCH POESI
Naturvetenskapliga fakulteten brukar avsluta sin del av årsre-


dovisningen med en haikudikt, och traditionen består – här 


med referens till KAW-anslaget som nämns tidigare i texten. 


Under ytan finns 
klimathjältar som svävar, 
kanske räddar oss


Figur 2.27  
Intäkter N (mnkr)


Figur 2.28  
Största bidragsfinansiärer N (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 170,1


EU 49,6
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2.8 Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av landets ledande enheter för utbildning och 
forskning inom samhälls- och beteendevetenskap. Det finns ett fortsatt starkt intresse 
för samhällsvetenskaplig utbildning. Fakultetens forskning har ett starkt nationellt 
och internationellt genomslag och experter som begripliggör komplexa fenomen i 
samhället. 


Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver forskning och 


utbildning på institutioner och centra både i Lund och i Hel-


singborg. Inom fakulteten samsas traditionella ämnesområden 


som kulturgeografi och sociologi med tvärdisciplinära ämnen 


som genusvetenskap och tjänstevetenskap. Med drygt 5 500 


helårsstudenter är fakulteten en av universitetets största. 


UTBILDNINGSUTBUDET
Att Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder några av 


universitetets mest sökta utbildningar både bland nationella 


och internationella studenter visar sig återkommande i antag-


ningsstatistiken. År 2018 är inget undantag. Värt att notera 


är en fortsatt ökning av antalet avgiftsstudenter från länder 


utanför EU.


Utbildningsutbudet är ett av universitetets starkaste med 


35 program på grund- och avancerad nivå, tre yrkesutbild-


ningar, flera hundra fristående kurser samt forskarutbildning 


i 13 ämnen. Fakulteten har en tydlig internationell profil: ett 


kandidatprogram och 16 av 21 utbildningar på avancerad nivå 


ges på engelska.


En stor del av 2018 har ägnats åt att arbeta med kvalitets-


säkring av fakultetens utbildningar. Implementering av ett 


fakultetsgemensamt kvalitetssäkringssystem som är anpassat 


till Lunds universitets övergripande system har påbörjats under 


året. Systemet är kvalitetsutvecklande och utgår från det kvali-


tetssäkringsarbete som redan sker på fakultetens institutioner 


och enheter.


Ett prioriterat område för fakulteten är internationalisering 


inom utbildning. Flera av programmen har en inriktning och 


ett innehåll som relaterar till globala samhällsutmaningar. I 


fakultetens utbildningsstrategi betonas också betydelsen av 


ett internationellt perspektiv i all utbildning. Indikatorer för 


internationalisering är även en viktig del i fakultetens kvalitets-


säkringssystem för utbildning. 


Det internationella perspektivet har under 2018 stärkts ytter-


ligare genom implementeringen av ett fakultetsgemensamt 


Certificate of international merits – ett intyg som möjliggör för 


studenter att särskilt lyfta fram internationella engagemang i 


anslutning till sin utbildning.


FORSKNINGSOMRÅDEN
Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs framgångsrik 


forskning som attraherar betydande resurser och vars resultat 


ger relevanta bidrag till samhällets utveckling. Forskningen är 


av både grundforskningskaraktär och baserad på mer behovs-


styrd problemformulering.


Fakultetens forskning och forskare uppmärksammas åter-


kommande i nationella och internationella medier. Ett exempel 


på detta är den ansedda nättidningen The Conversation, där 


fakultetens forskare är frekvent förekommande. År 2018 kom 


flertalet artiklar att handla om analyser inför och efter det 


svenska valet.


Fakulteten erbjuder forskarutbildning i tretton olika ämnen. 


För att nyantagna doktorander snabbt ska komma igång 


med sin forskarutbildning och för att skapa en gemensam 


forskarutbildningsmiljö har fakulteten stärkt samarbetet över 


ämnes- och institutionsgränser. Som ett led i detta arbete 


genomfördes under året en gemensam doktorandutlysning på 


trettio tjänster, fördelade över fakultetens institutioner. Med 


en samordnad start på utbildningen förses doktoranderna 


Figur 2.29  
Utbildningsprofil S


Figur 2.30  
Nyckeltal S


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 5 801 5 649 5 746 5 925 5 709


– kvinnor / män (%) 71 / 29 71 / 29 71 / 29 72 / 28 72 / 28


Forskarstuderande (HTE) 134 125 120 113 93


– kvinnor / män (%) 59 / 41 54 / 46 55 / 45 55 / 45 55 / 45


Personal (HTE) 578 541 516 526 577


– kvinnor / män (%) 57 / 43 57 / 43 56 / 44 57 / 43 59 / 41


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 564 563 556 570 628
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med goda möjligheter till ett större tvärvetenskapligt sam-


manhang.


Socialhögskolan säkrade under hösten finansiering för en ny 


satsning på en forskarskola för socialarbetare. Forskarskolan, 


som ges tillsammans med Malmö universitet, ska möjliggöra 


för socialarbetare att forska på halvtid samtidigt som de fort-


sätter arbeta inom socialtjänsten.


SAMVERKAN
2018 års val till riksdag, landsting och kommun upptog stor 


plats i nationella medier under året. Flera av fakultetens 


forskare blev flitigt anlitade som experter i olika medier. Inte 


minst förekom fakultetens statsvetare ofta i sammanhang där 


valresultat och olika regeringskonstellationer debatterades. 


Statsvetenskapliga institutionen anordnade även en välbesökt 


valvaka i samband med valdagen.


Forskare från Institutionen för strategisk kommunikation 


arbetade under årets första hälft på uppdrag av Myndigheten 


för samhällsskydd och beredskap fram en handbok i att möta 


informationspåverkan. Handboken riktar sig till kommunika-


törer i offentlig förvaltning och var ett led i myndighetens 


strävan att skydda 2018 års valrörelse mot oönskad påverkan.


Debatt är ett återkommande inslag i fakultetens akade-


miska talkshow Debatt i Lund. Debatt i Lund vill i möten 


med studenter och engagerad allmänhet dra in fler forskare 


i samtidsdebatten och samtidigt göra universitetet lite ange-


lägnare, vassare, varmare och roligare. Debatterna hålls fyra 


gånger per år och har under 2018 haft teman som Jakten på 


svenskheten – finns det svenska värderingar? och Går det att 


äta klimatsmart?


NYTILLKOMMEN CENTRUMBILDNING OCH 
FRAMTIDENS LÄRANDEMILJÖER
Fakulteten utökades vid årsskiftet 2017/18 med centrumbild-


ningen Centrum för Mellanösternstudier som tidigare organi-


satoriskt tillhört Universitetets särskilda verksamheter. Centrum 


för Mellanösternstudier bedriver forskning och utbildning om 


Mellanöstern. Det strategiska forskningsområdet Politiskt vik-


tiga regioner – Mellanöstern (Middle East in the Contemporary 


World) utgör en stor del av centrets verksamhet. 


Under året har fakulteten även fortsatt det långsiktiga pro-


jektet med att rusta upp och förnya lokalerna i Lund. 2018 


har präglats av etapp 2 i projektet, som innebär ombyggnad 


och renovering av byggnad Gamla köket. Byggnaden ska 


rymma hela Socialhögskolans 


verksamhet i Lund som idag 


finns utspridd i fyra hus. Under 


hösten togs dessutom ytterligare 


ett steg i etapp 3 i lokalprojektet, 


när arkitektskisser för det nya 


samhällsvetenskapliga centrum 


som planeras i Lund förevisades.


Figur 2.31  
Intäkter S (mnkr)


Figur 2.32  
Största bidragsfinansiärer S (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 28,3


Forte 19,0


Formas 16,1


Riksbankens Jubileumsfond 12,0


Övriga statliga myndigheter 9,4


Rektor Torbjörn von Schantz 
välkomnar FN:s säkerhetsråd till 
Lunds universitet. På schemat 
stod bland annat en föreläsning 
av Karin Aggestam, forskare i 
freds- och konfliktvetenskap.
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2.9 Universitetets särskilda verksamheter
Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande 
verksamheter vid Lunds universitet. Forskningen och utbildningen vid USV syftar 
till att vara tvärvetenskaplig och samhällsrelevant och sker ofta i samverkan med både 
interna och externa aktörer, regionalt, nationellt och globalt. Tvärvetenskap och 
samverkan med det omgivande samhället präglar verksamheternas arbete. 


VERKSAMHETER VID USV 2018 
• Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier 


• Internationella institutet för industriell miljöekonomi (IIIEE) 


• Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) 


• Pufendorfinstitutet 


UTBILDNINGSUTBUDET 
USV erbjuder masterprogram inom områdena hållbar utveck-


ling, industriell miljöekonomi och Asienstudier. Masterprogram-


men har en stark anknytning till tvärvetenskaplig forskning, och 


omfattar en hög grad av avgiftsbetalande studenter. 


USV erbjuder även två Special Area Study (SAS)-kurser och tre 


MOOCar, inom områdena ekonomi och miljö och hållbarhet.


USV:s tvärvetenskapliga lärarkompetens är eftertraktad inom 


universitetet och lärare vid verksamheterna föreläser regelbun-


det vid andra fakulteter. Under året startade USV ett forum 


för tvärvetenskaplig pedagogik som ska bidra till att ge bättre 


utbildning i tvärvetenskapliga ämnen över hela universitetet. 


Utbildningarna vid USV har arbetat med att stärka sina profiler 


och marknadsföring i ett projekt som har haft fokus på att skapa 


alumnporträtt och beskrivningar av utbildningarnas profiler. 


FORSKNINGSOMRÅDEN
USV bedriver forskning inom områdena hållbar utveckling, 


Asienstudier, industriell och miljöekonomi. Forskarutbildning 


erbjuds inom hållbarhetsvetenskap och industriell miljöekonomi.


Under året har USV:s verksamheter arbetat med att stärka 


sina forskningsområden och dess synlighet mot både allmänhe-


ten och forskarsamhället. USV har även arbetat aktivt med ett 


kvalitetshöjande arbete för att stärka forskningsansökningar 


från forskare vid USV. I december anordnades ett program om 


hur man kan stärka forskningens genomslag i samhället med 


den brittiska forskaren och Mark Reed. Programmet bestod 


av en workshop och ett seminarium om hur forskningsledare 


och chefer kan arbeta för att främja forskningens påverkan. I 


februari anordnade USV även ett öppet seminarium på temat 


omedveten partiskhet. I samband med seminariet arrangera-


des två workshoppar som belyste detta ur olika perspektiv. 


Under hösten avlutades Linnéprogrammet och forskarskolan 


LUCID, som koordinerats av LUCSUS sedan 2008. Forskarsko-


lan, som haft 39 doktorander och producerat 29 avhandlingar, 


avslutades med en konferens för alla dem som deltagit i och 


arbetat med forskarskolan, liksom externa talare. 


SAMVERKAN 
Samverkan med det omgivande samhället präglar verksam-


heternas arbete, de deltar aktivt i samhällsdebatten genom 


att kommunicera och föra ut aktuell forskning till allmänhe-


ten eller andra berörda parter såsom myndigheter, politiker, 


organisationer och kommuner. Förutom att kommunicera 


och synliggöra sin forskning i media har USV:s verksamheter 


under året arrangerat och deltagit i en rad aktiviteter för att 


föra ut forskning till det omgivande samhället. Under Hållbar-


hetsveckan deltog och anordnade LUCSUS och Internationella 


Miljöinstitutet evenemang om hållbarhet, förnybar energi, 


landanvändning och relationen mellan konst och vetenskap.


Internationella miljöinstitutet lanserade under året en ny pod-


cast som berör deras forskningsområden och diskuterar aktuella 


ämnen inom hållbarhetsområdet. LUCSUS samarbetade under 


våren med Skissernas Museum kring deras utställning The Wea-


Figur 2.33  
Utbildningsprofil USV


Figur 2.34  
Nyckeltal USV


2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 295 293 280 266 236


– kvinnor  /  män (%) 51 / 49 52 / 48 53 / 47 59 / 41 66 / 34
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ther War. Bland annat anordnades samtal med klimatforskare, 


workshoppar med studenter och forskare och ett öppet eve-


nemang under hållbarhetsveckan på temat Arts Meet Science.


VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
2018 beslutade rektor att organisatoriskt flytta Centrum för 


Öst- och Sydöstasienstudier till Humanistiska och Teologiska 


fakulteterna och att LUCSUS ska flyttas till Samhällsvetenskap-


liga fakulteten. Dessa förändringar sker 31 december 2018.


TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSINSTITUT
Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut med syfte 


att stimulera till samarbete mellan forskare från olika discipli-


ner inom Lunds universitet.


Forskning i ett tidigt skede
Verksamheten bedrivs i huvudsak av forskargrupper i Teman 


eller Advanced Study Groups (ASG). Initiativen kommer från 


forskare inom universitetet och brukar kräva medverkan från 


tre eller fler fakulteter.


Teman ska vara nyskapande och befinna sig i ett stadium 


där det ännu inte är moget för regelrätt forskningsfinansiering. 


Pufendorfinstitutet ersätter heminstitutionerna för en del av 


forskarnas lön och Teman får möjlighet att bjuda in interna-


tionella forskare. ASG arbetar med komplexa frågeställningar 


i ännu tidigare skede. Medlemmar får inte lön, men däremot 


medel att användas till gruppens kunskapsutveckling. 


Aktuella teman och grupper
Våren 2018 avslutades tre teman och sex ASG. Under året 


arbetade också Temat Air in African Cities som var en särskild 


satsning på forskare i tidig karriär.


Hösten 2018 startade tre Teman: Domestication som arbetar 


med kunskapsutveckling för att möjliggöra en övergång till 


perenna grödor i stor skala. Protein Shifts undersöker hur man 


på bästa sätt kan möta Sveriges klimat- och hållbarhetsmål 


genom att utveckla attraktiva och hälsosamma livsmedel 


baserade på vegetariskt protein och samtidigt öka konkurrens-


kraften hos den svenska livsmedelsindustrin. Urban Creativity 


utforskar frågeställningar kring de juridiska, moraliska och 


kulturella gränser som utmanas av osanktionerade aktiviteter 


i stadsmiljö.


Fem nya ASGn arbetar med: Förhållandet mellan hållbarhet 


och marknadsskapande utifrån begreppet resurs; nyttan av 


vetenskaplig kunskap för sociala hållbarhetsrörelser; betydelse 


av genus i krig och konflikt; dekolonialisering av forsknings- 


och undervisningspraxis; samt hjärnans förmåga till föränd-


ring. Grupperna samarbetar med en mängd forskare från hela 


universitetet och internationellt.


Utåtriktade aktiviteter
Institutets grupper gör regelbundet utåtriktade arrangemang. 


Under året arrangerade institutet dessutom två större sympo-


sier. Det ena för att utforska gränserna för tvärvetenskaplig 


forskning i praktik och teori, det andra för att belysa forsk-


ning om migration. Det senare avslutade ett årslångt initiativ 


med syfte att bygga tvärvetenskapliga nätverk som bidrar till 


en bredare och mer fördjupad kunskap om migration. Dessa 


aktiviteter, Temat Air in African Cities samt Pufendorfinstitu-


tets gästforskarprogram har möjliggjorts av LMK-stiftelsens 


generösa bidrag.


Under Kulturnatten i Lund 2018 arrangerade Pufendorfin-


stitutet tillsammans med föregående års Teman och Kungliga 


Fysiografiska Sällskapet ett evenemang med föreläsningar, 


guidning och prova på-aktiviteter med titeln Klimat, näring 


och lite celler.


LU FUTURA
LU Futura, som startade 2018 och är en fristående akademisk 


tankesmedja inom Pufendorfinstitutet, söker belysa angelägna 


framtidsfrågor ur ett samhällsperspektiv. 


Under vårterminen lades riktlinjer upp och på förslag från 


fakultetsledningarna intervjuades och utsågs kandidater till 


tankesmedjan, liksom två studentrepresentanter på förslag 


av Lunds Universitets Studentkårer. Under vårterminen rekry-


terades även en kommunikationsansvarig för tankesmedjans 


utåtriktade verksamhet. 


I augusti var det kickoff för det nybildade LU Futura-teamet. 


Under hösten har teamet träffats en dag varannan vecka och 


samtalat kring frågor som de ansett särskilt viktiga för fram-


tiden och kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. De tre 


frågeområdena handlar om framtidens klimat, arbetsliv och 


lärande.


Figur 2.35  
Intäkter USV (mnkr)


Figur 2.36  
Största bidragsfinansiärer USV (inkomster, mnkr)
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I oktober hölls det första Futurasamtalet – ett nystartat 


samtalsforum där aktuella framtidsfrågor diskuteras mellan 


deltagarna i tankesmedjan, politiker, tjänstemän och andra 


sakkunniga och forskare. Futurasamtal #1 hölls tillsammans 


med ett 50-tal skånska politiker och tjänstemän och handlade 


om vad FN:s nysläppta klimatrapport kommer att ha för inver-


kan på Skånes kuster och infrastruktur. 


INTERNATIONELLA MILJÖINSTITUTET 
FÖR INDUSTRIELL MILJÖEKONOMI
Återrapporteringskrav: Institutets redovisning ska ingå i 
den årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets 
verksamhet ska därvid redovisas särskilt.


Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi vid Lunds 


universitet, IIIEE, inrättades av riksdagen 1994 med uppgift att 


bedriva forskning och utbildning inom miljöområdet, särskilt inom 


området industriell miljöekonomi. IIIEE leds av en extern styrelse. 


Under styrelsen leds verksamheten av en föreståndare, professor 


Lena Neij. Under år 2018 har IIIEE haft sammanlagt 47 anställda. 


IIIEE utbildar studenter från hela världen inom ramen för de 


tvååriga masterprogrammen på avancerad nivå, Environmental 


Management and Policy (EMP) och Environmental Sciences, 


Policy and Management (MESPOM). EMP-programmet har 


genomgått en revision och under hösten lanserades den revi-


derade utbildningens första termin med en ny kursplan och 


ett 20-tal nya kurser med nya pedagogiska grepp. MESPOM 


är ett Erasmus Mundusprogram som bedrivs i samarbete med 


flera europeiska universitet. Mellan åren 2015–2018 har 240 


studenter utexaminerats från de båda masterprogrammen. 


IIIEE ger ett antal fristående kurser i samverkan med natur-


vetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola, samt 


en fristående kurs för inkommande utbytesstudenter. IIIEE ger 


även MOOC i Greening the economy, Lessons from Scandi-


navia och Sustainable cities där cirka 33 000 aktiva deltagare. 


Under 2018 lanserade IIIEE ytterligare en MOOC i serien Gre-


ening the Economy med fokus på cirkulär ekonomi med titeln 


Circular Economy – Sustainable Materials Management. 


Vid IIIEE bedrivs forskning med fokus på Advancing Strategies 


for Sustainable Solutions. Forskningen som är tvärvetenskaplig 


och internationell involverar forskare från flera länder. Under 


2018 har arbetet inom fyra relaterade forskningsplattformar 


vuxit fram, koordinerade av fyra forskningskoordinatorer (pro-


fessor), med fokus på styrmedel och företagsstrategier för ett 


resurseffektivt och koldioxidsnålt samhälle. År 2018 pågick 36 


externfinansierade forskningsprojekt vid IIIEE. Under året har 


IIIEE drivit och medverkat i ett antal större forskningsprojekt. 


Under 2018 medverkade professor Luis Mundaca från IIIEE 


i slutförandet av IPCCs rapport (Interngovernmental Panel on 


Climate Change). Professor Oksana Mont erhöll europeiska 


forskningsrådets consolidator Grant; finansieringen avser 


forskning om Urban Sharing: Sustainability and Institutiona-


lisation Pathways. 


Under året har IIIEE varit värd för gästforskarna Dr. John 


Symons, Victoria University, Melbourne, Dr. Cathy Oke, Mel-


bourne University och Dr. Judy Bush, Melbourne University.


Figur 2.39 Antal anställda IIIEE 


2016 totalt
Andel 


kvinnor / män (%) 2017 totalt
Andel 


kvinnor / män (%) 2018 totalt
Andel 


kvinnor / män (%)


Lärare


Professor 4 50 / 50 6 67 / 33 6 67 / 33


Lektor 8 13 / 87 9 11 / 89 8 12 / 88


Adjunkt 4 50 / 50 6 50 / 50 5 40 / 60


Meriteringsanställning 3 67 / 33 4 75 / 25 8 63 / 37


Annan undervisande och forskande personal


Forskare 2 0 / 100 2 0 / 100 0 0 / 0


Doktorand 10 55 / 45 12 50 / 50 11 64 / 36


Teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 8 100 / 0 7 86 / 14 9 67 / 33


Bibliotekspersonal 1 100 / 0 1 0 / 100 0


Totalt 41 51 / 49 47 49 / 51 47 53 / 47


Figur 2.38 Helårsstudenter och helårsprestationer


 2014 2015 2016 2017 2018


Helårsstudenter 70 73 83 76 87


– kvinnor / män (%) 53 / 47 57 / 43 58 / 42 57 / 43 63 / 37


Helårsprestationer 68 70 79 77 75


– kvinnor / män (%) 53 / 47 57 / 43 58 / 42 57 / 43 63 / 37


Figur 2.37 Masterexamina (antal)


 2014 2015 2016 2017 2018


Environmental Management 
and Policy (EMP) 22 11 42 25 20


– kvinnor / män (%) 55 / 45 64 / 36 55 / 45 48 / 52 70 / 30


Environmental Sciences, Policy 
and Management (MESPOM) 0 63 26 20 17


– kvinnor / män (%) - 62 / 38 73 / 27 70 / 30 53 / 47


Summa masterexamina 22 74 68 45 37
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2.10 MAX IV
MAX IV-laboratoriet, den nationella synkrotronljusanläggningen vid Lunds 
universitet, har under 2018 successivt tagits i drift med reguljära experiment utförda 
av externa forskare. Anläggningen har under året tagit emot mer än 450 forskare 
från Sverige och övriga världen för experiment inom bland annat materialvetenskap, 
medicin och miljöforskning. 


Synkrotronljustekniker används inom en rad vetenskapliga områ-


den såsom fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap. 


Nya användningsområden som arkeologi och paleontologi ökar 


stadigt. MAX IV producerar det mest fotontäta och fokuserade 


röntgenljuset i världen tack vare revolutionerande teknik inom 


acceleratorfysik som utvecklats vid MAX-lab, MAX IV:s före-


gångare, även det vid Lunds universitet. 


Den nya MAX IV-anläggningen på Brunnshög invigdes 


2016 och har sedan dess successivt gått i drift samtidigt som 


projektering och installation av nya instrument stadigt fortgår. 


Verksamheten har fortsatt att växa under 2018 med nyrekry-


tering av forskare och förstärkning av stödfunktioner för att 


möta de högt ställda förväntningarna från användare vid och 


finansiärer av den nya anläggningen.


OM MAX IV-LABORATORIET
MAX IV-laboratoriet består av tre acceleratorer som producerar 


röntgenljus. Ljuset leds ut och filtreras genom olika strålrör till 


experimentstationerna där forskarna monterar de prov som 


ska undersökas. Varje strålrör är optimerat för ett speciellt 


forskningsområde. Fullt utbyggd har anläggningen utrymme 


för upp till 30 strålrör. Vid utgången av 2018 har MAX IV-


laboratoriet sexton fullt finansierade strålrör. Av dessa strålrör 


bidrar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) tillsam-


mans med tolv svenska universitet till sju. Tillsammans med 


Vetenskapsrådet har KAW anslagit medel till uppbyggnad 


och flytt av utrustning för tre strålrör från gamla MAX-lab 


till MAX IV-anläggningen. Vetenskapsrådet finansierar ytter-


ligare två strålrör, Finland och Estland finansierar tillsammans 


ett strålrör och det fjortonde strålröret finansieras genom ett 


avtal med de tre danska universiteten Aarhus universitet, Dan-


marks tekniska universitet och Köpenhamns universitet. Strål-


röret MicroMAX finansieras av danska Novo Nordisk Fonden 


och förra året beviljade KAW bidrag för infrastrukturstöd för 


strålröret ForMAX. ForMAX är ett strålrör avsett för forskning 


på nya material baserade på trä och är resultatet av en tät 


dialog med Wallenberg Wood Science Center vid Kungliga 


Tekniska Högskolan och Chalmers tekniska högskola, och 


med relevanta näringslivsaktörer. I slutet av året blev det klart 


att Treesearch, en svensk forskningsplattform med fokus på 
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material och specialkemikalier från skogen, kommer att bidra 


till driften av strålröret. Projekt som detta visar på den stora 


potential som finns kring MAX IV för forsknings-, utvecklings- 


och samverkansprojekt. Diskussioner förs kontinuerligt med 


olika användargrupper och potentiella finansiärer med anled-


ning av den framtida strålrörsutbyggnaden. 


MAX IV:s stora accelerator, 3 GeV-ringen, är uppbyggd 


enligt nya tekniska koncept som tillåter framställandet av 


röntgenljus med världsunika kvaliteter. Den lilla, 1,5 GeV-


ringen är designad för att leverera ljus till forskningsområden 


där den svenska användarbasen traditionellt har varit stark. 


Linjär acceleratorn (linacen) levererar de elektroner som produ-


cerar röntgenljuset till både 3 GeV-ringen och 1,5 GeV-ringen, 


men även till strålrör placerade vid dess ände. Under 2018 har 


finjustering av de tre acceleratorerna fortsatt för att uppnå de 


uppsatta specifikationerna. De tre acceleratorerna har under 


året regelbundet levererat ljus till strålrören. 


Vetenskapsrådet har under året gjort en genomlysning av 


statusen för färdigställande av strålrörsprojekten. Den utmyn-


nade i skarp kritik mot MAX IV-laboratoriets ledning då 


granskningen konstaterade att flera av strålrörsprojekten är 


betydligt försenade i förhållande till de ursprungliga tidspla-


nerna men också att denna försening inte tydligt kommuni-


cerats. En konsekvens av denna kritik blev att såväl styrelsens 


ordförande som laboratoriets direktör valde att lämna sina 


uppdrag under året. Redan 2017 initierade MAX IV en första 


analys av organisationens utmaningar vilken fortsatte under 


2018 med en fördjupad utredning gällande resursfördelning, 


projektledning och kommunikation. Resultatet av dessa utred-


ningar har lett fram till en översyn av organisationen med 


fokus på frågor som rör projekthantering och detta arbete 


kommer att fortsätta under 2019. 


FORSKNINGSOMRÅDET
Under 2018 har MAX IV haft nära 400 användare. Dessa 


har utfört experiment vid något av de tre strålrör som varit i 


drift eller vid instrument som kan verka utan synktrotronljus. 


Externa så kallade expertanvändare har också hjälpt till med 


driftsättning och justering av strålrör som går i drift och öpp-


nar för reguljära användare under 2019. Användarna som har 


utfört experiment vid MAX IV har kommit från både akademin 


och näringslivet, de flesta har varit från Sverige och Norden. 


Under sommaren 2018 har acceleratorerna varit avstängda för 


årligt underhålls- och uppgraderingsarbete för att kunna ta 


ytterligare strålrör i bruk. I slutet av året öppnade ytterligare ett 


strålrör, FinEstBeAMS på 1.5 GeV-ringen, för ansökningar från 


reguljära användare. Strålröret BioMAX på 3 GeV-ringen har 


driftsatt sin provbytarrobot vilket innebär att experiment här 


kan göras betydligt snabbare än om proven som ska under-


sökas måste bytas manuellt mellan varje datainsamling. Sam-


manlagt 320 prover från fyra olika forskargrupper hanterades 


under det två första veckorna som roboten var i drift.


MAX IV-laboratoriets forskare deltar i samarbeten som 


bidrar till utveckling och uppbyggnad av tekniker och forsk-


ningsområden av relevans för anläggningen.


För att främja användandet av synkrotronljusmetoder inom 


högre utbildning är två procent av MAX IV-laboratoriets stråltid 


avsatt enbart för utbildningsinsatser. 


FINANSIERING
Enligt en överenskommelse med Vetenskapsrådet om finansie-


ring av driftskostnaderna för MAX IV för perioden 2015–2018 


ska Lunds universitet bidra med 52 miljoner kronor per år 


2016–2018 (47 miljoner kronor 2015). Vetenskapsrådet bidrar 


under perioden 2016–2018 med 295 miljoner kronor per år. 


Under året som gått har fortsatt stort fokus lagts på att säkra 


finansiering för driften av MAX IV-laboratoriet efter 2018 och 


en rad finansieringsinitiativ har tagits, bland annat har 14 


svenska universitet ingått en överenskommelse där de kom-


mer att bidra till driften av MAX IV under åren 2019–2023.


Sedan 2016 har MAX IV-laboratoriet och Chalmers tek-


niska högskola ett formellt samarbete som sträcker sig över 


en period om sex år. Under samarbetsperioden tar Chalmers 


aktiv del av uppbyggnaden och utnyttjandet av MAX IV genom 


att samfinansiera personal och utrustning. Även Finland bidrar 


till MAX IV-laboratoriets driftskostnader genom ett bidrag från 


Finlands Akademi och ett konsortium av finska universitet.


SAMVERKAN
MAX IV-laboratoriet arbetar för att ta till vara det ökande 


intresset från andra forskningsanläggningar, forskningsorga-


nisationer, företag och forskare världen över. Laboratoriet har 


Figur 2.40  
Nyckeltal MAX IV


Figur 2.41  
Intäkter MAX IV (mnkr)


2014 2015 2016 2017 2018


Personal (HTE) 170 191 196 193 224


– kvinnor / män (%) 18 / 82 19 / 81 20 / 80 24 / 76 22 / 78


Verksamhetens kostnader 
(mnkr) 183 306 484 493 593
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till exempel deltagit i projektet ESS & MAX IV: Cross Border 


Science and Society, ett treårigt samarbete som finansiera-


des av den Europeiska regionala utvecklingsfonden Interreg 


Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) med syfte att öka medve-


tenheten om och kompetensen att använda synkrotronljus och 


neutronbaserade metoder genom riktade utbildningsinsatser. 


Projektet, som avslutades 2018, är det största projekt som 


beviljats inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak 


och inkluderade utöver MAX IV och ESS, 25 partners av vilka 


åtta var universitet i ÖKS-regionen.


MAX IV:s årliga användarmöte som gick av stapeln i sep-


tember var välbesökt av gamla och nya användare. Mötet 


behandlade statusen av MAX IV-laboratoriet, dess accelera-


torer och strålrör, planer för framtiden och diskussioner med 


användargrupper kring tekniker möjliga vid anläggningen. En 


av dagarna ägnades särskilt åt föredrag ämnade att inspirera 


skolungdomar i närområdet. 


Under Kulturnatten i Lund höll MAX IV traditionsenligt 


öppet hus. Över 900 nyfikna besökte anläggningen där de 


fick lära sig om experiment och resultat som kan möjliggö-


ras av tekniker som tillhandahålls vid MAX IV. Inne i expe-


rimenthallen fanns även utställningar från närliggande ESS 


och Science Village Scandinavia samt Uppåkra Arkeologiska 


Centrum, Saromics, CR Competence och Adroit Science (alla 


mediatorbolag som länkar företag till MAX IV) och av en grupp 


gymnasieungdomar från Polhemskolan i Lund.


Figur 2.42  
Största bidragsfinansiärer MAX IV (inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 291,1


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 33,8


Region Skåne 29,0


Vinnova 16,1


Universitet och högskolor 15,2
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2.11 Kultur- och museiverksamheterna
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) är en viktig del av 
universitetets verksamhet och består av Botaniska trädgården, Skissernas museum, 
Historiska museet och Odeum. Inom LUKOM förvaltas omfattande samlingar och 
verksamheten är därvid en viktig strategisk resurs inom universitetet. LUKOM har 
också en omfattande publik verksamhet som bidrar till universitetets attraktivitet, samt 
deltagande och synlighet i kulturlivet och samhällsdebatten. 


RESURS FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING 
Kulturverksamheterna arbetar aktivt för att vara en strategisk 


resurs för universitetets utbild ning och forskning. Detta sker 


genom att utveckla samarbeten med utbildningsprogram och 


institutioner och tillgängliggöra LUKOMs samlingar för såväl 


forskare som studenter. 


Sedan 2017 har studentguider använts vid Skissernas 


Museum, och under 2018 har även Botaniska trädgården 


börjat med studentguidesvisningar. Genom att engagera stu-


denter med olika utbildningsbakgrund och ämneskunskaper 


kan verksamheternas samlingar ses med nya ögon och locka 


nya målgrupper. 


Flera av kulturverksamheterna har etablerade samarbeten 


med utbildningar vid Lunds universitet. Botaniska trädgården 


undervisar bland annat i kurser inom i biologi och botanik. De 


deltar också i utbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet. 


Skissernas museum har ett nära samarbete med institutio-


nen för konstvetenskap. Under våren samarbetade museet 


även med Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier 


(LUCSUS) i samband med utställningen The Weather War. 


Gemensamt arrangerade de en rad aktiviteter för studenter, 


forskare och allmänhet, bland annat ett arrangemang på 


temat Arts Meet Science under Hållbarhetsveckan i Lund. 


Odeum har under året anordnat en föreläsningsserie med 


talare från flera fakulteter. Odeums föreståndare föreläser även 


på kurser i Musikvetenskap. 


Historiska museet tar emot studenter i framför allt arkeo-


logi, och har även haft såväl nationella som internationella 


forskarbesök. 


VÄLBESÖKTA PUBLIKA EVENEMANG UNDER ÅRET 
De publika aktiviteterna under året har varit många och väl-


besökta. Här nämns ett axplock av dessa. 


Botaniska trädgården har haft 50 publika visningar, inklusive 


skolvisningar, och 82 studentguidesvisningar. 1 355 skolelever 


har deltagit i undervisning vid Botaniska trädgården. Årets 


sommarutställning handlade om Clematis. I samband med 


utställningen producerades en Podwalk med information om 


Clematis biologi, kulturhistoria och odling. 


Odeum har under året arrangerat 19 konserter och sex före-


läsningar, som lockat 4 900 besökare. Några av höjdpunkterna 


under året var konserterna Möte med Missouri och Orgelsym-


foni med Akademiska kapellet i Lunds domkyrka. 


Skissernas Museum har under året presenterat tre stora 


tillfälliga utställningar samt två mindre och haft cirka 45 000 


besökare. Man har haft ett gediget program med 100 pro-


grampunkter, 200 studentguidesvisningar, 150 offentliga 


visningar och 16 familjevisningar. Museets skapande verkstad 


är en central del i den pedagogiska verksamheten för barn, 


unga och skolor. Under 2018 har 2 200 elever från förskola 


till gymnasium deltagit i den skapande verkstaden. Skissernas 


Museum har haft tre Skissernas Night då museet har öppet 


kvällstid med fri entré. Sammanlagt 3 800 besökare bjöds på 


musik, föreläsningar, skapande verkstad och andra kulturupp-


levelser. 


Historiska museet har under året haft stängt på grund av 


ombyggnation, som syftat till att skapa ett bättre inomhuskli-


mat för såväl besökare som föremål. En ny entré och välkomst-


våning med butik, reception och historisk verkstad för barn gör 


museet mer tillgänglig och synlig. Utställningen med medeltida 


kyrkokonst har också genomgått en varsam renovering. Histo-


riska museet har trots sin renovering lyckats fortsätta med en 


viss publik verksamhet. Till Kulturnatten i Lund kom närmare 


3 400 besökare för att delta i aktiviteter på Kraftstorg. Under 


museets återinvigning i december uppmärksammades att det 


gått hundra år sedan museet flyttade till Kraftstorg.


Figur 2.43 Nyckeltal för Kultur- 
och museieverksamheterna


2014 2015 2016 2017 2018


Personal (HTE) 43 45 45 43 47


– kvinnor / män (%) 68 / 32 60 / 40 61 / 39 63 / 37 66 / 34


Intäkter (mnkr) 52 55 57 63 63


Kostnader (mnkr) 26 34 55 65 66
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2.12 Lunds universitets bibliotek 
Biblioteken vid Lunds universitet är organiserade i ett nätverk, som består av 
Universitetsbiblioteket och åtta fakultetsbibliotek med verksamheter förlagda i 
Lund, Malmö och Helsingborg. Bibliotekens syfte är att erbjuda kvalitetsgranskade 
informationsresurser och högkvalitativt stöd till studenter, forskare och anställda 
samt allmänheten. 


LANSERING AV BIBLIOTEKSKATALOG 
Efter ett års intensivt arbete lanserades universitetets nya bib-


liotekskatalog LUBcat i juni. Universitetsbibliotekets system-


utvecklare och programmerare har utvecklat katalogens olika 


beståndsdelar från open source-systemet Koha, ett system 


med öppen programvara som kan anpassas efter lokala behov. 


Många av Universitetsbibliotekets och fakultetsbibliotekens 


medarbetare har löpande varit involverade i tester av innehåll 


och funktionalitet under utvecklingsfasen. 


Implementeringen löpte enligt planerna. Systemet uppda-


teras kontinuerligt med nya och förbättrade funktionaliteter. 


För att säkerställa att systemet verkligen erbjuder det som 


användarna har behov av genomför systemansvariga regel-


bundna utvärderingar, som i sin tur kan leda till justeringar och 


förbättringar. Med ett tydligt gränssnitt och användarvänliga 


funktioner har studenter och forskare tagit emot den nya 


bibliotekskatalogen mycket väl. 


UPPSÄGNING AV LICENSAVTAL
Inom ramen för Bibsamkonsortiet förhandlar Kungliga biblio-


teket om licenser för bland annat vetenskapliga tidskrifter till 


landets universitet och högskolor. Efter 20 år sade de svenska 


forskningsbiblioteken i juni upp avtalet med det stora veten-


skapliga förlaget Elsevier. Anledningen är en orimlig prissätt-


ning och det faktum att förlaget inte tillgodoser krav på öppen 


tillgång. Uppsägningen innebär att anställda och studenter vid 


Lunds universitet inte har tillgång till tidskriftsartiklar 


utgivna av Elsevier efter 30 juni. Däremot är artiklar 


utkomna dessförinnan fortfarande tillgängliga.


Biblioteken håller sig välinformerade om hur dis-


kussionerna förs bland olika intressenter nationellt 


och lokalt. Via en enkät har universitetets forskare 


kunnat lämna synpunkter på i vilken utsträckning 


det uppsagda avtalet har påverkat möjligheten att 


ta del av förlagets forskningsartiklar. Av de knappt 


1 100 svaren framgår bland annat att 60 procent av 


de svarande vid något tillfälle har nekats tillgång till 


artiklar på grund av det uppsagda avtalet. Knappt 


hälften av dessa har i första hand kontaktat förfat-


taren eller en kollega för att få tillgång till materialet. 


Enkätsvaren vittnar också om en stor medvetenhet 


hos respondenterna kring utmaningarna inom den 


vetenskapliga kommunikationen.


JÄMSTÄLLDHET, LIKABEHANDLING 
OCH MÅNGFALD
Den så kallade LUB-dagen samlar varje år biblioteksnätver-


kets medarbetare till gemensam aktivitet på varierande tema. 


För 2018 års LUB-dag, som hade temat Jämställdhet, lika-


behandling och mångfald, fick biblioteken medel från den 


centrala Ledningsgruppen för likabehandling och jämställdhet 


för att anordna ett seminarium med Edna Eriksson, journalist, 


debattör och tjänsteman med erfarenhet från en rad olika 


departement och myndigheter. Seminariet var startpunkten 


för ett flerårigt mångfaldsprojekt, som kommer att innehålla 


gemensamma aktiviteter för alla medarbetarna vid biblioteken.


UTVECKLINGSARBETE I NÄTVERK
Efter en omorganisering av nätverkets arbetsstruktur förra året 


började de nya så kallade beredningsgrupperna – medarbe-


tare med expertkompetens inom områdena forskning, media, 


pedagogik samt service och miljö – att arbeta med olika upp-


drag under våren. Grupperna i sig liksom uppdragens innehåll 


speglar bredden inom bibliotekens verksamheter. Berednings-


gruppen för pedagogik har tagit fram förslag på pedagogiska 


utvecklings- och samverkansaktiviteter för nätverkets undervi-


sande personal. Beredningsgruppen för media arbetar under 


året med en förstudie kring förvärv och tillgängliggörande av 


olika slags medier i ett förändrat medielandskap i syfte att 


undersöka eventuella behov av gemensamma policyer. 


Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
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Utbildning är en av universitetets grundläggande uppgifter. I detta 
kapitel presenteras utvecklingen av utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå avseende volym. Även perspektiv som kvalitetsarbete, 
internationalisering, likabehandling samt organiserat studentinflytande 
redovisas här. Återrapporteringskrav som specifikt berör utbildning på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå redovisas i detta kapitel.


3. Utbildning


Figur 3.2  
Universitetets utbildningsprofil (HST)


Figur 3.1  
Fördelning per fakultet (HST)


Figur 3.3  
Söktryck: Program, grundnivå


Figur 3.4  
Söktryck: Program, avancerad nivå


Söktrycket definieras här som det totala antalet förstahandssökande dividerat med antal antagna i urval 2.
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3.1 Lärarskap och pedagogisk utveckling
Insatser för att utveckla det akademiska lärarskapet och främja högskolepedagogisk 
utveckling på samtliga utbildningsnivåer görs såväl inom fakulteter och institutioner 
som av särskilt inrättade utvecklingsenheter. 


Insatserna består av pedagogiska kurser, utvecklingsprojekt, 


samverkan med nämnder och utbildningar, stöd för e-lärande, 


konferenser och forskning.


Tre av de fyra pedagogiska utvecklingsenheterna vid Lunds 


universitet är fakultetsegna: PLUS (N), MedCUL (M) samt 


Genombrottet (LTH). Dessa enheter verkar nära sina respektive 


fakultetsledningar och utbildningsprogram. Den fjärde enhe-


ten, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), är 


universitetsgemensam och organiserad som en avdelning vid 


institutionen för utbildningsvetenskap. AHU rapporterar till den 


universitetsgemensamma utbildningsnämnden. Samverkan mellan 


enheterna sker bland annat genom gemensamma utvecklings- och 


forskningsprojekt, lärarutbyten samt vissa gemensamma kurser.


Under 2018 har högskolepedagogiska kurser motsvarande 


drygt 2 400 deltagarveckor givits för lärare, forskarhandledare, 


doktorander och övrig undervisande och handledande perso-


nal. Utöver kursverksamheten har ett flertal seminarier och 


workshoppar anordnats. LTH och HT-fakulteterna har under 


hösten anordnat pedagogiska inspirationskonferenser. I maj 


genomförde AHU den nationella konferensen Forskning om 


högre utbildning i Lund. Konferensen innebar startskottet 


för ett återkommande flerdisciplinärt möte mellan forskare i 


Sverige som har högre utbildning som studieobjekt.


Medarbetare vid utvecklingsenheterna deltar i ett flertal 


arbets- och beredningsgrupper samt ledningssammanhang 


där i år bland annat utbildningsutveckling, digitalisering, kva-


litetssystem och meriteringsvägar stått i fokus. Vid AHU förval-


tas tre digitala undervisningssystem och under året inleddes på 


uppdrag av utbildningsnämnden ett projekt för införandet av 


en ny gemensam undervisningsplattform, Canvas. 


De fyra pedagogiska enheterna är verksamma inom en rad 


utvecklingsprojekt och nätverk såväl lokalt, inom fakulteter 


och på universitetsgemensam nivå, som på nationell och inter-


nationell nivå. Exempel på fokus för dessa projekt och nätverk 


är examination, e-lärande, lärarkompetens, forskarutbildning 


samt kunskapsbildning om högre utbildning. 


Samtliga utvecklingsenheter bedriver forskning och deltar 


i nationella och internationella forskningsgemenskaper som 


fokuserar på olika aspekter av högre utbildning. Forskningen är 


i stor utsträckning praktiknära och utförs ofta nära utvecklings- 


och utbildningsverksamheten vid enheterna. Flera doktorander 


är knutna till och/eller har sina handledare vid enheterna.


3.2 Organiserat studentinflytande
Det organiserade studentinflytandet är centralt för Lunds universitet då studenterna 
genom den lagstadgade rätten till representation i beslutande och beredande organ 
deltar i universitetets utvecklingsarbete. 


Universitetet ska enligt högskolelagen ge förutsättningar för 


ett organiserat studentinflytande. Lokalt regleras det organi-


serade studentinflytandet bland annat i Policy och föreskrifter 


för studentinflytande vid Lunds universitet. Under 2018 har en 


heltidstjänst med uppgiften att samordna frågor kring likabe-


handling och arbetsmiljö för studenter tillsatts. 


Studenterna påverkar universitetets utveckling både i den 


studienära miljön och på olika ledningsnivåer. Representatio-


nen i universitetets beslutande organ ger studenter rätt att 


delta i både beredande och beslutande möten. Studenter 


deltar bland annat i institutions- och fakultetsstyrelser, uni-


versitetsstyrelsen och i rektorssammanträden. Studenterna 


är representerade i de universitetsgemensamma nämnderna 


för utbildning och forskarutbildning. De representeras även 


av studerandeskyddsombud och huvudstuderandeskyddsom-


bud. Studentrepresentanterna och skyddsombuden är valda 


av studenterna själva. 


Studenter ombeds delta i kursutvärderingar, vars resultat 


sammanställs och används för kursutveckling. Under 2017 


genomfördes en studentbarometer vars resultat sammanställ-


des under 2018. Genom denna gavs studenterna möjlighet att 


bidra till att vidareutveckla sin utbildningsmiljö.


Studenter bidrar även genom sitt engagemang i student-


kårer och nationer och deras närvaro ger avtryck i Lunds stad. 


Det organiserade studentinflytandet drivs av Lunds universitets 


studentkårer. Anslutningsgraden är fortsatt hög.


Universitet stödjer studentorganisationerna med ekono-


miska medel. Totalt avsattes 11 262 tkr till studentinflytande. 


Den största delen av dessa medel utgörs av generella stöd 


till studentkårer. Universitetet bidrar även till studentorgani-


sationernas verksamhet genom riktat ekonomiskt stöd. I det 


riktade stödet ingår bland annat medel till ett studentombud 


(700 tkr), doktorandombud (700 tkr), Tidningen Lundagård 


(1 200 tkr) och alkoholutbildning för studentaktiva (241 tkr). 


Vidare bekostar universitetet en studentsamordnare (400 tkr) 


och studieplatser i AF-borgen (250 tkr). 
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3.3 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
Lunds universitet strävar efter högsta kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad 
nivå och forskarnivå. Kvalitetsarbetet regleras av såväl internationella som nationella 
standarder och regler, samt av universitetets egna mål. Kvalitetsarbetet innefattar 
kvalitetssäkring samt utveckling och förnyelse av utbildning. 


I början av 2018 beslutade rektor om en policy för kvalitetssäk-


ring och kvalitetsutveckling av utbildningar vid universitetet. 


Policyn beskriver utgångspunkterna för kvalitetsarbetet. Det 


ska finnas tre övergripande processer för kvalitetssäkring vid 


universitetet: inrättande och avveckling av utbildning, utvär-


dering av pågående utbildning samt uppföljning av kvalitets-


arbetet och dess resultat. Elva kvalitetskriterier finns beskrivna 


i policyn som tillsammans visar på vad som förenar kvalitets-


arbetet vid universitetet. Tillhörande föreskrifter beslutades 


också av rektor där de universitetsövergripande processerna 


konkretiseras, bland annat att all examensgrundande utbild-


ning ska utvärderas minst vart sjätte år.


De årliga kvalitetsdialogerna mellan fakulteterna och uni-


versitetsledningen fokuserar på uppföljning av fakulteternas 


insatser för utbildningskvaliteten. Dialogerna föregås av 


ett skriftligt underlag där fakulteterna besvarar frågor från 


universitetsledningen. Frågorna rör särskilda utmaningar, vid-


tagna åtgärder, goda exempel samt effekter av genomfört 


kvalitetsarbete. Årets dialoger fokuserade på planeringen 


och genomförandet av utbildningsutvärderingar. Resultat av 


kvalitetsdialogerna återkopplas till fakulteterna skriftligt. Dess-


utom görs en övergripande analys utifrån samtliga dialoger. 


Nytt i år var att studentkårerna kunde lämna in egna inlagor 


till dialogerna. Detta gjordes i nästan samtliga fall. Generellt 


sett är studenterna nöjda med fakulteternas kvalitetsarbete 


och de upplever att de har inkluderats i utvecklingsarbetet 


av kvalitetssäkringsprocesserna. Det som ofta lyfts fram 


av studenterna som förbättringsområden är arbetet med 


kursvärderingar och kursutvärderingar samt studenternas 


arbetsmiljö. Kvalitetsdialoger (eller motsvarande former av 


uppföljning) förekommer vid i stort sett samtliga fakulteter, 


vilket är en förutsättning för ett välfungerande och systema-


tiskt kvalitetsarbete. 


Det universitetsgemensamma ansvaret för utbildning på 


grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå är delegerat från 


rektor till två nämnder: utbildningsnämnden och forskarutbild-


ningsnämnden. Nämnderna består av fakultetsrepresentanter 


med strategiskt ansvar för utbildningarna på respektive nivå, 


studenter samt funktioner från universitetets gemensamma 


förvaltning. Forskarutbildningsnämnden har under året 


genomfört systematiska uppföljningar i syfte att säkerställa 


att stipendiefinansiering av doktorander hanteras korrekt och i 


överenstämmelse med universitetets antagningsordning. Även 


korrekt hantering av tilläggsfinansiering av stipendiefinansie-


rade doktorander och individuella studieplaner har följts upp 


av nämnden. Utöver det har forskarutbildningsnämnden även 


stöttat fakulteternas arbete med att införa kvalitetssäkrings-


system för forskarutbildningsämnen.


Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har under 2018 fortsatt 


med nationella utvärderingar av vissa forskarutbildningar vid 


universitetet. Resultaten från dessa följs upp vid kvalitetsdia-


logerna. 


Utbildningsnämnden har under året hanterat ett drygt 


60-tal ärenden, bland annat inrättande av sex nya program. 


Nämnden har också tilldelat medel till fakulteterna för 


metodutveckling och piloter med anledning av kravet på att 


genomföra utbildningsutvärderingar som anges i policyn. Digi-


taliseringsfrågor har prioriterats av utbildningsnämnden, bland 


annat har två projekt initierats och finansieras av nämnden i 


syfte att höja den digitala kompetensen och underlätta för 
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studenter vid Lunds universitet: ett om digital salstentamen 


och ett om en gemensam digital lärplattform. 


Under 2018 har resultaten från den universitetsgemen-


samma studentbarometern analyserats och sammanställts. 


Barometern syftar till att kartlägga och dokumentera studen-


ters erfarenheter av deras utbildning. Enkätfrågorna belyser 


studenternas syn på sin utbildning, studiemiljö och studiesitua-


tion utifrån flera olika synvinklar och perspektiv. I barometern 


ingår också frågor om studenternas välmående och hälsa. 


KVALITETSFÖRSTÄRKNING
Utbildningsområden inom humaniora, teologi, juridik och 


samhällsvetenskap har de lägsta ersättningsbeloppen för 


helårsstudenter och helårsprestationer. Regeringens höjning 


av ersättning till dessa områden var både välkommen och nöd-


vändig. Höjningen föreslogs i budgetpropositionen för 2018 


att ligga kvar till 2020. Universitetet fortsätter att poängtera 


att satsningar som har som mål att öka kvalitet i utbildning 


kräver långsiktighet och att tidsbegränsningen därmed bör 


tas bort. 


Ersättningen för varje helårsstudent har under drygt två 


decennier trendmässigt minskat. Det har inneburit en urholk-


ning av ersättningen till högskoleutbildningarna. Universitet 


har därför under många år framfört att regeringen behöver 


genomföra en påtaglig höjning av ersättningen till all högre 


utbildning. 


Lunds universitet har deltagit i den uppföljning av kvalitets-


förstärkningen som UKÄ har haft i uppdrag från regeringen 


att genomföra. Trots att det kan finnas några metodologiska 


brister i undersökningen, delar universitetet ändå UKÄ:s slut-


satser om att förstärkningen inte lyckats öka den lärarledda 


tiden inom HSTJ-området nämnvärt. Inte minst vill universitetet 


poängtera att förstärkningen inte har lett till någon förstärk-


ning utan, mot bakgrund av urholkningen av resurser till 


utbildning, snarare möjliggjort att kvaliteten i universitetets 


utbildningar har kunnat bibehållas.


Den tillfälliga höjningen har trots detta varit värdefull 


för de berörda utbildningarna. Höjningen har inneburit att 


urgröpningens effekter mildrats något såväl som gett dessa 


utbildningar en möjlighet att göra strategiska satsningar för 


att bibehålla och ytterligare höja kvaliteten. En strategi för att 


uppnå högsta möjliga kvalitet i utbildningen är att nyttja den 


unika bredd i utbildning och forskning som finns vid Lunds 


universitet. Gränsöverskridande samarbeta mellan fakulteter 


och mellan utbildning och forskning är en förutsättning för 


att universitetet ska kunna fortsätta hålla hög kvalitet och vara 


konkurrenskraftig. 


Digitalisering möjliggör större flexibilitet, användarvänlig-


het och tillgänglighet av utbildning. Under 2018 har Lunds 


universitet initierat ett projekt i syfte att etablera en gemensam 


lärplattform. Även satsningar på att utveckla den pedagogiska 


kompetensen kring digitalt lärande genomförs parallellt. Inte 


minst har olika utvecklingsprojekt möjliggjort för lärarlag att 


testa och utveckla digitala inslag i undervisningen. Även ett 


universitetsövergripande projekt kring olika former av digital 


examination har etablerats under året. 


Satsningar på stöd till studenter med olika typer av särskilda 


behov har även genomförts. Dessa olika exempel på kvalitets-


stärkande åtgärder har underlättats av resursförstärkningen. 


Återrapporteringskrav: Lunds universitet ska i årsredovis-
ningen redovisa och analysera hur de höjda ersättnings-
beloppen har bidragit till högre kvalitet inom berörda 
utbildningar. 


Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbild-
ningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsveten-
skap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som 
har redovisats i budgetpropositionen för 2018 ska använ-
das för kvalitetsförstärkande åtgärder. Medlen avsatta för 
humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap ska i 
första hand användas för att öka andelen lärarledd tid på 
utbildningar inom dessa områden.


43LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018







3.4 Internationalisering
Lunds universitet är en uppskattad aktör på den internationella arenan för högre 
utbildning – ett internationellt universitet, populärt bland internationella studenter 
och med omfattande internationella samarbeten. 


2018 har präglats av Utredningen om ökad internationalise-


ring av universitet och högskolor (U 2017:02) vars uppgift har 


varit att föreslå mål och strategi för internationalisering av 


universitet och högskolor. 


PLATTFORMAR FÖR SAMARBETEN
Lunds universitet samarbetar i flera forskningssamarbets-


projekt som har utvecklats under det gångna året i form av 


samarbeten, seminarier, resor och utlysningar av medel.


I januari 2018 träffade vicerektor för forskning och forsk-


ningsinfrastruktur delstaten São Paulos (Brasilien) främsta 


forskningsfinansiär FAPESP (São Paulo Research Foundation). 


Mötet resulterade i ett utvidgat samarbete för att samfinan-


siera initiering av forskningsprojekt, där forskare från Lunds 


universitet och São Paulo årligen kan söka medel tillsammans. 


Universitetet fortsätter att vara en aktiv partner i SASUF 


(South Africa Sweden University Forum), ett samarbete mellan 


13 svenska och 23 sydafrikanska lärosäten. Vid SASUF-veckan 


i maj i Sydafrika deltog över 1 000 personer i olika aktiviteter. I 


forskningskonferensen deltog 100 forskare. I den efterföljande 


utlysningen av fröpengar för samarbete beviljades Lunds uni-


versitet fyra av 20 projekt i Sverige. 


I oktober hölls det andra MIRAI (Connecting Swedish 


and Japanese universities through research, education, and 


innovation) -seminariet i Japan. Cirka 280 forskare, universi-


tetsledningar, innovationsexperter, forskningsfinansiärer och 


myndighetsrepresentanter samlades för att diskutera framtida 


samarbeten inom utbildning, forskning och innovation. En av 


seminariets höjdpunkter var tecknandet av ett avtal mellan den 


svenska och japanska regeringen för att stärka samarbeten 


inom vetenskap och teknik. 


Universitetet fortsätter vara drivande i det svenska samar-


betet ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) med 


Chile. I november hölls det andra seminariet i Chile där en 


svensk forskningsdelegation på 90 personer deltog för att 


diskutera gemensamma utmaningar.


HANDLINGSPLANER SOM STRATEGISKT VERKTYG
Universitetet arbetar systematiskt med att ta fram handlings-


planer för verksamheten. De fungerar som stöd inför strate-


giska val och prioriteringar i internationaliseringsarbetet.


Förslag till handlingsplan för universitetets samarbete med 


Storbritannien efter brexit presenterades i november för Inter-


nationella rådet vid Lunds universitet. Storbritannien är ett 


mycket viktigt samarbetsland och handlingsplanen pekar ut 


riktningen för samarbete med brittiska lärosäten och andra 


aktörer under nästkommande tre år. 


UTBILDNINGSSAMARBETEN
Global Masters Scholars Program (3+1+1) är ett femårigt 


utbildningsprogram som bygger på University of Denvers 


kandidatprogram och Lunds universitets masterprogram. Det 


är ett samarbete där kandidatexamen utfärdas av University of 


Denver och masterexamen av Lunds universitet. Programmet 


innebär att University of Denver skickar studenter till Lunds 


universitet för att läsa ett sista år på kandidatnivå och för att 


få behörighet att söka Lunds universitets masterprogram. I år 


har den första studenten antagits till en ettårig master i Social 


Studies of Gender inom ramen för programmet. 


Lunds universitet beviljades en donation på 2,5 miljoner 


kronor av Crafoordska stiftelsen för resestipendier utom-


lands under läsåret 2018/19. Det öppnar nya möjligheter att 


främja mobilitet, till exempel för datainsamling, praktik och 


klinisk placering – som inte omfattas av andra stipendier. Två 


ansökningsomgångar genomfördes där studenter kunde söka 


stipendier för kortare och längre aktiviteter. 


Minor Field Studies (MFS)-stipendier ges för fältstudier i 


utvecklingsländer och är öppet för studenter inom samtliga 


ämnesområden. Från 2017 hanteras MFS-stipendier centralt 


vid Lunds universitet, vilket har bidragit till ansökningar från 


samtliga fakulteter. 2017 beviljades totalt 73 stipendier mot-


svarande 2,2 miljoner kronor för fältstudier i låg- och medel-


inkomstländer. Inför läsåret 2018/19 beviljades universitetet 


2,6 miljoner kronor motsvarande 85 stipendier. 


UTBYTESVERKSAMHET – STÖD OCH UTVECKLING 
Mot bakgrund av en jämförande studie av internationalise-


ring inom SLUG-universiteten (Stockholm, Lund, Uppsala 


och Göteborg) 2016, har en genomlysning av hanteringen 


av studentmobilitet och utbytesavtal vid LU genomförts vilket 


har resulterat i att ett nytt stödsystem är under upphandling.


Den avtalsbaserade utbytesverksamheten är fortsatt stor. 


Fakulteterna jobbar aktivt med att få mobiliteten till och från 


universitetet i balans, vilken har förbättrats under året.


Figur 3.5 Internationell mobilitet (individer)


2014 2015 2016 2017 2018


Utresande utbytesstudenter 1 180  1 236 1 250 1 320 1 323


– kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 55 / 45 56 / 44 57 / 43


Inresande utbytesstudenter 2 048 2 008 2 125 2 002 1 820


– kvinnor / män (%) 53 / 47 58 / 42 57 / 43 56 / 44 59 / 41


Avgiftsstudenter 823  898 1 071 1 197 1 317


– kvinnor / män (%) 55 / 45 57 / 43 58 / 42 57 / 43 57 / 43
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STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER
2018 var Lunds universitet en av de mest framgångsrika bland 


Sveriges lärosäten gällande rekrytering av avgiftsstudenter. 


Under året fanns det totalt 1 317 registrerade avgiftsstudenter 


vid universitet, 120 fler studenter än år 2017. Lunds universitet 


tar emot tredjelandsstudenter från drygt 100 olika länder.


Knappt 37 procent av avgiftsstudenterna på avancerad 


nivå studerar helt eller delvis genom stipendier från Lunds 


universitet eller Svenska institutet. Övriga studenter finansierar 


sina studier med exempelvis stipendier från hemlandet eller 


med egna medel. För att behålla mångfalden i universitetets 


utbildningar är det därför viktigt att möjligheten till nationella 


stipendier finns kvar och ökas ytterligare.


Programmet Study Abroad (beställd utbildning för universi-


tet utanför EU/EES) fortsätter att locka framför allt amerikan-


ska och japanska studenter till universitetet. Hösten 2018 tog 


universitetet emot 16 studenter från USA och 24 studenter 


från Japan.


Avgiftsfinansierad verksamhet påverkar planering. Det är 


svårt att förutsäga antalet avgiftsstudenter och utbildning 


de efterfrågar. Diskussioner rörande utbildningsutbud pågår 


ständigt. För att attrahera internationella studenter, arbetar 


universitetet intensivt med rekryteringar och mottagande hos 


såväl fakulteterna som centralt vid universitetet. Det är mycket 


viktigt att rekrytera från många länder så att vi har en global 


studentpopulation.


En viktig del i arbetet med att attrahera studenter från 


USA är universitetets deltagande i det amerikanska studie-


lånsprogrammet Federal Student Aid (FSA). Hösten 2018 har 


Lunds universitet tagit emot 31 amerikanska studenter som 


finansierar antingen hela eller en del av studierna med ame-


rikanska studielån. Amerikanska medborgare har möjlighet 


att ta lån för både studieavgiften och levnadsomkostnader. 


Detta är lägre än föregående år och förklaras troligen av den 


låga kronkursen.


Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam-


het. Av de 1820 inresande utbytesstudenterna (2 002 år 2017) 


kom 840 från länder utanför EU/EES (922 år 2017). Detta 


motsvarar 46 procent av utbytesstudenterna och är en ökad 


andel jämfört med 2017. Sedan 2012 har antalet inresande 


utbytesstudenter från länder utanför EU/EES ökat från 33 pro-


cent till 46 procent. En relativt stor ökning som beror på ökat 


antal utbytesavtal med utomeuropeiska universitet till följd av 


en ökad efterfrågan på utbytesplatser utanför Europa bland 


svenska studenter. Det leder i sin tur till att Lunds universitet 


kan ta emot fler utomeuropeiska utbytesstudenter.


Tyvärr har många studenter drabbats av Migrationsverkets 


förlängda handläggningstider både gällande nya ansökningar 


och förlängning av befintliga tillstånd. Under hösten har 


universitetet varit tvunget att återbetala studieavgiften till 


65 studenter där flertalet fall gällde att de inte fått uppe-


hållstillstånd i tid. Studenter som väntar på förlängning har 


upplevt stor frustration då de hindras från att lämna Sverige 


för att till exempel göra fältstudier eller liknande. Flera av dem 


uppger att de aldrig skulle ha valt att studera i Sverige, om 


de vetat att de skulle vara fast i landet. Tyvärr har ett ökat 


antal avgiftsstudenter blivit nekade förlängning under andra 


studieåret på grund av migrationsverkets strikta tolkning av 


försörjningskravet. Universitet har på grund av detta tillsatt en 


tjänst som uteslutande jobbar med migrationsfrågor. Studen-


ter har på så vis en ökad tillgång till vägledning i olika skeden 


av sin respektive ansökan om uppehållstillstånd. Utöver detta 


har tjänsten sökt underlätta samarbetet med Migrationsverket.


Separat antagning har använts av sökande som omfattas 


av studieavgiftsskyldighet för fem program på Ekonomihög-


skolan under 2018. 156 studenter antogs separat, varav 47 


påbörjade sina studier. För Ekonomihögskolans del är separat 


antagning till stor del en administrativ fråga för att under-


lätta dimensioneringen i programmen samt en möjlighet till 


smidigare antagningsprocess. Universitet ser avsaknaden av 


möjligheten att använda sig av villkorad antagning till engelska 


kandidatprogram som ett stort problem. Universitetet ser fram 


emot ett nationellt beslut som skulle möjliggöra smidigare 


antagning till de sex kandidatprogram som Lunds universitet 


har på engelska.


Återrapporteringskrav 2018: I årsredovisningen ska den stu-
dieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. 
Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den 
studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påver-
kan på ett universitets eller en högskolas övriga verksamhet. 
Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelands-
studenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal 
och de eventuella förändringar som har skett i denna verk-
samhet. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur 
samarbetet med Migrationsverket har fungerat.


Universitet och högskolor ska även redovisa antalet 
avgiftsskyldiga studenter som har antagits genom separat 
antagning samt hur den studieavgiftsfinansierade verksam-
heten har påverkats av detta.


Figur 3.6 Intäkter och kostnader studieavgifter (tkr)


2016 2017 2018


Intäkter 


Studieavgifter 86 919 91 022 109 466 


Varav via stipendier som betalas 
direkt till universitetet 28 046 27 616 28 786


Anmälningsavgifter 0 1 471 965 


Studenter Brasilien HT15 (posten 
flyttad till studieavgifter 2017) -2 855  


Kostnader


Institutionens 
utbildningskostnader inkl 
kvalitetshöjande åtgärder* -54 362 -62 595 -72 569 


Kostnader specifikt för avgiftsstudenter


Personalkostnader -8 695 -9 526 -10 079


Marknadsföring, agenter, 
mottagande och service -7 799 -7 659 -7 081


Avsättning stipendier -6 144 -6 047 -7 808 


Bostadshantering -3 259 -3 609 -4 744


Årets kapitalförändring 3 805 3 057 8 150


*)  Institutionernas utbildningskostnader antas motsvara universitetets intäkt 
för helårsstudenter och helårsprestationer
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3.5 Likabehandling och service till studenter
Alla studenter vid Lunds universitet ska under utbildningstiden ha lika rättigheter och 
möjligheter. Detta oberoende av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Universitetets likabehandlingsplan anger att all utbildning ska 


genomföras på så sätt att alla studenter ges lika möjlighet 


att tillgodogöra sig densamma. Detta gäller hela processen 


från planering och information via undervisning till examina-


tion. I fastställd rättighetslista, som har reviderats under 2018, 


anges vilka skyldigheter respektive rättigheter studenter har 


vid universitetet. I denna finns även flera bestämmelser som 


rör likabehandling och tillgänglighet. I universitetets plan för 


jämställdhetsintegrering anges hur arbetet med att främja 


lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter mellan könen 


ska bedrivas.


Sedan 2018 finns en samordnare för frågor som rör bland 


annat likabehandling för studenter. Samordnarens uppgift är 


att bevaka studenternas frågor genom deltagande i flera olika 


arbetsgrupper, däribland i ledningsgruppen för jämställdhet 


och likabehandling. 


Universitetets studentombud bistår enskilda studenter och 


studentgrupper med råd och stöd. Bland de studenter som 


vänder sig till studentombudet finns bland annat de som 


känner sig orättvist behandlade eller diskriminerade. Stu-


dentombudet finansieras av universitetet men är anställt av 


studentkårerna och får sitt uppdrag av dem. Som ett resultat 


av #metoo-uppropet har Lunds universitet förbättrat infor-


mationen på hemsidan beträffande trakasserier och sexuella 


trakasserier. 


SERVICE TILL STUDENTER
På universitetsnivå finns flera verksamheter som arbetar mot 


olika grupper av studenter och som erbjuder verktyg för att 


studenter ska uppnå sin fulla potential under studietiden. 


Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden, Studenthälsan och 


Allmänna studievägledningen är fyra verksamheter som har 


direktkontakt med utbildningsansvariga på fakultets- och 


institutionsnivå och har kännedom om studenters behov och 


vilka typer av verktyg som fungerar för olika studentgrupper. 


Samtliga fyra grupper har under ledning av RFSL genomgått 


utbildning kring HBTQ-frågor. 


Pedagogiskt stöd erbjuder studenter med varaktig funk-


tionsnedsättning särskilda stödåtgärder, till exempel anpas-


sad examination, studieteknisk handledning, anteckningshjälp, 


inläst kurslitteratur eller en mentor. Antalet studenter med 


särskilda stödåtgärder har ökat under de senaste åren.


Figur 3.7 Antal studenter som har erhållit 
särskilda stödåtgärder


2014 2015 2016 2017 2018


1 060 1 300 1 610 1 730 1 780


Allmänna studievägledningen arbetar både mot befintliga och 


presumtiva studenter som behöver vägledning och information 


inför och under sin studietid. Allmänna studievägledningen 


ingår sedan 2017 i NYAK-projektet (nyanlända akademiker), 


med syfte att ge skräddarsydd information och vägledning 


för nyanlända akademiker som ingår i Arbetsförmedlingens 


etablering. 


Studieverkstaden/Academic Support Centre vänder sig till 


alla studenter som vill förbättra sitt akademiska skrivande eller 


behöver hjälp med studieteknik (svenska och internationella, 


högpresterande såväl som studenter som upplever problem). 


En växande del av verksamheten är att erbjuda övergripande 


och fördjupade föreläsningar och workshoppar kring studie-


teknik, akademisk kultur och akademiskt skrivande.


Studenter som på grund av till exempel stress, ångest, 


depression eller kris har svårt att bedriva studier kan vända sig 


till Studenthälsan för att få individuell hjälp eller för att delta i 


kurser och workshoppar med andra studenter. Studenthälsan 


erbjuder både stresshanteringskurs och prokrastineringsgrupp 


för svenska såväl som för internationella studenter. Våga tala-


kursen erbjuds för svenska studenter i Studenthälsans regi och 


för internationella studenter via Academic Support Center.


Gemensamt för samtliga stödverksamheter är att allt flera 


studenter uppsöker dem. Internationella studenter utgör för 


flera av dessa stödverksamheter en grupp med särskilt stora 


behov. 


De fyra grupperna på universitetsnivå samverkar med stu-


dentkårerna via Rådgivande gruppen, som träffas två gånger 


per termin för att diskutera gemensamma och aktuella frågor. 


Från hösten 2018 ingår även universitetets samordnare för 


studentfrågor i Rådgivande gruppen. 
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3.6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Det totala antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
(exklusive uppdragsutbildning) uppgick år 2018 till 26 014. Av dessa var 55 procent 
kvinnor.


UTVECKLING HELÅRSSTUDENTER 
OCH HELÅRSPRESTATIONER
Det totala antalet helårsstudenter 2018 var 25 899, en minsk-


ning med 669 jämfört med 2017 (se figur 3.8). Andelen 


kvinnor är oförändrat sedan förra året; 55 procent av antalet 


helårsstudenter.


Antalet avgiftsskyldiga studenter från länder utanför EU har 


fortsatt att öka, från 630 helårsstudenter år 2016, till 732 år 


2017 och till 805 2018. Antalet helårsstudenter inom upp-


dragsutbildningar är 257 vilket är något färre än 2017 då det 


var 293 och det är fortfarande en högre andel kvinnor än inom 


den anslagsfinansierade utbildningen.


PRESTATIONSGRAD
Den totala prestationsgraden (kvoten mellan helårsprestatio-


ner och helårsstudenter) har ökat något sedan 2017, från 84 


till 85 procent 2018. Den är högre för utbildningsprogram 


än för fristående kurser, både på grund- och avancerad nivå. 


Skillnaderna i prestationsgrad ser liknande ut för kvinnor och 


män, med en gradvis ökande prestationsgrad över en femårs-


period. Kvinnor uppvisar generellt högre prestationsgrad än 


män, speciellt för utbildning på grundnivå som ges på campus.


Lägst prestationsgrad är det för distanskurser på grundnivå, 


55 procent. Prestationsgraden för distanskurser på avancerad 


nivå är beroende av utbudet det specifika året. Skillnader i 


fakulteternas utbildningsutbud samt även utbildningens inne-


håll leder till skillnader i prestationsgraderna.


STUDENTFÖRDELNING
Utbildningen vid Lunds universitet har sin tyngdpunkt på 


utbildningsprogram, vilket reflekterar universitetets strategi. 


Utbildningsprogrammen dominerar både på grund- och avan-


cerad nivå, vilket man kan se i att andelen studenter som 


studerar på program har ökat de senaste åren. 76 procent av 


helårsstudenterna studerar på program 2018, att jämföra med 


74 procent 2017 och 73 procent 2016.


Lunds tekniska högskola (LTH) samt Medicinska fakulteten 


har störst andel programstudenter på grundnivå. 79 procent 


för LTH och 77 procent för Medicinska fakulteten. Humanis-


tiska och teologiska fakulteterna är de som har flest studenter 


på fristående kurser, 75 procent av totalt antal registrerade. 


Även detta år har Samhällsvetenskapliga fakulteten flest 


avgiftsstudenter med 212 helårsstudenter, följt av LTH med 


Figur 3.8 Helårsstudenter och helårsprestationer


Helårsstudenter Helårsprestationer


2016 2017 2018 2016 2017 2018


Enligt uppdrag i regleringsbrevet 26 135 25 824 25 052 22 229 21 732 21 366


– kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 55 / 45 55 / 45 55 / 45 55 / 45


varav inresande utbytesstudenter 1 105 1 056 916 974 910 835


– kvinnor / män (%) 57 / 43 56 / 44 59 / 41 57 / 43 57 / 43 58 / 42


varav utresande utbytesstudenter 607 636 582 - - -


– kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 56 / 44 - - -


Kompletterande utbildning för 
utländska akademiker - 12 42 - 8 28


– kvinnor / män (%) - 67 / 33 62 / 38 - 75 / 25 63 / 37


Studieavgifter 630 732 805 581 621 761


– kvinnor / män (%) 58 / 42 57 / 43 57 / 43 59 / 41 58 / 42 57 / 43


Totalt 26 765 26 567 25 899 22 810 22 361 22 155


– kvinnor / män (%) 54 / 46 55 / 45 55 / 45 55 / 45 55 / 45 56 / 44


Uppdragsutbildning 261 293 257 249 270 308


– kvinnor / män (%) 62 / 38 62 / 38 62 / 38 65 / 35 62 / 38 56 / 44


Helårsstudent (HST): Studenter registrerade på kurser motsvarande 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation (HPR): Studenter som uppnår godkända studieresultat för 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
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192 helårsstudenter och Ekonomihögskolan med 116 helårs-


studenter.


Den största fakulteten är LTH med över 6 100 helårsstuden-


ter, följt av Samhällsvetenskapliga fakulteten som har cirka 


5 700 helårsstudenter. Minst är Konstnärliga fakulteten med 


sina knappt 600 helårsstudenter.


EFTERFRÅGAN
Under 2018 sökte runt 113 000 personer till en utbildning vid 


Lunds universitet via den nationella ansökningssidan antag-


ning.se. Cirka hälften av dessa hade Lund som förstahandsval 


och drygt 25 procent kunde erbjudas en plats.


De senaste fem åren har det totala antalet sökande varit i 


stort sett oförändrat, medan antalet förstahandssökande har 


ökat med 5 procent. Under samma period har antalet som 


kunnat erbjudas en plats minskat med runt 5 procent. 


Universitetet har valt att analysera söktrycket i form av 


förstahandssökande i relation till antal antagna. Dessa siffror 


ger en bild av hur många som hade studier i Lund som första 


prioritet jämfört med antalet tillgängliga utbildningsplatser. 


Söktrycket redovisas i figur 3.3 och 3.4.


Som nämns ovan har de senaste fem åren antalet första-


handssökande till Lunds universitet ökat med 5 procent. Anta-


let sökande till utbildningsprogram och kurser på grundnivå 


har dock minskat något (figur 3.10 och 3.14). Minskningen 


beror till stor del på det goda arbetsmarknadsläget.


När det gäller sökande till program på avancerad nivå fort-


sätter antalet sökande att öka. Under de senaste fem åren har 


antalet ansökningar ökat med hela 50 procent (figur 3.12). 


Större delen av ökningen utgörs av sökande till internatio-


nella masterprogram, där Lunds universitet har flest sökande 


av alla lärosäten i landet. Gruppen avgiftsskyldiga studenter 


står för den större delen av ökningen. Totalt har avgiftsskyldiga 


sökande till både program och kurser ökat med 114% under 


perioden.


EXAMINA
Antalet utfärdade examensbevis på grundnivå och avancerad 


nivå uppgick under 2018 till 7 390, en ökning med 753 (11 


procent) från 2017. Ökningen finns i huvudsak bland generella 


examina, en ökning till 1 451 masterexamina (24 procent eller 


284 fler jämfört med 2017) och till 2 551 kandidatexamina (15 


procent eller 324 fler jämfört med 2017). 


Huvuddelen av de examina som utfärdas av universitetet 


är på avancerad nivå, 56 procent, vilket är samma andel som 


2017.


Precis som större delen av antalet helårsstuderande är 


kvinnor (55 procent), så utfärdas huvuddelen av examina till 


kvinnor. 58 procent av samtliga examina 2018 togs av kvin-


nor. Siffran har varit i stort sett oförändrad de senaste fem 


åren. Den typ av examina som skiljer sig är yrkesexamina på 


grundnivå, vilket huvudsakligen är examina med vårdinrikt-


ning. Där är andelen kvinnor hela 68 procent. Lägst andel 


kvinnor finns bland yrkesexamina på avancerad nivå, men även 


där är majoriteten, 51 procent, kvinnor.


Ungefär 12 procent av de studenter som tog examen under 


2018 fick ut fler än ett examensbevis. Detta rör främst studen-


ter som tagit en yrkesexamen, där utbildningen också leder 


till en kandidatexamen, huvudsakligen inom vårdområdet. 


Andelen studenter med flera examina har varit på denna nivå 


sedan möjligheten att ta ut både en generell examen och en 


yrkesexamen på samma utbildning slog igenom i och med 


Bolognareformen 2007.


Figur 3.9 Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation (tkr)


2014 2015 2016 2017 2018


Kostnad per helårsstudent 83,3 83,0 86,9 91,1 97,0


Kostnad per helårsprestation 102,9 97,3 102,0 108,2 113,4


UTBILDNINGSUTBUDET
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot 


studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.


Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-
redovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och 
behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbild-
ningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar 
när det gäller till exempel fördelningen mellan program 
och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav 
samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska 
redovisas.


Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet 
möter det omgivande samhällets behov av utbildning.


Universitetets utbildningsutbud bygger på studenternas efter-


frågan, arbetsmarknadens behov och universitetets och övriga 


samhällets behov av framtida forskningskompetens. Utbudet 


är i ständig förändring. Nya utbildningar skapas och gamla 


stöps om för att bättre anpassa sig till arbetsmarknadens 


och samhällets behov och studenternas efterfrågan. Som ett 


stöd för fakulteternas utvecklingsarbete har nya rutiner för 


avveckling av program och vilande program tagits fram av 


den gemensamma utbildningsnämnden. Att utbildningen 


ska vara relevant för studenterna samt svara mot samhällets 


behov är ett av universitets kvalitetskriterier i den nya policyn 


för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Detta bland annat 


genom att arbetsmarknadens behov tas i beaktande för att 


ett nytt program ska få tillstånd att inrättas. Fakulteter och 


institutioner har också ofta representation från avnämare för 


studenternas framtida arbetsgivare i olika organ. För vissa 


professionsutbildningar finns också regionala samverkansråd, 


det gäller framförallt vårdutbildningar och lärarutbildningar. 


Ett flertal fakulteter inrättar funktioner kring både alumnverk-


samheter och arbetslivskoordinering. Dessa fyller flera funktio-


ner genom att både facilitera och understödja studenternas 


utträde på arbetsmarknaden men även bidra till processen 


med att utveckla verksamheternas utbildningsutbud. Även 


resultat från alumnundersökningar bidrar till värdefull kunskap 


för utvecklingen av universitetets utbildningar. 


Universitetet erbjuder över 1 300 fristående kurser, 80 


utbildningsprogram på grundnivå och 200 program på avan-


cerad nivå. Andelen fristående kurser på distans ökar. Ett 


exempel på distanskurser är det särskilda utbildningsuppdrag 


universitetet har i jiddisch. Genom att det ges på distans ökar 


tillgängligheten i hela Sverige för utbildning i detta nationella 


minoritetsspråk.
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Figur 3.14 Sökande: Fristående kurser Figur 3.15 Registrerade: Fristående kurser


Sökande avser unika individer per utbildningsform, oavsett antagningsomgång, som sökt i tid. Sena anmälningar och avgiftsskyldiga som inte betalat 
anmälningsavgift, ingår inte. Registrerade avser unika individer per utbildningsform. Studenter som enbart varit omregistrerade ingår inte.


Figur 3.10 Sökande: Program, grundnivå Figur 3.11 Registrerade: Program, grundnivå


Figur 3.12 Sökande: Program, avancerad nivå Figur 3.13 Registrerade: Program, avancerad nivå
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Figur 3.20 Examina per examenstyp


Figur 3.16 Intäkter för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)


Figur 3.17 Kostnader för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)


Figur 3.19 Ekonomisk utveckling för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)Figur 3.18 Examina
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Nästan hälften av studenterna som tar examen vid universi-


tetet har läst kurser utanför den fakultet de examinerades vid. 


Figur 3.21 Antal utbildningsprogram och fristående kurser


2014 2015 2016 2017 2018


Program, grundnivå 77 89 82 83 79


– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 10,4 9,0 7,3 7,2 8,9


– varav distans (%)  0  0  0  0  0


Program, avancerad nivå 151 160 155 161 157


– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 75,5 73,8 74,2 73,3 79,0


– varav distans (%) 2,6 3,1 1,9 1,2 1,9


Längre yrkesprogram med 
tillträde på grundnivå och 
examen på avancerad nivå 35 40 35 35 34


– varav riktade mot 
internationell marknad (%)  0  0  0  0  0


– varav distans (%)  0  0  0  0  0


Fristående kurser, grundnivå 933 861 851 833 810


– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 8,5 6,6 5,4 5,9 6,9


– varav distans (%) 12,1 12,0 11,6 12,4 13,8


Fristående kurser, avancerad 
nivå 619 578 565 561 515


– varav riktade mot 
internationell marknad (%) 18,3 13,7 5,0 3,6 6,4


– varav distans (%) 5,7 6,4 2,8 2,5 1,9


Utbildningsutbudet har tidigare hämtats från Ladok. Införandet av ett nytt 
system under 2018 har gjort att det inte längre är möjligt att ta fram på samma 
sätt. Från 2018 hämtas uppgifterna från antagningssystemet NyA istället. 
Siffrorna blir därmed inte helt jämförbara så hela tidsserien har uppdaterats. 


Utbildningsutbud
Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara 
mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.


Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redo-
visa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser 
som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett 
universitets eller en högskolas avvägningar när det gäl-
ler t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika 
nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen 
mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. 
Prioriteringar och förändringar som rör utbildningar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärar-
utbildningar ska särskilt kommenteras. Därutöver ska en 
redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande 
samhällets behov av utbildning.


Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa 
uppgifter om antalet programnybörjare, antalet helårs-
studenter samt antalet examinerade de senaste tre åren på 
utbildningar som leder till följande examina:


• arkitektexamen,


• barnmorskeexamen,


• civilingenjörsexamen,


• förskollärarexamen,


• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3),


• högskoleingenjörsexamen,


• ämneslärarexamen, 


• ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande 
pedagogisk utbildning,


• läkarexamen,


• sjuksköterskeexamen,


• speciallärarexamen och specialpedagogexamen,


• specialistsjuksköterskeexamen, och


• tandläkarexamen.


Figur 3.22 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för vissa utbildningar


Arkitektutbildning 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 576 465 505 483 511


– andel kvinnor 59 55 59 57 59


Antagna 89 79 74 90 92


– andel kvinnor 56 54 59 56 60


Programnybörjare 81 72 66 80 78


– andel kvinnor 57 54 62 55 56


Helårsstudenter 321 306 290 266 283


– andel kvinnor 53 55 56 55 55


Examina 85 114 62 62 90


– andel kvinnor 61 54 66 53 52


Barnmorskeutbildning 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 165 139 139 96 239


– andel kvinnor 100 100 99 98 98


Antagna 21 30 27 26 49


– andel kvinnor 100 100 100 100 96


Programnybörjare 26 29 27 26 51


– andel kvinnor 100 100 100 100 98


Helårsstudenter 30 35 43 52 48


– andel kvinnor 100 100 100 100 98


Examina 34 39 42 55 85


– andel kvinnor 100 100 100 100 100


Civilingenjörsutbildningar 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 2 792 2 769 2 710 2 537 2 580


– andel kvinnor 30 30 30 30 31


Antagna 1 288 1 310 1 270 1 218 1 325


– andel kvinnor 33 32 33 35 34


Programnybörjare 1 190 1 184 1 188 1 140 1 206


– andel kvinnor 33 33 34 35 35


Helårsstudenter 4 797 4 662 4 567 4 268 4 342


– andel kvinnor 32 33 33 34 34


Examina 854 938 803 767 853


– andel kvinnor 35 32 34 34 34


Högskoleingenjörs-
utbildningar 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 289 309 333 264 247


– andel kvinnor 21 23 21 19 19


Antagna 223 217 225 220 217


– andel kvinnor 24 21 24 24 22


Programnybörjare 196 188 197 197 198


– andel kvinnor 24 19 23 24 23


Helårsstudenter 475 473 453 424 435


– andel kvinnor 22 22 22 24 26


Examina 139 108 97 88 107


– andel kvinnor 26 25 24 28 28
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Ämneslärarutbildningar 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 316 354 277 271 242


– andel kvinnor 45 46 45 44 51


Antagna 243 250 127 145 149


– andel kvinnor 53 57 48 52 48


Programnybörjare 136 164 145 173 180


– andel kvinnor 60 62 49 53 50


Helårsstudenter 239 294 350 408 435


– andel kvinnor 55 56 52 53 53


Examina 7 5 47 48 63


– andel kvinnor 71 60 47 60 65


Kompletterande pedagogisk 
utbildning 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande  149 109 111 101


– andel kvinnor  54 55 50 54


Antagna  83 51 62 47


– andel kvinnor  53 65 55 62


Programnybörjare  63 39 59 48


– andel kvinnor  57 69 56 63


Helårsstudenter 5 46 52 52 69 


– andel kvinnor 93 61 61 60 66


Examina 5 9 26 42 25


– andel kvinnor 80 100 73 60 64


Läkarutbildning 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 1 730 1 575 1 477 1 643 1 823


– andel kvinnor 58 58 58 59 57


Antagna 258 261 254 262 316


– andel kvinnor 51 61 56 55 54


Programnybörjare 263 273 254 255 293


– andel kvinnor 52 58 56 57 54


Helårsstudenter 1 214 1 217 1 243 1 231 1 231


– andel kvinnor 49 51 54 54 56


Examina 232 273 224 367 468


– andel kvinnor 51 52 41 49 50


Sjuksköterskeutbildningar 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 731 725 779 693 638


– andel kvinnor 82 79 79 83 80


Antagna 188 216 241 226 245


– andel kvinnor 77 81 78 81 78


Programnybörjare 171 187 192 180 207


– andel kvinnor 78 81 81 83 81


Helårsstudenter 431 451 430 449 434


– andel kvinnor 80 81 82 83 84


Examina 244 247 271 221 194


– andel kvinnor 82 83 82 82 85


Specialistsjuksköterske-
utbildningar 2014 2015 2016 2017 2018


Förstahandssökande 472 436 441 432 438


– andel kvinnor 89 82 83 83 83


Antagna 174 234 241 228 217


– andel kvinnor 92 85 83 86 87


Programnybörjare 132 168 173 153 156


– andel kvinnor 90 86 83 83 85


Helårsstudenter 152 163 149 154 134


– andel kvinnor 88 87 83 84 83


Examina 321 258 220 320 214


– andel kvinnor 85 84 86 82 87


Följande utbildningar ges inte vid Lunds universitet:


• förskollärarexamen,


• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i 


förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3),


• speciallärarexamen och specialpedagogexamen,


• tandläkarexamen.


UTBYGGNAD AV VISSA UTBILDNINGAR
Återrapporteringskrav: Det ska särskilt kommenteras hur 
den utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar 
samt lärarutbildningar som påbörjades 2015 fortlöper, lik-
som utbyggnadens omfattning i förhållande till uppsatta 
mål. De lärosäten som inte lever upp till målen ska redovisa 
vilka åtgärder de vidtagit för att uppnå målen. 
Ämneslärarexamen (KPU) 39
Specialistsjuksköterskeexamen 35
Sjuksköterskeexamen  32
Barnmorskeexamen 24


Jämförelse mellan åren 2014 till 2018 framgår i figur 3.22 


ovan. 


Antalet programnybörjare på specialistsjuksköterskeut-


bildningen minskar. Universitetet konstaterar att det finns 


ett minskat söktryck på dessa utbildningar. En relativt hög 


andel av de antagna studenterna påbörjar inte utbildningen 


och det är svårt att hitta reserver när utbildningen väl börjat 


eftersom det ofta krävs att tjänstledighet beviljas för att en 


individ ska kunna läsa. Ytterligare en åtgärd universitetet 


vidtagit är att tidigarelägga antagningen för att underlätta 


planeringen för arbetsgivarna. Universitetet för diskussioner 


om specialistsjuksköterskeutbildningen i flera forum, regionalt 


och nationellt, för att kunna underlätta studiestarter och göra 


det mer attraktivt att påbörja och genomföra specialistsjuk-


sköterskeutbildning. 


Programnybörjarna på den kompletterande pedagogiska 


utbildningen (KPU) fluktuerar i två-årscykler. Det beror på att 


KPU för ämneslärare i musik har antagning vartannat år. 


SOMMARKURSER
Universitetet skulle särskilt erbjuda 45 HST för utbyggnad 


av sommarkurser, med syftet att möjliggöra förkortad total 


studie tid (kalendertid) för programstudenter. Utfallet för dessa 


kurser blev 61 HST.


52 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2018







KULTURSKOLEKLIV
Återrapporteringskrav: Universitet ska redogöra för hur 
medlen har använts, inklusive vilka utbildningar som har 
utvecklats eller bedrivits samt antalet helårsstudenter som 
har deltagit inom ramen för satsningen.


Universitetet ska vidare redogöra för samarbete med kul-
turskolan och med andra lärosäten, utveckling av distansun-
dervisning, validering och andra åtgärder som vidtagits för 
att öka tillgången till och bredda utbudet av utbildning av 
relevans för högskolan.


En av utmaningarna för den svenska kommunala musik- och 


kulturskolan är att rekrytera utbildad personal. Det finns ett 


stort behov av att förstärka kompetensen så att kulturskolans 


verksamhet kan breddas och utvecklas till en mer likvärdig 


kulturskola. Regeringen har därför gjort en satsning, Kul-


turskolekliv, som bland annat inkluderar nya utbildningsplatser 


med särskild relevans för kulturskolan. Lunds universitet är ett 


av totalt sex lärosäten i landet som fått del av dessa medel. 


Konstnärliga fakulteten besitter såväl den konstnärliga som 


pedagogiska kompetens som krävs för att utbilda lärare till en 


kulturskola i utveckling.


De tre institutionerna vid Konstnärliga fakulteten, Musik-


högskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan, samverkar 


kring utformningen av en ny utbildning om 90 högskolepoäng 


med sikte på pedagogiskt arbete inom kulturskolan. Arbetet 


under 2018 har inriktats på att utveckla utbildningen, skriva 


utbildnings- och kursplaner, så att den nya kursen kan utlysas 


inför höstterminen 2019. Dessutom planerar fakulteten att 


utveckla nya kortare kurser med inriktning mot fortbildning 


för kulturskolans lärare. I båda dessa kurser, inte minst i kul-


turskolepedagogutbildningen, kommer distansutbildning att 


vara central del, vilket innebär att fakulteten planerar även 


för en satsning på digital infrastruktur framöver. För att sam-


ordna och koordinera arbetet med satsningens alla delar har 


en projektledare anställts. Denna anställning är placerad på 


ämneslärarutbildningen vid Musikhögskolan, med uppdraget 


att arbeta brett inom fakultetens ämnesområden. 


Som en del i förankrings- och planeringsarbetet träffades 


representanter för fakulteten och för Universitets- och hög-


skolerådet, för att inventera universitetets utbud av utbildning 


med relevans för kulturskolan. Vid dialogen presenterades 


även tankarna inför den kommande kulturskolepedagogut-


bildningen.


Vid flera tillfällen under hösten 2018 genomfördes dialog-


möten på både nationell och regional nivå med representanter 


för chefer och lärare inom kulturskolan, men också diskus-


sions- och avstämningsmöten nationellt mellan de lärosäten 


som tilldelats medel i Kulturskoleklivet. Exempelvis besökte 


representanter för fakulteten Nätverket för skånska musik- och 


kulturskolor och träffade alla regionens kulturskolechefer. 


Dessutom bjöds lärare och ledare från Skånes alla kulturskolor 


in till en Kompetensdialog den 30 oktober på Musikhögskolan 


för samråd om fortbildningsbehov och kulturskolepedagogut-


bildningens innehåll och utformning.


ÄMNESLÄRARUTBILDNING
Lunds universitets ämneslärarutbildning har flyttat från Hel-


singborg till Lund. Ett programråd inrättades, där represen-


tanter från ämnena matematik, fysik, moderna språk, historia, 


svenska, engelska, UVK (utbildningsvetenskaplig kärna) och 


VFU (verksamhetsförlagd utbildning) finns företrädda. 


Under 2018 har religionskunskap tillkommit som andra-


ämne och ämnet finns sedan dess företrätt i programrådet.


Under 2018 var 592 studenter registrerade (varav 161 på 


musikhögskolan). 142 studenter (varav 27 på musikhögsko-


lan) startade under hösten sin utbildning med inriktning mot 


gymnasieskolan. I den kompletterande utbildningen (KPU) vid 


Ämneslärarutbildningen var 44 studenter som antogs våren 


2018 registrerade under höstterminen. Musikhögskolan hade 


11 KPU-studenter under året. Detta motsvarar 506 HST.


Dimensioneringen har gjorts utifrån studenternas efter-


frågan och arbetsmarknadens behov. Faktorer som påverkar 


arbetsmarknaden för ämneslärare är den demografiska utveck-


lingen, konjunkturförändringar, ökad rörlighet på arbetsmark-


naden och politiska beslut såsom den nya skollagens krav på 


utbildade lärare. På sikt ser arbetsmarknaden för ämneslärare 


god ut och dimensioneringen är gjord med hänsyn till detta. 


Det finns dock behov av att inom regionen finna långsiktiga 


lösningar på VFU-placeringar. Regelbundet möter utbildnings-


ledare huvudmännen för skollagsstyrda verksamheter för 


att diskutera dimensionering och behov av lärarkategorier. 


Information till studenterna utgår från nationella prognoser 


i relation till den regionala situationen. Studenterna vägleds 


genom utbildningsdagar, öppet hus, information, hemsida 


samt studieinformation på skolor i regionen. 


Återrapporteringskrav: Universitetet och högskolor som har 
tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska plane-
ra för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och 
ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot 
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella 
och regionala behov. De överväganden och åtgärder som 
har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta 
val ska redovisas i årsredovisningen.


JIDDISCH
Universitetet erbjöd tio olika kurser (varav åtta som fristående) 


under 2018 i ämnet jiddisch. Totalt sökte 141 personer en eller 


flera av de erbjudna kurserna som resulterade i att 27 platser 


på kurserna togs i anspråk.


Figur 3.23 Sökande, helårsstudenter och 
helårsprestationer i jiddisch (antal)


2014 2015 2016 2017 2018


Sökande totalt 135 117 105 205 141


– kvinnor / män (%) 53 / 47 54 / 46 46 / 54 51 / 49 55 / 45


Helårsstudenter (HST) 9,7 8,3 9,9 15,7 8,6


– kvinnor / män (%) 44 / 56 63 / 37 49 / 51 54 / 46 56 / 44


Helårsprestationer (HPR) 6,4 7,5 6,7 10,0 7,2


– kvinnor / män (%) 35 / 65 47 / 53 51 / 49 62 / 38 59 / 41


Återrapporteringskrav: Universitetet ska varje läsår erbjuda 
utbildning i jiddisch. Av årsredovisningen ska framgå antalet 
erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstuden-
ter och helårsprestationer.
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3.7 Integrationssatsningar 
och bedömning av reell kompetens
Lunds universitet har under 2018 fortsatt arbetet med integration av nyanlända 
akademiker och arbetet med validering och reell kompetens. Arbetet har bedrivits både 
inom lärosätet och i samverkan med andra parter. 


En stor del sker i form av uppdragsutbildning med Arbetsför-


medlingen som uppdragsgivare. Mer om dessa projekt finns i 


kapitel 5.4 Uppdragsutbildning. Utöver dessa kan bland annat 


projektet Nyanlända akademiker nämnas. I detta projekt arbe-


tar lärosätena i Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen 


för att förkorta vägen till arbetsmarknaden genom informa-


tion, kartläggning och vägledning. 


Universitetet har i en skrivelse till Utbildningsdepartementet 


fört fram önskemål om ett modifierat uppdrag där möjlighet 


ges att utbilda personer som påbörjat, men inte hunnit avsluta 


generell utbildning i sina respektive hemländer före de av olika 


skäl hamnat i Sverige. Kompletterande utbildning fungerar 


väl för dem som behöver söka legitimation i Sverige, vilket 


universitetets söksiffror tydligt visat, men för personer med 


generella examina behövs andra utbildningsformer.


KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR PERSONER 
MED UTLÄNDSK AKADEMISK EXAMEN
Återrapporteringskrav: Samtliga lärosäten som tilldelas 
medel från denna anslagspost ska i årsredovisningen redo-
göra för antalet sökande och antagna till utbildning som 
bedrivs enligt förordning (2008:1101) om högskoleutbild-
ning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt 
antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt 
ovan uppdelat på antagningstermin.


Av årsredovisningen ska även framgå utbildningens 
upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. 
Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kost-
naderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för 
planering, antagning, validering, undervisning och verksam-
hetsförlagt utbildningen.


Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redo-
visa:
a)  antalet studenter som har genomgått utbildningen med 


godkänt resultat, och
b)  antalet studenter som har avbrutit studierna under utbild-


ningens gång och anledningen till detta.


Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de 
arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet 
av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppfölj-
ning och utvärdering av området som utförs av Universi-
tetskanslersämbetet. Lunds universitets uppdrag omfattar 
även kompletterande utbildning för ekonomer, ingenjörer, 
läkare, psykologer och systemvetare. Lunds universitet är 
samordnande lärosäte för ekonomer och systemvetare.


Figur 3.24 Kompletterande utbildning för personer 
med utländsk akademisk examen


2017 2018


Förstahandssökande 44 255


– andel kvinnor 70 42


Antagna 19 42


– andel kvinnor 74 60


Helårsstudenter totalt 12 42


– andel kvinnor 69 62


Helårsstudenter antagna HT17 12 12


– andel kvinnor 69 68


Helårsstudenter antagna VT18 21


– andel kvinnor 51


Helårsstudenter antagna HT18 9


– andel kvinnor 76


KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR EKONOMER
Utbildningen syftar övergripande till att studenterna utifrån 


nya kunskaper ska kunna reflektera över tidigare utbildning 


samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kun-


skap och att utveckla sin kompetens. Utbildningen omfattar 


60 högskolepoäng och bedrivs i kursform. Huvudområde är 


företagsekonomi. Det finns möjligheter till stödundervisning 


i svenska för de studenter som så önskar, men detta moment 


är inte en del av utbildningen. Under hösten 2018 har utbild-


ningen bestått av kurser i företagsekonomi samt även kurser 


i professionell utveckling. Även kurser i samhälls- och författ-


ningskunskap har påbörjats under höstterminen 2018. För 


studenter som så önskar har verksamhetsförlagd utbildning 


erbjudits i den mån det gått att ordna platser.


Undervisningen är upplagd för att stödja och stimulera 


studentens utveckling av professionell kompetens och själv-


ständigt lärande. Studenter arbetar vanligtvis tillsammans eller 


i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra 


till varandras lärande. 


Det har varit svårt att nå ut med information till målgruppen 


om att den här utbildningen finns. De personer som har sökt 


har generellt vistats länge i Sverige. Det finns ett stort intresse 


för verksamhetsförlagd utbildning. Av de som antagits hös-


ten 2018 har flertalet redan gått en utbildning på ett svenskt 


lärosäte utöver den utbildning de har från hemlandet. Det 


har ändå inte lett till en etablering på arbetsmarknaden. Det 


finns även stora variationer i svenska språket trots uppnådda 


förkunskaper i svenska. Det är mycket svårt att få fram VFU-


platser. Företag är intresserade initialt men inte i senare skede.


Kostnaderna för planering är 310 tkr, validering 0 tkr, antag-


ning 20 tkr, undervisning 165 tkr samt verksamhetsförlagd 


utbildning 165 tkr. 
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KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR SYSTEMVETARE
Den kompletterande utbildningen i systemvetenskap startade 


inte under 2018 på grund av för få sökande. 


KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR INGENJÖRER
Den kompletterande utbildningen för ingenjörer startade inte 


under 2018 på grund av för få sökande.


KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR LÄKARE
Vårterminen 2018 antogs 20 personer till den kompletterande 


utbildningen för läkare. Av dessa 20 har sex personer lämnat 


utbildningen på grund av att de klarat Socialstyrelsens kunskaps-


prov och på så sätt valt en annan väg mot läkarlegitimation.


Varje termin är uppdelad i två kurser. Utbildningen har fyra 


separata kurser på avancerad nivå där varje kurs motsvarar 


15 högskolepoäng. Det huvudsakliga ämnesområdet är teo-


retisk och praktisk medicin men även en kurs i samhälls- och 


författningskunskap. I kurserna ingår såväl lärarledd undervis-


ning i helkurs som undervisning i mindre kurser. En stor del av 


utbildningen genomförs som en praktisk klinisk utbildning i 


nära samarbetet med hälso- och sjukvården. VIL-placeringarna 


(Verksamhetsintegrerat lärande) utgör 14 veckor på våren och 


sju på hösten.


Det finns en utvecklad och rättssäker modell för urval vilket 


har gjort att studenterna är motiverade och har goda medi-


cinska baskunskaper. Därför har utbildningen kunnat utformas 


så att eventuella kunskapsluckor fyllts i. Både handledare och 


lärare har lämnat positiv återkoppling på de studenter de mött 


under utbildningen. 


Antagningskostnaderna uppgår till 41 tkr, Validering 0 tkr, 


Planering 1 901 tkr, Undervisning 832 tkr, VIL 1 431 tkr.


KOMPLETTERANDE UTBILDNING FÖR PSYKOLOGER
Efter avslutad utbildning ska studenterna visa sådana kunska-


per, förmågor och förhållningssätt som krävs för psykologyrket 


i Sverige samt vara behöriga att genomföra föreskriven prak-


tisk tjänstgöring för psykologlegitimation (PTP) och därefter 


kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.


Utbildningen omfattar maximalt 90 högskolepoäng och 


innehåller teoretiska och praktiska inslag inom ramen av ett 


kurspaket. Individuella studieplaner upprättas med hänsyn till 


personens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Delar 


av de kurser som ingår i kurspaketet läses integrerat med 


befintliga kurser på psykologprogrammet. Eftersom samtliga 


studenter ska genomföra handlett klientarbete (dvs psykolo-


gisk behandling under handledning), så kommer ingen kunna 


genomföra utbildningen på kortare tid än 3 terminer. Ingen 


har heller en studieplan som överstiger tre terminer. Samtliga 


bedriver heltidsstudier de två första terminerna och enstaka 


studenter bedriver studier på något mindre än heltid termin 3.


De viktigaste erfarenheterna som har gjorts hittills är att 


antagningsprocessen är tämligen komplicerad där mycket tid 


behöver läggas på att bedöma de utbildningar och examina som 


de sökande har med sig från sina ursprungsländer. Ibland är 


detta underlag tämligen begränsat eller kortfattat, vilket med-


för ytterligare svårigheter när sedan kompletteringsbehovet ska 


bedömas för att kunna upprätta individuella studieplaner. I arbe-


tet med de individuella studieplanerna har det även blivit tydligt 


att det finns ett liknande kompletteringsbehov för majoriteten, 


där till exempel samtliga har ett behov av att komplettera de 


kliniska delarna och delar av utredningsmetodiken. Rent orga-


nisatoriskt kräver det också tämligen omfattande resurser att få 


tillstånd den individualisering av den faktiska studiegången som 


utbildningen bygger på och att få samläsningen med moment 


och delkurser vid psykologprogrammet att fungera. 


En av de stora utmaningarna handlar om kunskaper i svens-


ka. Flera av de studenter som har med sig godkända betyg på 


Svenska 3 från kommunal vuxenutbildning/SFI inte med rim-


lighet kan anses uppfylla lärandemålen för dessa kurser. Hur 


man effektivt och på kort tid ska kunna ge nödvändiga kun-


skaper i skriftlig och talad svenska till personer med utländsk 


akademisk examen är därför ett prioriterat område att arbeta 


vidare med för samtliga inblandade parter. Ett initiativ på detta 


område som tagits lokalt i Lund är att arrangera ett moment 


bestående av träffar kring muntlig och skriftlig kommunikation 


på svenska. Kursen hålls av Institutionen för Nordiska språk 


och riktar sig till kompletteringsstudenter som kompletterar 


till psykolog respektive läkare och finansieras av det anslaget 


till kompletteringsutbildningarna för dessa examina.


Studenternas närvaro vid undervisningen samt resultatet 


på de prov som hittills hållits är generellt goda och ger ingen 


anledning till oro eller åtgärd. Endast enstaka studenter har 


blivit underkända på något moment. Som tidigare nämnts 


bedöms svenska språket vara en av de större utmaningarna.


Av de sammantaget 26 studenter som antagits sedan 


hösten 2017 har en (1) gjort studieuppehåll och två har av 


socialstyrelsen bedömts behöriga att göra PTP innan de var 


klara med samtliga. Samtliga dessa tre studenter var kvinnor. 


Den totala uppskattningen av kostnaderna uppgår till unge-


fär 2,5 miljoner kronor för 2018 (inklusive indirekta kostnader).


Kostnader för planering uppgår till 150 tkr, antagning 50 tkr, 


validering 106 tkr, undervisning 790 tkr, verksamhetsförlagd 


utbildning 1 400 tkr 


REELL KOMPETENS
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska finnas en 
redogörelse för hur arbetet med bedömning av reell kom-
petens utvecklas. Redovisningen ska också innefatta hur uni-
versitetet har bidragit till Universitets- och högskolerådets 
arbete inom ramen för den nämnda uppdraget. I årsredo-
visningen ska universitet redogöra för hur arbetet med reell 
kompetens har utvecklats under perioden.


Under 2018 avslutades projektet med att ta fram en modell för 


reell kompetensbedömning. Arbetet har därefter rapporterats 


till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden. Under 


hösten har arbetet med att ta fram en plan för implementering 


av valideringsmodellen. Vissa delar avvaktar dock den natio-


nella utvecklingen på området så att den fungerar tillsammans 


med det lokala arbetet. Hur reell kompetens används vid de 


olika fakulteterna ser olika ut och utvecklingsarbete fortsätter 


utifrån de olika förutsättningarna och behoven. Arbetet med 


reell kompetens kommer att fortsätta utvecklas inom lärosätet 


och i samarbete med andra myndigheter och organisationer. 


Det är en hörnsten i arbetet med det livslånga lärandet. Projek-


ten Vägen till validering och Validering mot Socionomexamen 


som initieras via Universitets- och högskolerådet har fortsatt 


under året. Projekten har skapat valideringsmodeller som kan 


komma att användas både regionalt och nationellt.
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Forskning är en av universitetets grundläggande uppgifter. Två 
tredjedelar av universitetets intäkter avser forskning. I detta 
kapitel presenteras utbildning på forskarnivå och utvecklingen vad 
gäller strategiska forskningsområden, särskilda forskningsbidrag, 
forskningsinfrastruktur och vetenskapliga publikationer. 


4. Forskning


Figur 4.4 Universitetets största bidragsfinansiärer 
(inkomster, mnkr)


Finansiär 2018


Vetenskapsrådet 947,1


EU 265,9


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 193,7


Formas 138,3


Stiftelsen för Strategisk Forskning 129,8


Figur 4.1 Intäkter för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)


Figur 4.2 Kostnader för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr) 


Figur 4.3 Ekonomisk utveckling för forskning och 
utbildning på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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4.1 Ett dynamiskt forskningsuniversitet
Efter en ständig ökning av forskningsanslagen och en kraftig expansion under många 
år av forskningen vid Lunds universitet finns det tecken på viss utplaning när det gäller 
externa bidrag. Universitetet står sig starkt som internationellt forskningsuniversitet, 
men måste ständigt agera proaktivt i relation till forskningspolitiska reformer samt 
förändringar i omvärlden.


Lunds universitet är ett brett, forskningsintensivt och inter-


nationellt universitet. Medan utbildningsvolymen har legat 


ganska konstant under flera år, har anslagen till forskning 


och forskarutbildning ökat stadigt under en längre tid. Detta 


dels genom ökade statliga anslag för forskning, men framför 


allt genom att universitetets forskare varit framgångsrika i att 


erhålla forskningsmedel i konkurrens. Efter denna långsiktiga 


ökning av forskningsfinansieringen, finns det nu tecken på 


en viss stabilisering och utplaning avseende externa anslag 


sökta i konkurrens. 


Universitetet fördelar drygt 40 procent av forsknings-


finansieringen som erhålls som anslag, medan resten av 


forskningsfinansieringen utgörs av bidrag sökta i konkurrens 


samt avgifter för uppdragsforskning. Den privata forsknings-


finansieringen märks genom att Knut och Alice Wallenbergs 


Stiftelse är den tredje största externa finansieringskällan för 


forskare vid Lunds universitet, efter Vetenskapsrådet och EU:s 


ramprogram Horisont 2020 (H2020). Intresset för att delta i 


H2020 är stort och har ökat sedan förra ramprogrammet, FP7. 


Under H2020 har cirka 1 350 ansökningar skickats in mellan 


2014–2018, Lunds universitet är bäst i Sverige i H2020 när 


det gäller beviljande av Marie Skłodowska Curie Actions och 


Europeiska forskningsrådet. Även inom området forsknings-


infrastruktur har universitetet en mycket hög beviljandegrad 


på 62 procent. 


Forskningspolitiska prioriteringar och omvärldsfaktorer 


påverkar förstås forskningen vid Lunds universitet. Universi-


tetet försöker dels att analysera vilka konsekvenser eventuella 


förändringar har för våra forskningsmiljöer, dels att bidra med 


expertkunskap och synpunkter i olika processer. Under det 


gångna året finns ett flertal viktiga forskningspolitiska proces-


ser som på olika sätt involverat universitetet, till exempel den 


kommande styr- och resursutredningen och utvecklingen av 


den nya EU-ramprogrammet för forskning och innovation. Det 


finns också flera trender som påverkar Lunds universitets forsk-


ning – dess finansiering och strategiska inriktning. Bland dessa 


kan här nämnas ett ökande intresse för FN:s hållbarhetsmål 


(Agenda 2030), utveckling och konsekvenser av artificiell intel-


ligens, fokus på samverkan och impact samt brexit. 


Inom Lunds universitet har flera proaktiva insatser med 


fokus på forskning genomförts i relation till det som händer i 


vår omvärld under det gångna året. Till exempel har universi-


tetet avsatt 64 miljoner kronor för en egen forskarskola inom 


Agenda 2030. Tillsammans med Lärosäten Syd har universi-


tetet också startat ett EU-kontor i Bryssel, med syfte att skapa 


synlighet, hjälpa forskare och öka universitetets kompetens 


kopplat till EU:s forskningsprogram.


Sammanfattningsvis så befinner sig Lunds universitet i ett 


sammanhang som präglas av både kontinuitet och förändring. 


Universitetet står sig starkt som internationellt forsknings-


universitet, men måste ständigt agera proaktivt i relation till 


forskningspolitiska reformer samt förändringar i omvärlden. 
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4.2 Utbildning på forskarnivå
Lunds universitet har sedan några år tillbaka en rådgivande universitetsgemensam 
forskarutbildningsnämnd, som bereder strategiska forskarutbildningsfrågor åt 
rektor. Rektor har delegerat åt nämnden att behandla och ta beslut inom nämndens 
verksamhetsområde. 


Detta gäller bland annat utvärdering och kvalitetssäkring inom 


forskarutbildning. Forskarutbildningsnämnden består av en 


ledamot för varje fakultet, tre doktorander samt vicerektor 


för forskarutbildning som ordförande. Tre företrädare från per-


sonalorganisationerna har närvaro-, yttrande och förslagsrätt. 


Forskarutbildningsnämnden tar fram en tvåårig verksamhets-


plan med frågor nämnden vill prioritera, med årliguppföljning 


och rapportering till rektor.


STIPENDIEFINANSIERING
Doktorander med stipendier vid universitetet ska ha en god 


studiemiljö såväl socialt som ekonomiskt samt likvärdiga för-


hållanden jämfört med anställda doktorander. I januari 2018 


trädde universitetets bestämmelser ikraft om tilläggsfinansie-


ring av stipendiefinansierade doktorander – stipendiesumman 


ska motsvara lönen för en doktorand med doktorandanställ-


ning. Under hösten har en uppföljning av hur fakulteterna 


tillämpar bestämmelsen om tilläggsfinansiering gjorts. 


Tolkningen av regeringens bestämmelser i högskoleförord-


ningen gällande från 1 juli 2018 om stipendiefinansiering för 


doktorander, med syfte att begränsa lärosätenas möjligheter 


att anta doktorander med stipendium har diskuterats under 


året.


Frågeställningarna har gällt säkerställande av att de bäst 


lämpade doktoranderna antas till utbildning på forskarnivå 


eftersom en bred utlysning och antagning i konkurrens inte 


föreligger vid stipendiefinansiering. Uppföljningen visar att 


fakulteterna etablerat antagningsrutiner för att tillse att de 


bäst lämpade antas genom exempelvis särskilt noggrann 


prövning av studiefinansieringen och behörighetsprövning. 


Utgångspunkt är att doktoranden har genomgått en konkur-


rensutsatt urvalsprocess för att erhålla stipendiet från en extern 


aktör och samtidigt beakta hur forskningsmiljön kvalitativt 


påverkas.


KARTLÄGGNING RÖRANDE 
HANDLEDARUTBILDNING OCH UPPFÖLJNING AV 
INDIVIDUELLA STUDIEPLANER
Universitetet har inlett arbetet med att kartlägga hur hand-


ledarutbildning och fortbildning av handledare ser ut och 


organiseras vid fakulteterna samt undersöka möjligheter till 


samordning och samsyn. I april ordnade den universitetsge-


mensamma forskarutbildningsnämnden ett halvdagssemina-


rium på temat, med bland annat inbjuden kompetens från 


Umeå universitet. 


Under året har också en systematisk övergripande uppfölj-


ning av att individuella studieplaner hanteras i överensstäm-


melse med universitetets bestämmelser genomförts. Ett slump-


mässigt urval av individuella studieplaner har därvid samlats 


in från fakulteterna.


KARTLÄGGNING RÖRANDE OBLIGATORISK 
UTBILDNING I FORSKNINGSETIK FÖR 
DOKTORANDER
Universitetet har vidare kartlagt förutsättningarna och gett 


ett förslag till lämplig nivå för obligatorisk utbildning i forsk-


ningsetik för doktorander. Syftet är att säkerställa att universi-


tetets doktorander erhåller färdighet i att etiskt analysera och 


bedöma sin egen och andras forskning – som i sin tur kräver 


kunskaper om vetenskapliga normer och vad som räknas som 


avsteg från dessa, grundläggande forskningsetiska principer 


och gällande bestämmelser. Framför allt att säkerställa att 


doktoranden erhåller ökad förståelse med kompetens att 


genomlysa det egna doktorandprojektet ur etiska aspekter och 


samtidigt förbereda för en forskarkarriär där nya projekt och 


ämnesöverskridande samarbeten kan initieras. Universitetets 


avdelning för medicinsk etik har ansvarat för arbetet. 


SYSTEMATISERA KVALITETSARBETET
Fakulteternas arbete med att utveckla metoder, rutiner, pro-


cesser samt lämplig systematik för kvalitetsgranskning och 


kvalitetsutveckling i forskarämnena har tagit fart. Ett par 


exempel är samhällsvetenskapliga fakulteten som under hös-


ten genomförde en pilotutvärdering av forskarutbildningen i 


socialt arbete med externa sakkunniga som granskare samt 


medicinska fakulteten som etablerat bedömningskriterier 


gällande antagningsprocess, handledarens kompetens, dok-


torandprojektet samt för bedömning av den så kallade halv-


tidskontrollen. Fakulteten har även inlett ett arbete i syfte att 


erhålla kvalitetsstämpeln, Orpheus Label, (inom europeiska 


nätverket för forskarutbildning inom medicin och hälsa).


FORSKARSKOLA MED FOKUS PÅ 
SAMHÄLLSUTMANINGAR OCH AGENDA 2030 
Universitetet startade en tvärvetenskaplig forskarskola med 


fokus på samhällsutmaningar och det globala uppdrag som 


Agenda 2030 utgör. Forskarskolan tar tillvara universitetets 


bredd i forskning och utbildning. Forskarskolan är organisa-


toriskt knuten till universitetets Hållbarhetsforum. Samtliga 


fakulteter deltar i forskarskolan genom kursutveckling, semi-


narier och föredrag. Forskarskolans kurser är öppna för alla 


doktorander vid universitet för möjlighet att fördjupa sig i 


hållbarhetsfrågor.
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Figur 4.7 Forskarstuderande  
per finansieringsform (HTE)


2014 2015 2016 2017 2018


Doktorandtjänst 1 425 1 348 1 258 1 166 1 054


– kvinnor / män (%) 46 / 54 45 / 55 45 / 55 47 / 53 47 / 53


Utbildningsbidrag 0 0 0 0 0


– kvinnor / män (%) - - - - -


Annan finansiering 460 474 454 455 398


– kvinnor / män (%) 45 / 55 45 / 55 48 / 52 47 / 53 49 / 51


Totalt 1 885 1 823 1 712 1 622 1 453


– kvinnor / män (%) 45 / 55 45 / 55 46 / 54 47 / 53 48 / 52


Figur 4.8 Forskarstuderande med 
anställning utanför universitetet (HTE)


2014 2015 2016 2017 2018


Företagsdoktorander 58 52 59 54 52


– kvinnor / män (%) 28 / 72 33 / 67 37 / 63 35 / 65 35 / 65


Anställning i offentlig sektor 
m.m. 38 39 35 42 48


– kvinnor / män (%) 55 / 45 51 / 49 58 / 42 64 / 36 62 / 38


Anställning på 
universitetssjukhus 124 122 106 93 86


– kvinnor / män (%) 54 / 46 52 / 48 50 / 50 53 / 47 50 / 50


Figur 4.5 Forskarstuderande (individer) Figur 4.6 Examina på forskarnivå (antal)


FORSKARSKOLAN I ÄMNESDIDAKTIK
Forskarskolan i utbildningsvetenskap med inriktning mot 


ämnesdidaktik, som initierades 2012, fortsätter 2018 – 2021. 


Forskarskolan är tvärvetenskaplig, men knuten till institu-


tionen för utbildningsvetenskap. Forskningen bidrar till den 


vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom lärande, undervis-


ning, utbildningssystem, skola och profession. Kopplingen till 


lärarutbildningen innebär att den utbildningsvetenskapliga 


forskningen också ska ge vetenskapliga bidrag till lärarprofes-


sionens kunskapsutveckling.


KARRIÄRSTÖD 
Inom ramen för karriärplanering för doktorander har Lunds 


universitet gett en kurs i att utforma sin individuella karriärplan 


samt konkreta verktyg för att sätta den i verket. Kursen är nät-


baserad och ges på engelska. Förutom att kursen ger verktyg 


för att planera sin tänkta karriär, kan den utgöra underlag för 


den individuella studieplanen och utvecklingssamtalet.
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4.3 Strategiska forskningsområden
Lunds universitets strategiska forskningsområden bedriver excellent forskning inom 
flera ämnesområden. Forskningen bidrar till att lyfta svensk forskning internationellt 
och utgör viktiga och centrala forskningsmiljöer vid Lunds universitet. 


Lunds universitet är verksamt i tolv av totalt 43 nationella, 


strategiska forskningsområden (SFO) och är huvudman för nio 


av dem. Totalt har Lunds universitet erhållit 1 477 miljoner kro-


nor i anslag till SFO-verksamheter under perioden 2010–2018, 


varav 193 miljoner kronor för 2018. 


Under 2018 har vicerektor för forskning, Stacey Ristin-


maa Sörensens arbete med de strategiska forskningsområ-


dena bland annat fokuserat på att synliggöra miljöerna, både 


externt och internt. 


ATT BYGGA OCH UTVECKLA STARKA 
FORSKNINGSMILJÖER 
I början av 2000-talet svepte en våg av finansiering av starka 


forskningsmiljöer in över det svenska forskningslandskapet. 


Lunds universitet var mycket framgångsrikt i konkurrensen om 


dessa satsningar och har genom åren förvaltat och utvecklat 


drygt 30 starka forskningsmiljöer finansierade med externa 


forskningsmedel. Lunds universitet står nu inför utvärderingar 


av flera av dessa miljöer, bland annat av Linnéstödet. Som ett 


led i förberedelserna inför kommande utvärderingar arrang-


erade universitetet i juni ett seminarium med syfte att belysa 


universitetets erfarenheter av att bygga och utveckla starka 


forskningsmiljöer. Vilka lärdomar kan dras från Lunds univer-


sitets erfarenheter av starka forsknings miljöer? En forsknings-


politisk analys satte ramen och frågor på temat belystes ur 


SFO-, fakultets-, och universitetsledningens perspektiv. 


MISSION is POSSIBLE
Universitetet lanserade under året det digitala vetenskaps-


magasinet MISSION is POSSIBLE. I magasinet lyfter universite-


tet fram SFO-verksamheternas framgångsrika forskning för att 


visa hur den hjälper till att möta de utmaningar samhället står 


inför. Magasinet når ut i universitetets digitala kanaler, både 


nationellt och internationellt.


GEMENSAM BAS FÖR ÅRLIG UPPFÖLJNING
Sektionen Forskning, samverkan och innovation har, på 


uppdrag av vicerektor för forskning, genomfört projektet 


Framtagande av underlag för uppföljning av de strategiska 


forskningsområdena vid Lunds universitet. Projektet har resul-


terat i en gemensam bas för årlig uppföljning av miljöerna, ett 


metodstöd för redovisning av samhälleligt genomslag samt en 


forskningspolitisk analys av professor Mats Benner. Syftet är att 


förbereda universitetet inför kommande utvärdering av SFO-


verksamheterna. Genomförandet av den årliga uppföljningen 


kommer att utnyttja Lunds universitets system för forsknings-


information (LUCRIS). 


4.4 Europeiska unionens ramprogram 
för forskning och innovation
Två år med utlysningar inom alla delprogram återstår i Horisont 2020 
– EU:s ramprogram för forskning och innovation. 


Horisont 2020 (H2020) är en av världens största forsknings-


satsningar. Programmet är stort och finansierar både forskning 


och innovation och är Europeiska unionens verktyg för att 


stärka den europeiska kunskapsbasen och öka Europas tillväxt 


och konkurrenskraft.


Det går bra för Lunds universitet, som fortsatt är en av de 


tre största aktörerna i Sverige, sett till kontrakterade medel och 


antalet beviljade projekt. De båda andra i toppen är Kungliga 


Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. På europeisk nivå 


ligger universitetet på plats 41:e bland samtliga deltagare vid 


årets slut 2018. 


Universitetets forskare är starkast inom den del av pro-


grammet som kallas Excellent Science, med programmen 


European Research Council Grants, Marie Skłodowska Curie 


Actions (forskarmobilitet), Research Infrastructures och Future 


and Emerging Technologies. Där återfinns mer än 65 procent 


av de beviljade projekten. Övriga 35 procent projekt utgörs 


av samarbetsprojekt inom Societal Challenges och Industrial 


Leadership, där deltagandet är störst inom delprogrammen 


Health samt Information Communication Technologies. 


I Bryssel fortsätter förberedelserna för nästa ramprogram, 


Horisont Europa (HEU). Programmets ramverk börjar bli tyd-


ligt, men detaljerna utmejslas fram till november 2019, då 


ramprogrammet beslutas. Universitetet har under året aktivt 


arbetat med att påverka utformningen av programmet, främst 


via League of European Research Universities, Forsknings- och 


innovationsrådet i Skåne, samt genom inspel till regeringskans-


liet. Under hösten 2018 öppnade universitetet i samarbete 
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4.5 Forskningsinfrastruktur
Tillgång till ändamålsenlig och modern forskningsinfrastruktur 


är en viktig förutsättning för att forskning inom en lång rad 


områden och discipliner ska kunna bedrivas med hög kvalitet 


och kunna hävda sig internationellt. Till forskningsinfrastruk-


tur räknas databaser, samlingar, apparatur med mera. Hit 


räknas även större nationella forskningsanläggningar såsom 


MAX IV. Det går att söka bidrag från Vetenskapsrådet för 


viss nationell och internationell forskningsinfrastruktur. För 


att finansiera anskaffning, uppgradering och drift av lokal 


forskningsinfrastruktur, som behöver finnas inom universi-


tetet, finns emellertid få möjligheter till extern finansiering. 


Som ett led i universitetets strävan att ge forskare tillgång till 


ändamålsenlig forskningsinfrastruktur, avsätts medel av såväl 


fakulteter som universitetet centralt för detta syfte. Bidrag 


ur den centrala potten utlyses årligen och söks i konkurrens. 


Det är forskningsnämnden som ansvarar för utlysningar och 


som rekommenderar hur medlen bör fördelas. Våren 2018 


inrättade forskningsnämnden en arbetsgrupp för forsknings-


infrastruktur, som bland annat ansvarar för utvärdering av 


ansökningar och beredning inför nämndens beslut. År 2018 


bedömde arbetsgruppen 26 inkomna ansökningar, varav åtta 


rekommenderades finansiering. I enlighet med arbetsgruppens 


och forskningsnämndens förslag beviljade universitetet sam-


manlagt 20 miljoner kronor under perioden 2019–2021 till 


dessa satsningar på lokal forskningsinfrastruktur.


Tillsammans med övriga svenska lärosäten i URFI (universi-


tetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur) bistod Lunds 


universitet Vetenskapsrådet (VR) i dess arbete för att identi-


fiera det nationella behovet av forskningsinfrastruktur. Som 


ett resultat av inventeringen publicerade VR under hösten sin 


uppdaterade Guide till infrastrukturen 2018, vilken meddelar 


vilka områden som kan bli aktuella för finansiering inom ramen 


för VR:s nästa utlysning avseende forsknings infrastruktur av 


nationellt intresse. Diskussioner pågick mellan berörda svenska 


forskargrupper och andra intressenter under hösten, och i 


december 2018 kunde de ansökningskonsortier som förvän-


tas lämna ansökan till VR i februari 2019 etableras. Lunds 


universitet är huvudsökande i fyra av dessa.


med Lärosäten Syd ett kontor i Bryssel för att förstärka lärosä-


tenas och forskarnas synlighet, men även ge ökad omvärlds-


bevakning och ökad kunskap om enskilda utlysningar. Genom 


representation kan universitetet nära följa arbetet med HEU 


och bidra till att stärka universitetets arbete med att påverka 


utformningen av ramprogrammet. 


Programmet, med en föreslagen budget på mer än 100 mil-


jarder euro, ska fortsätta att finansiera så kallad Excellent and 


Open Science, med i princip samma delprogram som i H2020. 


Tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten finansieras 


för att möta globala utmaningar och industrins behov, nu 


identifierade i sex ämnesövergripande kluster.


Figur 4.9 Antal projekt samt kontrakterade medel (mnkr, SEK)1 i Horisont 2020 


Antal projekt 
i H2020 som 


startade 2017 


Summa 
kontrakterade 
medel SEK (ca) 


20172


Antal projekt 
i H2020 som 
startar 2018


Summa 
kontrakterade 
medel SEK (ca) 


20183


Totalt antal 
beviljade 


projekt, 
2014–2018


Total summa 
kontrakterade 


medel, 
2014–20184


Samarbetsprojekt 26 102,8 19 56,2 109 466,0


– varav koordinerade vid Lunds universitet 3 36,2 0 0 12 127,1


Individuella projekt 11 138,0 20 171,0 56 632,0


– varav ERC-projekt 7 131,4 8 147,3 36 596,7


Totalt antal projekt och kontrakterade medel 37 240,8 165 1 098,0


1) Samtliga beräkningar är uppskattningar baserade på de genomsnittliga växelkurserna per år 
2) Växlingskurs 9,50 SEK per euro 
3) Växlingskurs 10,26 SEK per euro 
4) Växlingskurs 9,65 SEK per euro
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4.6 Vetenskapliga publikationer
Produktionen av vetenskapliga publikationer vid Lunds universitet följer en stabil 
utveckling och omfattar årligen omkring sex tusen vetenskapliga publikationer.


På grund av eftersläpning i inrapporteringen är siffrorna för 


2018 preliminära och det är troligt att det faktiska antalet 


publikationer kommer att ligga i nivå med publiceringen för 


2017 eller något över.


Den största delen av publiceringen består av artiklar och 


översiktsartiklar i referentbedömda tidskrifter – cirka fem tusen 


per år – medan övriga bidrag utgörs av bokkapitel, konferens-


artiklar, monografier samt editerade volymer.


CITERINGSGRAD
För att få en uppfattning om forskningens genomslag kan det 


vara av intresse att studera hur ofta publikationerna citeras av 


andra forskare. Ett sätt att mäta citeringsgrad är att fokusera 


på andelen publikationer som tillhör de tio procent mest cite-


rade inom sina forskningsområden. Sett över en femårsperiod 


tillhör 20 procent av artiklar och översiktsartiklar från Lunds 


universitet detta toppskikt av högt citerade publikationer. 


Andelen fluktuerar någon procentenhet upp eller ner från år 


till år men det är inga stora förändringar över tid. Som en 


jämförelse kan nämnas att 18,3 procent av Sveriges totala pro-


duktion av artiklar och översiktsartiklar under samma period 


tillhör den högsta tiondelen.


Figur 4.10 Andel publikationer som tillhör 
de 10 procent mest citerade


2013 2014 2015 2016 2017


Publikationer (%) 20,5 19,7 21,2 19,8 18,9


Källa: SciVal


INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN
Forskningen blir alltmer internationell och det återspeglas 


tydligt i publiceringen. Andelen artiklar som har samförfat-


tats med forskare i andra länder har ökat stadigt från drygt 


58,2 procent år 2013 till 62,9 procent 2017. Den här trenden 


är generell och den samlade publiceringen från lärosäten och 


andra organisationer i Sverige under samma period visar att 


ökningen varit ännu något större, från 58,6 till 65 procent.


KOSTNAD PER PUBLIKATION
Måttet visar den totala kostnaden för forskning fördelat på 


antalet referentbedömda artiklar och översiktsartiklar. Efter-


som siffrorna för 2018 ännu är preliminära, redovisas endast 


uppgifter till och med 2017.


Figur 4.11 Kostnad per vetenskaplig publikation (tkr)


2014 2015 2016 2017


Kostnad per vetenskaplig 
publikation (prestation) 1 025 985 1 088 1 032


Måttet beräknas på sakkunniggranskade publikationer, dvs. artiklar i 
referentbedömda tidskrifter och vetenskapliga översiktsartiklar. 


På grund av att årets siffror ännu är osäkra, redovisas endast uppgifter till 
och med 2017.


Figur 4.12 Publikationer


2015 2016 2017 2018


Artiklar i referentbedömda 
tidskrifter 5 124 4 804 4 984 4 677


Vetenskapliga översiktsartiklar 257 212 267 196


Konferensartiklar 481 525 385 323


Bokkapitel 555 699 776 530


Vetenskapliga monografier 86 94 84 61


Editerade volymer 70 65 75 67


Totalt 6 573 6 399 6 571 5 854


Övriga publikationer (övriga 
vetenskapliga artiklar, rapporter, 
översättningar, recensioner etc) 1 497 1 481 1 780 1 494


Doktorsavhandlingar 401 450 427 412


Licentiatavhandlingar 19 20 24 10


Totalt 8 490 8 350 8 802 7 770


Uppgifterna för 2018 är preliminära på grund av eftersläpning i 
registreringen.
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En dialog med det omgivande samhället har alltid varit en naturlig del 
av Lunds universitets arbete. Samarbete med företag, forskningsinstitut, 
myndigheter, kommuner och landsting har länge varit en viktig del av vårt 
arbete. Lunds universitet ser samverkan som en central interaktiv process 
som skapar ömsesidig nytta, både för lärosäten och samverkanspartners. 
Detta är en process som inte sker åtskilt ifrån våra övriga uppgifter utan är 
en integrerad del när vi bedriver forskning och utbildning. 


5.  Samverkan och 
innovation
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5.1 Samverkan – en väg för att lösa 
samhällsutmaningarna 
Ett stort universitet som Lunds har en bred kontaktyta mot omvärlden och har 
en naturlig och mycket omfattande samverkan med bland annat offentlig sektor, 
näringsliv, civilsamhälle och kultursamhälle. 


Samverkansfrågor har blivit allt viktigare för svenska lärosäten. 


Från vara mer inriktad på att informera omvärlden om vad 


lärosätena arbetar med, då benämnd tredje uppgiften, har 


dagens samverkan i mycket utvecklats till en interaktiv process 


i samarbete med omvärlden. Syftet är tvåfaldigt. För det första 


innebär samverkan att lärosätenas utbildning och forskning 


blir resurser för att gemensamt med omvärldens aktörer lösa 


de nuvarande och kommande stora samhällsutmaningarna. 


Detta betonas starkt i den strategiska planen för 2017–2026, 


där det fastslås att ett av de prioriterade målen är att aktiva 


samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna. 


För det andra innebär samverkan även att det som lärosätena 


arbetar med ska få genomslag, så kallad ”impact”, i ett större 


perspektiv. Universitetets främsta genomslag sker genom 


utbildning, men även forskning ger mycket stort genomslag. 


Genom samverkan kan dessa utvecklas ytterligare.


Lunds universitet har en omfattande samverkan där många 


verksamheter nyttiggör sin kunskap och själva utvecklas genom 


täta interaktioner och samarbeten. Som bas för denna samver-


kan finns den breda ämnesbredden – universitetets bredd är 


dess största styrka. Genom denna bredd kan universitetet delta 


i mångfasetterad samverkan inte minst då många av de stora 


utmaningarna idag kräver en stor ämnesbredd för att lösas. 


Huvudparten av universitetets samverkan sker genom fakul-


teterna. Det kan röra sig om samverkansprojekt inom utbild-


ning (exempelvis verksamhetsförlagd utbildning) och forskning 


(exempelvis forskningsprojekt tillsammans med externa parter). 


Det kan också röra sig om att fakultetens lärare och forskare 


deltar som experter i olika sammanhang, deltar i policyskapande 


rapporter eller som ledare vid större musikevenemang. Andra 


exempel är att universitetet är en aktiv remissinstans. 


För att värna samverkansmålet och utveckla samverkansom-


rådet har ett samverkansråd inrättats. Ledamöter från samtliga 


fakulteter ingår och leds av vicerektor för samverkan, Bo Ahrén. 


Samverkansrådet är en naturlig plats för att gemensamt driva 


samverkansfrågor genom att vara ett forum för diskussion, 


initiering och planering av universitetets samverkansuppgift. 


Därigenom finns förutsättningar att aktivt skapa samverkan och 


förenkla förankrings-, berednings- och prioriteringsprocesser. 


För att garantera att verksamheten erhåller ett professionellt 


stöd för samverkan har sektionen Forskning, samverkan och 


innovation inom universitetsförvaltningen vidareutvecklats. Inte 


minst har detta skett inom avdelningen för samverkan inom 


sektionen. Här arbetar projektledare som stöd för samverkan 


inom universitetet.


För att skapa incitament att samverka, stimulera och under-


lätta för samverkansformer och nya tvärvetenskapliga samarbe-


ten internt och externt, har samverkansrådet inrättat tematiska 


samverkansinitiativ. Dessa samlar forskare inom minst tre fakul-


teter och minst en extern part i nya initiativ med inriktning mot 


framtida utmaningar. År 2017 inrättades sex initiativ, under 2018 


ytterligare fem. Universitetet har totalt avsatt närmare 60 mnkr 


totalt, varav tio mnkr under 2018, för denna samverkanssats-


ning. Figur 5.1 listar de elva initiativ som för närvarande är inrät-


tade. De inrättas efter ansökningsförfarande och bedömningar 


i konkurrens. Initiativen löper under tre år med möjlighet till 


förlängning. Dessa initiativ möjliggör inte bara samverkan utan 


ger också universitetet möjlighet att hitta miljöer som mycket 


väl kan bli samtida centrumbildningar. 


Under året har en strategi för kultursamverkan beslutats av 


universitetet. Denna syftar till att under en tioårsperiod foku-


sera på universitetets omfattande kulturverksamhet och olika 


åtgärder för att förstärka samverkan inom universitetet och med 


externa parter. Både genom kultur- och museiverksamheterna 


inom LUKOM och inom flera fakulteter, främst konstnärliga 


fakulteten, humanistiska och teologiska fakulteterna och tek-


niska fakulteten, pågår ett omfattande högkvalitativt arbete för 


kulturen. Den nya strategin ska ytterligare fördjupa och utveckla 


detta arbete. En styrgrupp och en arbetsgrupp har inrättats och 


ett internt kulturforum fungerar som referensgrupp.


Figur 5.1 Tematiska samverkansinitiativ 2018


Tema
Antal 


fakulteter


Antal 
externa 


parter


Big Science and Society 4 10


Cirkulär biobaserad ekonomi 4 3


Joining forces for Sustainable eHealth 
Development, e-health@LU 7 29


Klimatomställningens berättelser 6 21


LU Water 7 10


Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum 3 14


Intelligent intelligence 4 17


Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet 
demokratiskt samhälle 3 10


Teknikutveckling och tillämpning av drönare, 
LUAV 4 10


LU Food Faculty 7 10


Sociala rättigheter och boende för den åldrande 
befolkningen 4 10
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5.2 Donationer
DONATIONSKAMPANJ
Donationskampanjen För en bättre värld avslutades i januari 


2018. Slutrapporten beskriver hur kampanjen synliggjort den 


privata sektorns roll som finansiär och samarbetspartner samt 


breddat universitetets bas av donatorer i Sverige och inter-


nationellt. 


DONATIONER I URVAL


Donationer från stiftelser


2,5 miljoner kronor har inkommit i form av donationer till 


stipendier för utresande studenter. 


7 miljoner kronor har donerats till Juridiska fakulteten och 


projektet Health Law. 


Palliativt utvecklingscentrum har erhållit 9 miljoner kronor i 


form av donationer från två olika stiftelser.


Forum Medicum har mottagit 7,5 miljoner kronor i donationer 


för utveckling av området fysisk träning.


Historiska museet har tagit emot donationer från flera olika 


stiftelser, bland annat 1,8 miljoner kronor för finansiering av 


en jubileumsutställning och en ny entré. 


0,8 miljoner kronor har donerats till Folklivsarkivet för färdig-


ställande av Mandelgrenska Databasen.


Lund University Press har erhållit 0,5 miljoner kronor för språk-


granskning, översättning samt produktion av böcker.


Donationer från privatpersoner
En privatperson har donerat 1,5 miljon kronor till stamcells-


forskning vid Medicinska fakulteten.


EVENEMANG I URVAL
I samband med Avstampet för universitetets 350-årsjubileum 


och målgången av donationskampanjen, arrangerades en 


lunch för donatorer och vänner till universitetet på Skissernas 


museum. Vid samma lunch överlämnade grundarna av Lunds 


universitets stipendiestiftelse stiftelsen till universitetet.


Under Lundakarnevalen i maj arrangerades en träff på 


Biskopshuset för ett 30-tal donatorer och vänner till univer-


sitetet.


Under året har två träffar ägt rum för donatorer som är 


medlemmar i 350-klubben. I april höll docent Fredrik N. G. 


Andersson ett anförande om brexit, Trump, penningpolitik och 


finanskriser. Vid en träff i november fick deltagarna lyssna till 


profeesor Lars Samuelson från NanoLund samt Dr. Brendan 


Foley. Samuelson berättade arbetet som sker vid NanoLund 


och de användningsområden som finns för nanotrådar, bland 


annat inom vattenrening, ljuskällor och energiproduktion. 


Foley berättade om sin forskning om Poseidons skatter och 


de unika föremål som han varit med om att hitta och forska 


på utanför den grekiska ön Antikythera.


Drygt hundra gäster deltog vid årets stipendieceremoni, som 


uppmärksammar de internationella studenter som tagit emot 


stipendium för att genomföra sin mastersutbildning vid Lunds 


universitet.


5.3 Alumnverksamhet
Universitetets alumnnätverk växer för varje år. Antalet registre-


rade alumner har under året ökat med 2 519 personer och det 


totala antalet registrerade alumner är nu 37 319.


Nätverkets främsta syfte är att skapa, upprätthålla och 


utveckla långsiktiga relationer mellan alumner och universitetet 


till ömsesidig nytta. Verksamheten ska förstärka universitetets 


varumärke, bidra till kvalitetsarbetet och vara ett redskap för 


strategiskt samarbete med externa parter. Alumnverksamhet 


bedrivs både centralt och på fakulteterna. 


Alumner spelar en viktig roll som förebilder och goda exem-


pel för studenter. De fungerar också som indirekta marknads-


förare då alumnernas framgångar är exempel på universitetets 


utbildnings- och forskningskvalitet. Detta bidrar till en bibehål-


len placering som ett av världens 100 bästa universitet (QS 


2018) och gynnar både nationell och internationell rekrytering.


Alumnverksamheten vårdar relationen med alumnerna 


genom målgruppsanpassade lokala och internationella eve-


nemang samt via olika former av kommunikation såsom 


nyhetsbrev, blogg och sociala medier. 


Under 2018 har den universitetsgemensamma alumnverk-


samheten arrangerat 21 evenemang. Särskilt välbesökt var den 


Fysik- och Lasershow som anordnades som en familjeaktivitet 


på Fysicum i Lund där över 600 personer deltog. Utställningen 


Love@Lund, om kärleksparen vars resa började i Lund var 


också en mycket välbesökt tillställning samt Alumnnätverkets 


Karnevalsmingel som arrangerades inför Lundakarnevalen. 


Alumnverksamheten har även erbjudit karriärrelaterade 


seminarier och studentaktiviteter med fokus på förberedelse 


inför arbetslivet. Ett exempel är en workshop där en alumn 


föreläste kring hur man förbättrar sin förmåga att skapa ett 


socialt och professionellt nätverk. Som en del av rekryteringen 


av nya alumner till Alumnnätverket arrangerades The Interna-


tional Student Summer Reception i maj och The Lucia Farewell 


Reception i december för internationella, avresande studenter.


Ett flertal internationella evenemang har också arrangerats, 


med nätverksträffar i Denver, London, Tokyo, Haag, Shanghai 


och Berlin. Evenemangen i London och Berlin har lett till ett 


fördjupat samarbete med engagerade alumner i dessa stä-


der. Alumnevenemang i Tokyo och Shanghai genomfördes 


i samarbete med andra svenska lärosäten och gav alumner 


möjligheten att stärka sin koppling till Sverige. 
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5.4 Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning, en viktig del av det livslånga lärandet, ska fånga upp och möta 
de behov som finns i samhället i form av kompetensutveckling och vidareutbildning. 
Näringsliv och offentlig sektor står därmed rustade för nya utmaningar eller stora 
samhällsförändringar. Uppdragsutbildning bidrar också till att utveckla forskning och 
undervisning vid universitetet på flera sätt. 


För att tillvarata medicinsk kompetens hos nyanlända över hela 


landet genomförde Medicinska fakulteten vid Lunds univer-


sitet under 2018 en intensivutbildning på femton veckor för 


utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. 


Uppdragsgivare var Region Skåne och Arbetsförmedlingen. 


Genom strukturerad repetition av deltagarnas teoretiska medi-


cinska kunskaper gavs de möjlighet att på bästa sätt göra sig 


förberedda för att klara Socialstyrelsens kunskapsprov och på 


så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation. Under-


visningsspråket var svenska. Det ingick svenskundervisning i 


utbildningen via institutionen Språk- och litteraturcentrum vid 


Lunds universitet.


Projektet MatchIT finansieras av Svenska ESF-rådet och är 


en treårig utbildningssatsning i Skåne och Blekinge för nyan-


lända akademiker, som sker i samarbete mellan Region Skåne, 


Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Hög-


skola, Lunds universitet och Ideon Science Park. Målet är att 


tillhandahålla IT-kompetens till svenska företag och myndighe-


ter för att råda bot på den stora IT-kompetensbrist som finns 


i Sverige. 28 nyanlända akademiker med teknisk bakgrund 


påbörjade en skräddarsydd utbildning vid Lunds universitet 


inom ramen för detta projekt under 2018. Efter cirka fem 


månaders utbildning inom programmering är tanken att delta-


garna ska ha kompletterat fem kurser liknande de kurser Lunds 


universitet erbjuder studenter på datavetenskapsprogrammet 


på LTH. Under samma tid får de undervisning i svenska via 


institutionen Språk- och litteraturcentrum, samt i Kultur och 


kommunikation på arbetsplatsen via institutionen Strategisk 


kommunikation. 


Inom området Medicin och hälsa ger Lunds universitet cirka 


45 uppdragsutbildningar per år där variationen på kursämnen 


är mycket stor. Utbildningar ges inom alltifrån handkirurgi och 


onkologi till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och 


barnintensivvård. Somliga utbildningar är nationella, andra 


internationella och längden kan vara allt från tre dagar upp 


till flera år. 


Under 2018 tillkom en ny uppdragsutbildning inom områ-


det Medicin och hälsa. Detta på grund av politiska riktlinjer för 


sjukvården, som innebär att allt mer avancerad vård ska kunna 


ges i hemmet. Den skräddarsydda kursen Avancerad vård och 


rehabilitering i hemmet var på 7,5 högskolepoäng och gavs i 


samarbete med Malmö stad. Målgruppen är arbetsterapeuter 


och fysioterapeuter. 


Ett samarbete inleddes också under året med Region Skåne, 


Skånes universitetssjukhus, Lund när det gäller en ny uppdrags-


utbildning inom magnetresonans för röntgensjuksköterskor. 


I juni beslutade regeringen om en satsning som ska främja 


fördjupad kunskap om artificiell intelligens inom både närings-


liv och offentlig sektor. Detta för att skapa förutsättningar för 


stärkt konkurrenskraft och utvecklad välfärd. Lunds universitet 


var ett av sex universitetet som rekvirerade medel för att under 


2018–2019 utveckla kurser riktade mot näringsliv och offent-


lig sektor. Även Vinnova har utlyst medel för utvecklingen av 


kurser för yrkesverksamma och ansökan från Lunds universitet 


beträffande kurser inom AI beviljades medel.


Den tvärvetenskapliga ansats som Lunds universitet som 


bredduniversitet kan erbjuda har många möjligheter. Ett ini-


tiativ har varit att bilda nätverket AIML@LU, en universitetsö-


vergripande plattform för forskning, utbildning, samverkan 


och innovation. Nätverkets syfte är att samla universitetets 


aktiviteter och förenkla kontakter med studenter, näringsliv 


eller samhället i stort. I maj 2018 hölls en första workshop 


med över 100 deltagare från hela universitetet, samt repre-


sentanter från företag och region. Under hösten 2018 har ett 


flertal seminarier och workshoppar genomförts. Den första 


endagskursen blev snabbt fulltecknad och genomfördes i 


december 2018. 


Under året har det erbjudits rekordmånga utbildningar för 


personal inom skola. Bland annat har drygt 160 modersmåls-


lärare och studiehandledare kompetensutvecklats på uppdrag 


av Skolverket, vilket främjar en likvärdig undervisning för 


flerspråkiga och nyanlända elever. Vidare har fler än hundra 


matematik- och tekniklärare på högstadie- och gymnasienivå 


lärt sig programmering utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv 


och utbildningar och processtöd inom praktisk samverkan 


kring tidiga samordnade insatser för barn och unga har startat 


på ett flertal orter.
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5.5 Innovationsverksamhet
Nyttiggörande av kunskap och främjande av innovation sker på flera sätt vid Lunds 
universitet. En viktig aktör är den samlade innovationsverksamheten, som består av 
avdelningen LU Innovation, där studentverksamheten VentureLab ingår som en del, 
samt holdingbolaget LU Holding AB. 


LU Innovation och LU Holding AB verkar med en gemensam 


ledning och mot ett gemensamt mål: att genom framgångsrikt 


nyttiggörande av kunskap, som tagits fram vid universitetet, 


bidra till ökad och hållbar tillväxt i Sverige. Tillsammans med 


forskare och studenter arbetar de för att idéer utvecklas och 


att värdefulla lösningar snabbare kommer till nytta i samhället. 


Avdelningen driver och koordinerar samverkansprojekt och 


särskilda satsningar som hjälper forskare och studenter att 


omvandla forskningsresultat till nya framgångsrika produkter, 


tjänster, metoder eller arbetssätt. 


Figur 5.2 Innovationsresultat (antal)


 2014 2015 2016 2017 2018


Idéer lärare / forskare 119 104 125 116 118


Idéer studenter 133 126 220 279 218


Kommersialiseringsprojekt 84 81 103 139 206


Bildade bolag 15 10 20 15 16


Bolagsinvesteringar 5 6 6 12 10


Patentansökningar 16 23 18 14 6


– varav PCT-ansökningar* 7 7 12 4 0


*) Patent Cooperation Treaty


INNOVATIONSRESULTAT
En översikt över verksamhetens resultat utifrån antal idéer, 


patentansökningar och bildade bolag under åren visas i figur 


5.2. Under året har LU Innovation tagit emot 118 nya idéer 


från forskare och 218 nya idéer från studenter vid univer-


sitetet. Kommersialiseringsprojekt avser de idéer som gått 


vidare i utvecklingsprocessen. Totalt har avdelningen under 


året arbetat aktivt med 206 kommersialiseringsprojekt. Patent-


ansökningar är det antal ansökningar som lämnas in med stöd 


från LU Innovation inklusive internationella ansökningar.


Bildade bolag avser de bolag som under året bildats ur de 


forsknings- och studentprojekt som gått igenom idéutveck-


lingsprocessen. Bolagsinvesteringar inkluderar de bolag som 


fått ekonomiskt stöd av LU Holding AB. 


GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETEN 
FÖR NYTTIGGÖRANDE
LU Innovation arbetar kontinuerligt med gränsöverskridande 


satsningar för att främja idéutveckling och nyttiggörande. Nära 


kontakter med inkubatorer, finansiärer och industriella nätverk 


är viktiga för att på ett framgångsrikt sätt nyttiggöra kunskap.


Under 2018 togs ett antal viktiga steg för att vidareutveckla 


verksamheten inom flera områden såsom att etablera ett 


tätare samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten där 


en forskare nu arbetar specifikt med innovations- och sam-


verkansfrågor samt beslut att utveckla Medicinska fakultetens 


mentorsprogram Mentlife. Dessutom har ett internationalise-


ringsarbete påbörjats för att utveckla avdelningens internatio-


nella nätverk och arbete.


LU Innovation har under året fortsatt att stärka samarbe-


tet med inkubatorerna Smile, Ideon Innovation i Lund samt 


Medeon och Minc i Malmö och Think i Helsingborg. Syftet är 


att förstärka arbetet i gränssnittet mot industri och investerare.


Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framti-


dens innovationer är ett årligt återkommande pris som ska 


uppmuntra till en innovativ kultur inom universitetet och pre-


miera goda idéer med potential att bli innovationer. Tävlingen 


var öppen för anställda och studenter. Totalt inkom 85 bidrag. 


Science for Society är ett Interreg-projekt där Lunds universi-


tet var ett av fyra partneruniversitet. Projektet, som avslutades 


under 2018, syftade till att inspirera doktorander och post-


doktorander till entreprenörskap och synliggöra möjligheter 


även utanför universiteten. LU Innovation stod som värd för 


avslutningskonferensen i början av november med drygt 150 


deltagande doktorander och postdoktorer från Sverige, Norge 


och Danmark.


STUDENTINNOVATIONER
VentureLab är namnet på den del av innovationsverksamheten 


som arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa 


aktiva och nyexaminerade studenter som funderar på att starta 


eget. VentureLab anordnar inspirationsaktiviteter och erbjuder 


kostnadsfri och konfidentiell idéutveckling. De driver också 


Lunds universitets studentinkubator på Ideon, där studenter 


som startat eller vill starta bolag erbjuds kontorsplats och ett 


startup-program med personlig coachning.


VentureLab har under 2018 arbetat med över 300 idéer. 67 


projekt och företag har deltagit i inkubatorsprogrammet, och 


ett projekt har erhållit ekonomiskt stöd från LU Holding AB.


Några exempel på aktiviteter som bedrivits av VentureLab 


under året är:


• Trendspotting@LU – paneldiskussioner kring aktuella 


teman som till exempel Blockchain and cryptocurrency 


och Sustainable fashion, i samarbete med Sten K. 


Johnson Center for Entrepreneurship. 


• Lund Innovation Challenge arrangerades för andra året i 


rad tillsammans med Bisnode och drygt 100 deltagande 


studenter. I Helsingborg arrangerades Helsingborg 


Innovation Challenge på temat hållbarhet. 


• Nordic Entrepreneurship Hub är ett Interreg-projekt 


där Lunds universitet genom VentureLab verkar för att 


bidra till att fler studenter startar eget företag samt 
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att säkra ett effektivt användande av inkubatorerna. 


Partneruniversitet i detta projekt är Danmarks Tekniska 


Universitet samt KEA – Københavns Erhvervsakademi. 


• Leapfrogs är ekonomiska stöd för att stimulera 


entreprenörskap bland studenter. Stöden finansieras av 


Innovationskontor Syd. 35 studentprojekt beviljades stöd 


och dessa studenter fick möjlighet att arbeta heltid med 


sina affärsidéer under tre sommarmånader. Totalt har 


stöd till 259 studentprojekt beviljats under de sju år som 


Leapfrogs funnits. 


INNOVATIONSKONTOR SYD 
Återrapporteringskrav: Universitetet ska redovisa hur de 
medel som har tilldelats har använts för att bedriva verksam-
heten vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva 
inriktningen av innovationsverksamheten och målen med 
denna samt om, och i så fall vilken, expert- och specialist-
kompetens som har byggts upp. De universitet som har fått 
medel för att främja högskolor bör ange vilka högskolor de 
stödjer och med vilka tjänster. Av årsredovisningen ska också 
följande flödestal rapporteras 


• antal idéer som har kommit in för prövning eller 
rådgivning från forskare respektive studenter och hur 
en idé definieras och avgränsas, 


• antal idéer som går vidare till verifiering från forskare 
respektive studenter, och hur verifiering definieras och 
avgränsas och 


• antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer. 


Lunds universitet ansvarar, genom LU Innovation, för platt-


formen Innovationskontor Syd (IKS), som inkluderar Hög-


skolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. Malmö 


universitet som tidigare var del av IKS, har i samband med 


övergången till universitet, fått möjlighet att etablera ett eget 


innovationskontor samt ett holdingbolag. 


Målsättningen med IKS är att professionalisera nyttiggö-


randet av forskning och att öka den positiva påverkan av 


universitetets och högskolornas kunskapstillgångar i samhäl-


let. Strategin omfattar gränsöverskridande samarbeten med 


gemensamma stöd, strukturer och kompetensutveckling.


Innovationskontoret erbjuder stöd till studenter och forskare 


för att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjäns-


ter, som tillför ett värde i samhället. Stödet består bland annat 


av expertkompetens inom patent, juridik och affärsutveckling 


samt processtöd, databaser, modeller för samarbeten, metoder 


och finansieringsverktyg i form av finansiella stöd.


Sammanlagt har idéflöden från forskare och studenter 


under 2018 till IKS uppgått till 363 idéer. Under perioden har 


40 projekt hanterats i verifieringsfasen och 16 projekt har gått 


vidare till regionens inkubatorer. Ambitionen har varit att öka 


idéflödet och antalet verifieringsprojekt. 


Figur 5.3 Innovationskontor Syds flödestal (antal) 


2014 2015 2016 2017 2018


Idéer som kommit in för prövning 
eller rådgivning1


– från forskare 119 131 141 133  123
– från studenter2 169 279 386  240


Idéer som går vidare till s.k. 
verifiering3


– från forskare 54 38 34 30  34
– från studenter 11 14 9 9  6


Idéer som gått vidare till 
inkubatorer ** 10 3 15  16


**) Uppgift saknas


1)  Definition idé: nya idéer där idébärare vill ha råd och / eller stöd för att 
utvärdera och utveckla en idé där ett första möte har genomförts runt 
idén. Avgränsning görs utifrån de affärsidéer som idébäraren anser ha 
kommersiell eller socioekonomisk potential.


2) Före 2015 gjordes ingen strukturerad uppföljning av dessa flödestal.


3)  Definition verifiering: verifieringsaktivitet har inletts för att studera 
nyckelfrågor / förutsättningar, för minskad risk och ökad mognad, inom 
minst ett område för innovationsutveckling. Avgränsning görs utifrån att 
ett initialt affärskoncept är konkretiserat.


För året tilldelades Lunds universitet 11 377 tkr till IKS. För-


brukningen av tilldelade medel för IKS framgår av figur 5.4. 


Det finns olika finansiella verktyg för att ge projekten stöd 


under de forsknings- och kunskapsnära faserna. 


• Teststöd, upp till 15 tkr, ges för initiala bedömningar 


om en idé har kommersiell potential. Stödet kan 


användas för till exempel nyhetsgranskning eller tidig 


marknadsanalys. 


• Acceleratorstöd ger möjlighet för nystartade bolag med 


tydlig marknadspotential att arbeta med försäljning och 


kundkontakt, för att etablera sig på en marknad. Ett stöd 


upp till 300 tkr per bolag med ursprung i forskning, och 


ett stöd med 150 tkr per bolag bildat av studenter. 


• Verifiering för samverkan, upp till 150 tkr, syftar till att 


skapa långsiktiga relationer mellan akademi och externa 


organisationer som leder till socioekonomiskt eller 


kommersiellt nyttiggörande.


• Pre-seed-stöd med inriktning Tech, upp till 300 tkr, ger 


möjlighet för forskare som behöver finansiering för att 


utföra experiment som kan leda till kommersialisering. 


Finansieringen är tänkt att överbrygga steget mellan 


grundforskning och innovationer. 
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Figur 5.4 Medel för innovationskontor Syd (tkr)


2014 2015 2016 2017 2018


Intäkter     


Medel för 
innovationskontor 10 842 10 842 12 589 11 909 11 377


Kostnader      


Personal -1 450 -997 -1 788 -3 571 -3 728


Drift och struktur -137 -146 -432 -451 -979


Samverkansaktiviteter -210 -301 -395 -808 -158


Studentsatsningar och 
kompetensutveckling -322 -374 -348 -235 -261


Medel till övriga lärosäten -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 200


Finansieringsstöd -2 288 -3 601 -5 831 -5 233 -8 056


Årets kapitalförändring 4 635 3 623 1 995 -189 -3 005


Universitet redovisar från och med 2018 medel för innovationskontor utifrån 
bokförda intäkter och kostnader. Utfallen i figur 5.4 har omarbetats för 
samtliga år. I tidigare årsredovisningar är utfallet inte korrekt. 


Under 2018 har Innovationskontor Syd beviljat finansiella stöd 


till 79 projekt med totalt 8 056 tkr. Redovisade oförbrukade 


medel för perioden 2014–2018 uppgår till 7 059 tkr. 


Redovisade oförbrukade medel för perioden 2011–2018 


uppgår till totalt 11 134 tkr, varav 4 075 tkr avser oförbrukade 


medel för åren 2011–2013.


Utöver finansieringsstöd från IKS finns även verifieringsstöd 


som ingår i Vinnovas program Verifiering för tillväxt. Upp till 300 


tkr kan användas för aktiviteter som stärker affärskonceptet. 


IKS har under 2018 haft fortsatt utbyte med andra stöd-


systemaktörer som inkubatorer, företag och organisationer, 


för att driva på förädlingen av idéer och sporra till en mer 


effektiv process. I samarbete med andra innovationskontor och 


Vinnova har IKS bidragit till utveckling av ytterligare finansiella 


stöd för verifiering i tidiga faser.


SWELIFE 
Lunds universitet är via avdelning LU Innovation utsedd till 


koordinator för Swelife, ett nationellt strategiskt innova-


tionsprogram som möjliggör förnyelse och innovation inom 


livsvetenskap. Genom Swelife samverkar vården, akademin 


och näringslivet i aktiviteter som ska bidra till en mer värde-


skapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life 


science-sektorn i Sverige. Programmet finansieras av Vinnova 


och deltagande parter och programkontoret finns i Lund. 


Under 2018 har Swelife bland annat delat ut 49 miljoner 


kronor till 30 innovativa projekt genom utlysningen Projekt för 


bättre hälsa (steg 1 och 2). Flera rapporter har också publice-


rats, bland annat en nulägesanalys av livsvetenskapområdet 


i Sverige. 


UNIVERSITETETS HOLDINGBOLAG
LU Holding AB investerar i bolag som har ett unikt koncept som 


på ett konkurrensmässigt sätt löser ett tydligt kundbehov. Vid 


utgången av 2018 var LU Holding AB delägare (upp till maximalt 


20 procent ägarandel) i 61 bolag. Genom att vara aktiv tidigt 


kan LU Holding AB investera i lovande bolag i ett skede där det 


kan vara svårt att attrahera externt riskkapital. Holdingbolaget 


kan ge ett initialt finansieringsstöd på upp till 500 tkr i form av 


ägarkapital. Stödet ger förutom trovärdighet till bolaget, även 


tillgång till ett stort kontaktnät. Därutöver ger LU Holding AB 


stöd i utvecklingen genom att bygga team och att vara aktiva 


i styrelsearbetet. Under 2018 tillkom tio nya bolag i portföljen:


Abarceo Pharma AB bygger på upptäckten av ett ämne som 


kan både förebygga och behandla typ 2-diabetes.


Asgaard Therapeutics AB vill bli först i världen med att ta fram 


en cancerterapi baserat på omprogrammering av tumörceller 


för att framkalla immunologisk respons i patienter.


Bylife AB vill förbättra luftkvalitén, minska buller och bidra till en 


bättre hälsa i inomhusmiljöer genom uppkopplade växtväggar. 


Concidera Health AB utvecklar webbaserade beslutsunderlag 


för att förbättra uppföljningen av tidigare barncancerpatienter, 


som senare i livet riskerar att drabbas av biverkningar av sin 


cancerbehandling.


Cyclicor AB har utvecklat en metod för att producera giftfria 


plaster, som är betydligt bättre ur hälsosynpunkt både för 


produktionspersonal och konsumenter.


Debricked AB har utvecklat en molntjänst som hjälper IOT-


bolag att hålla koll på sårbarheter i den mjukvara som kun-


dernas produkter använder. 


Eduxia Utbildning AB erbjuder tjänsten Edux, ett digitalt bib-


liotek med facklitteratur för studerande och de som arbetar 


inom vården. 


Rask Medical AB har tagit fram ett portabelt EKG-system för 


användning utanför sjukhuset.


Suturion AB är ett medicinsk tekniskt företag som utvecklar 


en symaskin stor som en häftapparat, vilken både snabbare 


och med högre precision än med traditionell teknik syr ihop 


bukväggen efter bukkirurgi.


UmanSense AB utvecklar innovativa lösningar för medicinska 


utmaningar genom att kombinera medicin, mobilteknologi 


och matematik. 


LU Holding AB har under 2018 avyttrat dotterbolaget Sigrun 


samt följande bolag ur holdingbolagets portfölj: 


• Ximantis AB


• Techmentum AB


• Intenz Bioscience AB.


Figur 5.5 visar tillväxten under åren 2013–2017 för de bolag 


som LU Holding AB har investerat i. För 2017 hade företagen 


totalt 407 heltidsekvivalenter, HTE, samt en total omsättning 


på 313 mnkr. Sammanlagt redovisar de 1 014 mnkr i riskkapital 


och att de bidrog med 176 mnkr i skatteintäkter.


Långsiktighet är centralt då effekterna av investeringarna 


syns först på längre sikt.


Figur 5.5 LU Holding AB:s portföljbolag


2013 2014 2015 2016 2017


Omsättning (mnkr) 248 262 215 283 313


Årsarbetskrafter (HTE) 237 268 295 358 407


Riskkapital (mnkr) 341 510 446 984 1 014


Skatteintäkter (mnkr) 86 70 119 255 176


Underlaget bygger på portföljbolagens årsredovisningar vilket medför en 
eftersläpning på ett år. Data för år 2018 redovisas i årsredovisningen 2019.
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Lunds universitets anställda är vår viktigaste tillgång. Universitetet 
behöver därför såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som tillse 
kompetensutveckling av nuvarande chefer och anställda. Förmåga att 
rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser är viktig för framtidens 
kunskapsutvecklare, problemlösare och ledare.


6.  Kompetens-
försörjning


Figur 6.1 Antal anställda (HTE)*


2016
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2017
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2018
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


Förändring 
2018–2017 %


Lärare


Professor 681 25% 75% 657 27% 73% 658 28% 72% 1 0%


Lektor 868 41% 59% 858 40% 60% 856 40% 60% -3 0%


Adjunkt 249 53% 47% 237 54% 46% 245 54% 46% 8 3%


Meriteringsanställning 292 41% 59% 323 42% 58% 410 42% 58% 87 27%


Annan undervisande och forskande personal


Forskare 592 39% 61% 607 41% 59% 610 39% 61% 3 1%


Forskningsingenjör 202 45% 55% 214 44% 56% 218 46% 54% 4 2%


Projektassistent 66 54% 46% 70 43% 57% 62 45% 55% -9 -12%


Doktorand 1 371 46% 54% 1 277 46% 54% 1 302 48% 52% 25 2%


Övriga 37 56% 44% 38 63% 37% 40 59% 41% 2 5%


Teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 1 431 70% 30% 1 463 70% 30% 1 500 68% 32% 37 3%


Bibliotekspersonal 159 64% 36% 159 64% 36% 164 62% 38% 5 3%


Teknisk personal 718 49% 51% 701 50% 50% 705 50% 50% 4 1%


Totalt 6 664 49% 51% 6 604 49% 51% 6 770 49% 51% 166 3%


*) Avser december månad respektive år
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Figur 6.2 Professorer per fakultet/motsvarande (HTE)
Figur 6.3 Andel kvinnor bland nya professorer 
(exkl. adjungerade professorer)


6.1 Strategiskt arbete inom HR
HR-arbetet måste hela tiden utvecklas för att kunna ge Lunds universitets chefer och 
övriga anställda bättre förutsättningar för sina respektive uppdrag.


En god arbetsmiljö med tydliga förväntningar och förutsätt-


ningar är viktiga parametrar för att vara en attraktiv arbetsgi-


vare. Ett led i att skapa detta är arbetet med chefsplattformen 


som påbörjats. Denna syftar till att tydliggöra vad som förvän-


tas av en chef men även till att skapa likriktning i all chefs- och 


ledarutveckling inom universitetet.


Inom HR har ett utvecklingsarbete påbörjats under året som 


syftar till att förbättra stödet till verksamhetens chefer och 


HR-funktioner. Ett led i detta arbete är att harmonisera HR-


processer, mallar, avtal med mera. 


INTERNATIONALISERING
Lunds universitet välkomnar allt fler internationella med-


arbetare. Detta ställer högre krav på universitetet, såväl 


vid rekrytering, i samband med så kallad onboarding, dvs. 


introduktion i vidare mening, samt i arbetet med att behålla 


värdefull kompetens. Universitetet vill också bidra till att öka 


forskarmobiliteten.


Lunds universitet stod 2018 värd för en nordisk konferens 


med fokus på forskarmobilitet. Konferensen, Gearing up for 


the Nordic Brain Gain, resulterade i konkreta nordiska HR-


samarbeten för att gemensamt kunna attrahera och behålla 


internationella forskare. Konferensen medfinansierades av 


Vinnova.


STATENS SERVICECENTER
Lunds universitet tecknade den 5 maj 2017 en överenskom-


melse med Statens servicecenter (SSC) för hantering av 


lönerelaterade tjänster. Volymmässigt innebär dessa tjänster 


bland annat cirka 120 000 lönespecifikationer och 32 000 


reseräkningar per år. 


Övergången var i sin helhet planerad att genomföras i mars 


2018, men delades upp i två delar. I mars gjordes en del av 


övergången, då en verksamhetsövergång för lönehandläg-


garna från Lunds universitet till SSC genomfördes. I oktober 


2018 gjordes den andra delen av övergången som innebar 


att SSCs version av systemstödet Primula började användas 


av Lunds universitet. 


Övergången till SSC har inneburit en ökad grad av självser-


vice för anställda, för de personer som arbetar med personal-


frågor samt för chefer. En mycket stor del av de lönerelaterade 


processerna har nu digitaliserats och hanteras i sin helhet i 


Primula. 


Samtliga lönerelaterade processer har genomlysts av arbets-


grupper och dokumenterats. En överföring av ekonomirelate-


rade arbetsuppgifter har gjorts från det som tidigare var Lunds 


universitets lönekontor till sektionen Ekonomi. I samband med 


övergången har också en total översyn gjorts över samtliga 


behörigheter i Primula och behörigheter söks och godkänns av 
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ansvarig chef. Förändringar i behörighetshanteringen har lett 


till en ökad följsamhet till den nya dataskyddslagsstiftningen. 


REKRYTERINGSPROCESSEN
Projektet Rekryteringsprocessen inom Lunds universitet har 


haft sin grund i ett behov av en universitetsgemensam rekryte-


ringsprocess vid administrativa respektive forskaranställningar, 


samt behovet att en förbättrad hantering av företrädesrätter.


Under 2018 har projektet tagit fram ett webbaserat pro-


cessverktyg vilket innehåller rekryteringsprocessens alla steg. 


Processverktyget tydliggör ett gemensamt arbetssätt för hela 


universitetet och innehåller mallar och checklistor samt förtyd-


ligar roller, lagar och regelverk. Inom ramen för projektet har 


även en modul köpts in för att hantera företrädesrätter digitalt 


i universitetets rekryteringssystem. Leveransmålen för projektet 


har nu uppnåtts, varför projektet avslutats. Arbete med imple-


mentering av processen kommer fortgå under 2019.


OMSTÄLLNINGSARBETE
Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna (Saco-S, 


OFR/S samt Seko) ska enligt centralt kollektivtal arbeta med 


omställning inom den egna myndigheten. En summa motsva-


rande 0,3 procent av universitetets totala lönesumma avsätts 


årligen till lokala omställningsåtgärder. Åtgärderna ska syfta 


till ett längre arbetsliv, till exempel genom att underlätta intern 


rörlighet, kompetens- eller karriärutveckling samt processför-


bättrande åtgärder. Beslut om finansiering av omställningsåt-


gärder tas efter ansökningar från verksamheten av en partsam-


mansatt grupp. Gruppen sammanträder ett par gånger per 


termin och leds av en omställningssamordnare, finansierad 


av lokala omställningsmedel. Omställningssamordnaren har 


behörighet att löpande ta beslut om att finansiera mindre 


kostsamma omställningsåtgärder. 


Under 2018 har omställningsåtgärder finansierats till ett 


belopp om 8,2 mnkr (januari–september 2018). Förutom mer 


proaktiva och långsiktiga åtgärder såsom framtagande av en 


stärkt rekryteringsprocess som erbjudande om deltagande i 


karriärutvecklingsprogram riktat till yngre forskare har finansie-


ring skett till ett flertal individuella åtgärder. I huvudsak har de 


individuella åtgärderna varit rehabiliterings- och kompetens-


växlingsåtgärder. Mot bakgrund av ökad internationalisering 


kommer även ökade krav på kunskaper i engelska språket för 


teknisk- och administrativ personal att ställas. Omställningsme-


del har därför under året finansierat en uppbyggnad av olika 


slags valbara kurser i engelska språket.


MODERNA BEREDSKAPSJOBB 
OCH PRAKTIK I STATEN
På uppdrag av regeringen fortsätter statliga myndigheter 


att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, 


långtidsarbetslösa eller nyanlända i anställningar med lägre 


kvalifikationskrav, så kallade moderna beredskapsjobb. Dessa 


anställningar syftar till att ge arbetslivserfarenhet och refe-


renser inför framtida arbetssökande. Under 2018 har fyra 


personer haft moderna beredskapsjobb vid universitetet. Två 


personers anställningar har förlängts ytterligare ett år.


Regeringsuppdraget Praktik i staten syftar till att ta erbjuda 


praktik för nyanlända och arbetssökande med nedsatt 


arbetsförmåga. Lunds universitet fortsätter att tillhandahålla 


praktikplatser för nyanlända och arbetssökande med nedsatt 


arbetsförmåga. Under 2018 har 17 personer haft praktikplats 


vid universitetet. 
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6.2 Jämställdhet
En av de prioriterade frågorna för Lunds universitet är jämställdhet och lika villkor. 
Lunds universitet strävar efter en jämställdhetsintegrerad verksamhet och arbetar 
kontinuerligt med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.


LIKA VILLKOR
Arbetet för jämställdhet, lika villkor och likabehandling är 


ständigt aktuellt och pågående på Lunds universitet, vilket 


poängteras i flera av de prioriterade områdena i Lunds univer-


sitets strategiska plan 2017–2026, inom vilka det bland annat 


fastslås att Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, 


jämställdhet och förmåga att säkra likabehandling för både 


studenter och medarbetare. 


Årets särskilda satsningar med hjälp av stimulansmedel för 


jämställdhet, lika villkor och likabehandling har omfattat 16,7 


mnkr totalt. Medlen har kunnat sökas av universitetets verk-


samheter för att finansiera åtgärder anpassade efter de behov 


som varje verksamhet har för att kunna arbeta långsiktigt och 


förebyggande. 


• 13,5 mnkr har delats ut för gästprofessorer av 


underrepresenterat kön i särskilda miljöer, vilket 


resulterat i 14 gästprofessorer som är kvinnor och en 


gästprofessor som är man. 


• 2,8 mnkr har delats ut för tre olika mentorprogram och 


ett program för att motverka diskriminering. 


• 0,43 mnkr har delats ut med särskilt fokus på mindre 


insatser på institutioner som till exempel seminarier 


om antidiskriminering eller om jämställdhet och 


mångfald, samt framtagande av verktygslåda för 


antidiskrimineringsarbete.


Den största satsningen som gjorts under 2018 är Tellus, ett 


treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att ge kunskap 


i hur förekomsten av sexuella trakasserier ser ut och ter sig 


på Lunds universitet. Projektet ska även resultera i åtgärder 


som stärker det förebyggande arbetet mot diskriminering, i 


synnerhet diskrimineringsformen sexuella trakasserier. Totalt 


har 6 mnkr avsatts för projektet under tiden 2018–2020.


JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Återrapporteringskrav: Varje universitet och högskola har 
tagit fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbe-
tet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten 
ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 
2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvä-
gar, könsbundna studieval och genomströmning. Enligt 
uppdraget ska planen innehålla utvecklingsbehov, mål och 
aktiviteter som lärosätet avser att vidta under 2017–2019 
samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och 
bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i 
lärosätets styrprocesser.


Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas i års-
redovisningen. Universitet och högskolor ska i årsredovis-
ningarna också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid 
fördelning av forskningsmedel.


Universitetets plan för jämställdhetsintegrering, 2017–2019, 


upprättades genom beslut av rektor den 4 maj 2017. Utveck-


lingen av arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 


2017–2019 ska omfatta två delmål:


• Rekrytering av anställda till Lunds universitet är jämställd 


och fri från diskriminering på grund av kön.


• Rekryteringen av studenter samt studenters deltagande 


i verksamheten ska vara jämställd och fri från 


diskriminering.


Arbetet med det första delmålet är delvis slutfört i och med att 


Lunds universitet tagit fram och publicerat en ny beskrivning av 


rekryteringsprocessen på HR-webben. Fokus har varit att det 


ska vara lätt att göra rätt, i förhållande till de lagar och regler 


som gäller vid vanlig rekrytering av anställda till en myndighet, 


dvs. de steg i rekryteringsprocessen som är gemensamma för 


alla former av rekrytering av anställda. 


Arbetet med att utbyta erfarenheter och goda exempel 


mellan fakulteternas lärarförslagsnämnder fortsätter. I augusti 


2018 höll rektor ytterligare ett seminarium med fokus på 


partiskhet i rekryteringssammanhang. Seminariet omfattade 


även en presentation av en rapport om karriärvägar inom 


universitetet, med förslag på utvecklingsområden. Samtliga 
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lärarförslagsnämnder var representerade med flera personer 


och intresset för fortsatt arbete med utveckling av lärarrekry-


teringsprocessen är starkt från alla håll. 


Gällande det andra delmålet utvecklas arbetet löpande, men 


effekterna av de insatser som görs kommer dröja då arbetet är 


långsiktigt. Det kan konstateras att det redan före jämställd-


hetsintegreringsuppdraget pågick en ständig utveckling av till 


exempel högskolepedagogiska kurser, ledarskapsutveckling 


och rekrytering av studenter, men att det i och med uppdraget 


blivit synliggjort. 


BEAKTANDE AV JÄMSTÄLLDHET VID  
FÖRDELNING AV FORSKNINGSMEDEL
Regeringen tilldelar årligen resurser till universitetet utifrån 


förslag i budgetpropositionen. Dessa medel fördelas i uni-


versitetets resursfördelning till framför allt de olika fakulte-


terna. Fakulteterna har sen ansvar att fördela pengar och 


uppdrag till olika delar av sin verksamhet. I Lunds universitets 


resursfördelning finns inga särskilda mekanismer eller för-


delningsnycklar som är kopplade till jämställdhet eller kön. 


Det ständigt pågående arbetet att uppnå bättre jämställdhet 


och jämställdhetsintegrering genomförs på annat sätt, vilket 


tidigare text visat exempel på. Huvuddelen av finansieringen 


till universitetets forskning kommer dock från olika externa 


finansiärer. 


REKRYTERINGSMÅL FÖR PROFESSORER
Återrapporteringskrav: Under 2017–2019 har lärosätet ett 
mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer 
om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade profes-
sorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.


Lunds universitets långsiktiga åtgärder för en jämn könsfördel-


ning bland professorer ger fortsatt utdelning under 2018, då 


andelen kvinnor bland nya professorer var 47 procent. Totalt 


tillträdde 57 professorer under 2018 enligt definitionen i målet.


6.3 Arbetsmiljö och hälsoarbete
Ett förebyggande arbetsmiljöarbete gynnar hela verksamheten. En viktig uppgift och 
utmaning är att skapa en arbetsmiljö som upplevs som utvecklande och stimulerande.


ARBETSMILJÖ
En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att anställda 


och studenter ska trivas på sitt arbete eller i sin studiemiljö. 


Enligt Lunds universitets strategiska plan ska verksamheten 


utmärkas av god arbets- och studiemiljö som är utvecklande, 


stimulerande, säker och trygg.


Det lokala kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan som 


tecknades i slutet av 2017 har implementerats under 2018. 


Avtalet följer universitetets arbetsordning med arbete och 


uppföljning på tre nivåer: institution, fakultet/motsvarande 


och universitetsgemensam nivå. Alla fakulteter, samt gemen-


samma förvaltningen, har under 2018 inrättat lokala skydds-


kommittéer. Ordförande i den centrala skyddskommittén är 


Rektor. Instruktioner för de olika skyddsnivåernas arbete har 


tagits fram i samverkan med överskyddsombuden. 


Projektet Hälsosamma arbetsplatser uppstår inte av en 


tillfällighet avslutades i september 2018, i samband med att 


en slutrapport redovisades i den centrala skyddskommittén. 


Projektet har pågått sedan 2016 och bland annat bidragit till 


att utveckla de organisatoriska förutsättningarna för det sys-
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tematiska arbetsmiljöarbetet. Några av projektets leveransmål 


under 2018 har utgjorts av utvecklade sidor om arbetsmiljö 


på HR-webben, samt skapandet av ett SAM-team bestående 


av expertresurser från Företagshälsovården, samt sektionerna 


Student och utbildning, LU Byggnad och HR. 


Universitetet har under året erbjudit utbildningar inom olika 


arbetsmiljörelaterade områden främst för chefer, skyddsombud 


och HR-funktioner. Ett särskilt efterfrågat utbildningsområde 


har varit hantering av och förebyggande arbete med krän-


kande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 


Ett annat tema har varit risk- och konsekvensbedömningar, 


där sektionerna HR och LU Byggnad genomför utbildningar 


tillsammans. Studerandeskyddsombuden har erbjudits grund-


läggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, dels via 


webbutbildning, dels i workshopform under ledning av LU 


Byggnad och sektionen Student och utbildning. 


Under 2018 har en arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att revi-


dera universitetets arbetsmiljöpolicy som beslutades under året. 


FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE
Universitetet har sedan länge satsat på friskvårdande insatser 


för anställda, bland annat genom erbjudande om friskvårds-


ersättning och möjligheten till en friskvårdstimme per vecka 


under arbetstid som uppmuntran till ett ökat hälsomedvetande 


och möjligheten till att regelbundet delta i hälsofrämjande 


aktiviteter. Under året har cirka 2 600 anställda utnyttjat möj-


ligheten till friskvårdsersättning, vilket är ungefärligt oföränd-


rat jämfört med föregående år. 


Under 2018 har en översyn påbörjats av universitetets före-


skrifter om friskvård, vilken bland annat ska utmynna i ett till-


lämpningsdokument som fungerar som ett stöd till universitetets 


chefer och HR-medarbetare och som syftar till att åstadkomma 


en likvärdig hantering av frågan inom hela myndigheten.


SJUKFRÅNVARO
Återrapporteringskrav: Uppgift skall lämnas om de anställ-
das frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. 
Den totala sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställ-


das sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift skall också 
lämnas om
1.  Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 


sammanhängande tid av 60 dagar eller mer,
2.  Sjukfrånvaro för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 


30–49 år och 50 år eller äldre.


Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 
och 3 skall anges i procent av gruppens sammanlagda ordi-
narie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet 
anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan 
hänföras till en enskild individ.


Den samlade sjukfrånvaron visade en stigande trend under 


ett antal år, men förefaller har stabiliserats och har under de 


senaste åren minskat något. Sjukfrånvaron uppgick under 


2018 till 2,55 procent av den totala sammanlagda tillgäng-


liga arbetstiden, vilket motsvarar en minskning en 0,1 pro-


centenheter jämfört 2017 (2,64 procent). Sjukfrånvaron för 


både män och kvinnor minskar något, men sjukfrånvaron 


är betydligt högre bland kvinnor jämfört med bland män. 


Under 2018 var kvinnors sjukfrånvaro 3,7 procent av tillgäng-


lig arbetstid, medan sjukfrånvaron för män uppgick till 1,4 


procent. Sjukfrånvaroandelen är störst i åldersgruppen 50 år 


och äldre. Andelen långtidssjuka har minskat något jämfört 


föregående år.


Figur 6.4 Sjukfrånvaro


2014 2015 2016 2017 2018


Totalt Lunds universitet 2,2% 2,4% 2,7% 2,6% 2,6%


Kvinnor 3,2% 3,6% 4,0% 3,8% 3,7%


Män 1,3% 1,3% 1,4% 1,5% 1,4%


Anställda – 29 år 1,3% 1,8% 1,4% 1,3% 1,5%


Anställda 30 – 49 år 2,2% 2,3% 3,0% 3,1% 2,5%


Anställda 50 år – 2,6% 2,8% 2,8% 2,6% 3,0%


Andel av sjukfrånvaron 
som utgörs av 
långtidssjuka (60 dagar 
eller mer) 65,0% 62,1% 65,5% 61,8% 61,3%
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6.4 Kompetensutveckling
Engagerade medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå hög kvalitet 
i verksamheten. En annan förutsättning är en väl fungerande stödverksamhet.


KARRIÄRUTVECKLINGSKONCEPT 
FÖR AKADEMISK PERSONAL
Parallellt med universitetets arbete med utredningen Goda 


och tydliga karriärvägar vid Lunds universitet och helt i linje 


med LERUs ståndpunktsdokument Delivering talent: Careers 


of researchers inside and outside academia, har ett karri-


ärutvecklingskoncept för akademisk personal tagits fram. 


Syftet är att synliggöra universitetets breda utbud av aktivi-


teter, som på ett eller annat sätt bidrar till karriärutveckling 


för såväl doktorander, postdoktorala medarbetare samt för 


forskningsledare. De karriärutvecklande aktiviteterna ska ge 


målgrupperna kunskap om vilka möjligheter som finns kar-


riärmässigt, både inom och utanför akademin, antingen i 


Sverige eller utomlands.


Med några få undantag ges alla aktiviteter på engelska. Tack 


vare full finansiering dels via omställningsmedel, dels genom 


budgetbeslut 2018 är konceptets aktiviteter kostnadsfria 


för medarbetarna och för institutionerna. Konceptet startas 


vårterminen 2019 och ska drivas i åtminstone fyra år med 


utvärdering efter halva tiden. 


NY CHEFSPLATTFORM
Att utveckla ledarskapet vid Lunds universitet är prioriterat i 


den strategiska planen. I syfte att fortsätta arbetet med den 


prioriteringen, har ett långsiktigt arbete påbörjats under året 


med att ta fram en ny chefsplattform. Det första steget är att 


hitta en gemensam grund för vad det innebär att vara chef, 


oavsett var i organisationen man verkar. Utgångspunkten för 


plattformen är de riktlinjer och lagkrav som finns för chefer, 


såväl som den verklighet som cheferna vid universitetet har att 


hantera. Arbetet med plattformen kommer därför att hanteras 


som ett samarbetsprojekt, i vilket samtal med chefer i hela 


organisationen kommer att föras kontinuerligt. 


PROCESSTÖD FÖR KOMPETENSUTVECKLING
Lunds universitet erbjuder organisationen ett internt proces-


stöd för kompetensutveckling. Stöd ges främst genom person-


lig konsultation, nätverk och upparbetade samarbeten med 


externa konsulter. Genom Kompetensportalen kan interna 


kurser och program enkelt göras tillgängliga för alla medar-


betare. Intresset för webbaserade utbildningar och processtöd 


för kompetensutveckling har ökat markant de senaste åren. 


Det pågår ett skifte från traditionella klassrumsutbildningar till 


webbaserade utbildningar, som idag utgör en fjärdedel av det 


totala utbudet och väntas öka ytterligare de kommande åren.


6.5 Personalstruktur
Antalet anställda vid universitet i december 2018 var 7 860 personer, motsvarande 6 770 
årsarbetskrafter. Den relativa fördelningen mellan de olika personalgrupperna var: lärare 
32 procent, annan undervisande och forskande personal 33 procent och administrativ 
personal 35 procent. Denna fördelning är oförändrad jämfört föregående år.


I december 2018 hade universitetet (se figur 6.1) 7 860 


månadsavlönade anställda inklusive tjänstlediga (7 601 exklu-


sive helt tjänstlediga), vilket motsvarar en ökning med 163 


anställda jämfört samma tidpunkt 2017. Dessa motsvarade 


6 770 heltidsekvivalenter (HTE), vilket är en ökning jämfört 


föregående år med 166 HTE. Flertalet befattningskategorier 


inom gruppen lärare ökar något, men den befattningskategori 


som ökat mest under året är meriteringsanställning, vilken 


ökat med 87 HTE och inom vilken postdoktorer ökat mest 


(69 HTE). Även administrativ personal ökar något (37 HTE). 


Doktorander ökar marginellt (25 HTE) efter att ha minskat 


stadigt under de senaste åren. 


Könsfördelningen bland de anställda på en övergripande 


nivå är jämn, 49 procent kvinnor och 51 procent män, vilket 


är oförändrat jämfört föregående år. Inom olika befattnings-


kategorier skiljer det mer. I lärargruppen är 38 procent kvinnor 


och 62 procent män. I gruppen TA-personal är förhållandet 


det omvända, med 63 procent kvinnor och 37 procent män. 


För gruppen annan undervisande och forskande personal är 


förhållandet mer jämt, med 46 procent kvinnor och 54 procent 


män.


Av samtliga anställda hade 63 procent en tillsvidarean-


ställning (62 procent exklusive helt tjänstlediga), vilket är en 


minskning med 1 procentenhet jämfört föregående år. Flera 


befattningskategorier, inte minst inom forskningsområdet, 


är tidsbegränsade till sin natur, varför andelen visstidsanställ-


ningar, 37 procent, är förhållandevis hög. 
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7.  Ekonomisk analys och 
finansiella rapporter


I detta kapitel återfinns ekonomiska analyser 
och finansiella rapporter samt redovisning 
av takbelopp och överproduktion. Även 
uppgifter om donationsmedel samt stiftelser 
med anknuten förvaltning redovisas här.
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7.1 Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har haft en fortsatt god ekonomisk utveckling 


under 2018 och verksamhetsnivån mätt i kostnader uppgick 


till 8 464 mnkr. Det är en ökning med 418 mnkr sedan föregå-


ende år och med 947 mnkr sedan 2014. Under femårsperio-


den har bidragsinkomsterna ökat med 424 mnkr, i jämförelse 


med 2017 har det skett en minskning på 42 mnkr. Resultatet 


för 2018 är ett överskott på 72 mnkr fördelat på ett över-


skott inom utbildningen på 31 mnkr och ett överskott inom 


forskningen på 41 mnkr. Inför 2018 planerades satsningar av 


myndighetskapitalet inom både utbildning och forskning men 


det ekonomiska utfallet blev bättre än förväntat för nästan alla 


fakulteter. Inom utbildningen förklaras resultatförändringen i 


jämförelse mot budget i huvudsak med att avgiftsintäkterna 


ökade med 17 mnkr, personalkostnader ökade med 43 mnkr 


och att övriga driftskostnader minskade med 62 mnkr. Inom 


forskningen förklaras resultatförändringen i huvudsak med 


minskade anslagintäkter med 82 mnkr, högre avgiftsintäkter 


med 66 mnkr, högre bidragsintäkter med 48 mnkr, lägre drifts-


kostnader med 130 mnkr, ökade lokalkostnader om 34 mnkr 


och ökade personalkostnader med 29 mnkr. 


Vid utgången av 2018 uppgår myndighetskapitalet till 


1 733 mnkr fördelat på 409 mnkr inom utbildning och 1 324 


mnkr inom forskning. Stora delar av myndighetskapitalet 


inom forskningen finns hos institutioner och forskar grupper 


vid de fakulteter som har stor andel extern finansiering. 


Universitetsstyrelsen har beslutat att det samlade måltalet 


för myndighetskapitalet vid utgången av 2018 och 2019 ska 


vara 15 procent (måltalet beräknas genom att myndighets-


kapitalet sätts i relation till verksamhetens kostnader). Utfallet 


för 2018 är 19,7 procent vilket är 0,5 procent lägre än 2017 


trots att myndighetskapitalet ökat med 72 mnkr. Det betyder 


att verksamhetens kostnader ökat så att relationen kapital och 


kostnader förändrats. De senaste årens ökning av bidragsin-


komster har skett snabbare än verksamhetsnivån har ökat, 


och vissa inkomster är avsedda att användas under flera år. 


Till exempel har MAX IV erhållit medel som ska användas för 


kommande års drift och avskrivningar. Sammanlagt uppgår 


de oförbrukade bidragen till 3 925 mnkr vilket är en ökning 


med 86 mnkr sedan 2017, varav 334 mnkr beräknas vara 


uppbundna för framtida avskrivningar. 


Figur 7.1 Ekonomisk utveckling
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Figur 7.2 Verksamhetsutfall totalt (mnkr)


2018 2017
Förändring 
2018–2017 % 2016


Verksamhetens intäkter


Anslag 4 664 4 505 159 3,5% 4 400


Avgifter 744 719 25 3,5% 732


Bidrag 3 095 3 005 90 3,0% 2 964


Finansiella 14 16 -2 -12,5% 17


Summa 8 516 8 245 272 3,3% 8 113


Verksamhetens kostnader


Personal 5 236 5 023 213 4,2% 4 945


Lokaler 1 042 998 44 4,4% 1 004


Övrigt 2 152 2 005 147 7,3% 2 015


Finansiella 34 20 14 70,0% 29


Summa 8 464 8 046 418 5,2% 7 993


Verksamhetsutfall 52 199 -147 0 120


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 20 2 18 3


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 72 201 -129 0 124
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7.2 Intäkter 
Verksamhetens intäkter 2018 uppgår till 8 536 mnkr exklu-


sive uppbörd och transfereringar vilket är 289 mnkr mer än 


jämfört med 2017. I jämförelse med 2017 ökar alla intäkter 


utom de finansiella, som är 2 mnkr lägre. Intäkter av anslag 


uppgår till 4 664 mnkr fördelat på 2 179 mnkr inom utbild-


ning och 2 484 mnkr inom forskning. Det är en ökning på 


158 mnkr (3,5 procent) i jämförelse med 2017 fördelat på 


85 mnkr på utbildning och 73 mnkr på forskning. Intäkter av 


avgifter uppgår till 744 mnkr vilket är en ökning med 25 mnkr 


(3,5 procent) sedan föregående år. Intäkter av bidrag uppgår 


till 3 095 mnkr, en ökning med 90 mnkr (3 procent) sedan 


föregående år. Ökningen består av stora förändringar inom tre 


verksamheter (74 mnkr på MAX IV, 26 mnkr på Samhällsve-


tenskapliga fakulteten och 19 mnkr på Medicinska fakulteten) 


och mindre förändringar på övriga. De största bidragsgivarna 


är Vetenskapsrådet (947 mnkr), EU (266 mnkr), Knut och Alice 


Wallenbergs Stiftelse (194 mnkr) och Formas (139 mnkr).


I figur 7.3 framgår de senaste fem årens intäktsökning 


(exklusive finansiella intäkter och resultatandelar i hel- och 


delägda företag) som totalt uppgår till 1 025 mnkr. 


Figur 7.3 Intäkter (mnkr)
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7.3 Kostnader
Verksamhetens kostnader 2018 uppgår till 8 464 mnkr exklu-


sive uppbörd och transfereringar vilket betyder en ökning med 


418 mnkr (5,2 procent) sedan 2017. Den största posten är 


personalkostnaderna som uppgår till 5 236 mnkr och visar en 


ökning med 213 mnkr (4,2 procent). Ökning är mer än vad 


den normala årliga löneökningen ger vilket betyder att antalet 


medarbetare har ökat (omräknat till heltidsekvivalenter). Jäm-


fört med föregående år har antalet ökat med 166 vilket är en 


ökning med 2,5 procent. Sju personalkategorier ökar och två 


minskar. Den antalsmässigt största ökningen är innehavare 


av meriteringsanställningar (87). Största ökningarna i denna 


kategori finns vid Naturvetenskapliga fakulteten (29), Lunds 


tekniska högskola (27) och Medicinska fakulteten (10). Inom 


befattningskategorin har postdoktor ökat mest (69). 


Lokalkostnaderna som uppgår till 1 042 mnkr har ökat med 


44 mnkr (4,4 procent) sedan föregående år. Ökningen förkla-


ras bland annat av höjda hyror och ökade driftskostnader för 


säkerhet. 


Posten övrigt uppgår till 2 152 mnkr och består av drift-


kostnader (1 647 mnkr) och avskrivningar (505 mnkr). Det är 


en ökning med 147 mnkr (7,3 procent) sedan 2017. Större 


ökningar på posterna inom driftkostnaderna är köpta tjänster 


övrigt, konsulttjänster, hotell och logi och biljetter. Avskriv-


ningarna som uppgår till 505 mnkr har ökat med 34 mnkr (7,2 


procent). MAX IV har ökat sina avskrivningar med 39 mnkr 


medan andra har minskat sina. De finansiella kostnaderna 


uppgår till 34 mnkr vilket är en ökning med 14 mnkr. Skillna-


den förklaras främst av förändringar på de ändamålsbundna 


donationerna där det under året gjordes en större omläggning 


i fondplaceringar. Höstens börsfall innebar (i ett senare skede) 


att det gjordes nedskrivningar på befintliga fonder enligt 


K3-modellen.


Figur 7.4 Kostnader (mnkr)
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Figur 7.5 Verksamhetsutfall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)


2018 2017
Förändring 
2018–2017 % 2016


Verksamhetens intäkter


Anslag 2 179 2 094 85 4,1% 2 010


Avgifter 380 377 3 0,8% 335


Bidrag 75 58 17 29,3% 50


Finansiella 1 2 -1 -50,0% 1


Summa 2 635 2 530 104 4,1% 2 396


Verksamhetens kostnader


Personal 1 648 1 592 56 3,5% 1 528


Lokaler 415 412 3 0,7% 423


Övrigt 539 501 38 7,6% 455


Finansiella 7 6 1 0


Summa 2 609 2 512 97 3,9% 2 406


Verksamhetsutfall 26 19 6 -10


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 5 0 5 1


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 31 19 11 -9


7.4 Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inklusive upp-


dragsutbildning) visar ett överskott på 31 mnkr att jämföra 


med förra årets underskott på 19 mnkr. 


Årets utbildningsproduktion på grundnivå och avancerad 


nivå, som får avräknas mot takbeloppet, uppgår till 2 013 mnkr 


vilket är 54 mnkr mindre än årets takbelopp. Detta innebär att 


sparade prestationer som får sparas och kvittas mot eventuell 


underproduktion kommande år, minskar från 198 mnkr till 


144 mnkr.


Intäkterna inom utbildning uppgår till 2 635 mnkr, en 


ökning (4,1 procent) jämfört med föregående år då de uppgick 


till 2 530 mnkr. Anslagsmedel är den största intäktsposten och 


motsvarar 83 procent av intäkterna. Av de totala avgiftsin-


täkterna på 380 mnkr utgör 110 mnkr avgifter från tredje-


landstudenter, en ökning med 18 mnkr sedan föregående 


år. Kostnaderna inom utbildning uppgår till 2 609 mnkr, en 


ökning med 97 mnkr jämfört med föregående år. Personal-


kostnaderna, som är den största posten, ökar med 56 mnkr 


till 1 648 mnkr. Kostnaderna för lokaler har ökat med 3 mnkr 


till 415 mnkr och posten övrigt har ökat med 38 mnkr till 539 


mnkr jämfört med föregående år. Uppdragsverksamheten som 


består av uppdragsutbildning och beställd utbildning redovisar 


intäkter på 94 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än föregående år. 


Det finansiella nettot inom utbildning är -6 mnkr och beror på 


det negativa ränteläget.
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7.5 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags-


forskning) visar ett överskott på 41 mnkr att jämföra med 


förra årets överskott på 182 mnkr. I universitetets ekonomiska 


planering är åtagandet till ESS utlagt med 55 mnkr per år 


under perioden 2013 till 2022. Under 2014 utbetalades 82 


mnkr, och under 2015 ett återstående belopp på 512 mnkr 


(beloppet inkluderar plo-uppräkning). Finansieringsåtagandet 


är därmed slutreglerat. Den årliga avsättningen i universitetets 


interna finansiering kommer framöver att redovisas som ett 


överskott i universitetets resultaträkning och av överskottet 41 


mnkr 2018 beror alltså 55 mnkr på denna interna avsättning. 


Verksamhetsresultatet inom forskningen är således 14 mnkr 


i underskott 2018.


Universitetet har haft en stark tillväxt inom forskningen 


under senare år, och samtidigt som verksamhetsnivån har ökat 


har också reserver för framtida strategiska satsningar byggts 


upp i form av myndighetskapital och oförbrukade bidrag. 


Bidragsinkomsterna (årets nya bidragsmedel) uppgår till 3 094 


mnkr att jämföra med 3 141 mnkr 2017. En del fakulteter visar 


ökade bidragsinkomster för året och de största ökningarna 


visar Medicinska fakulteten (75 mnkr), Samhällsvetenskapliga 


fakulteten (30 mnkr) och Lunds tekniska högskola (26 mnkr). 


Andra fakulteter visar minskade bidragsinkomster för året 


och de största minskningarna visar MAX IV (141 mnkr) och 


Naturvetenskapliga fakulteten (31 mnkr). 


Intäkterna inom forskningen uppgår till 5 882 mnkr vilket 


är en ökning med 167 mnkr jämfört med föregående år. Den 


största intäktsposten är bidragsintäkter som ökat med 73 


mnkr till 3 020 mnkr. Medicinska fakulteten har störst andel 


av universitetet bidragsintäkter inom forskningen med 34,9 


procent. Avgiftsintäkterna uppgår till 364 mnkr och har ökat 


med 22 mnkr sedan föregående år. 


Kostnaderna inom forskningen uppgår till 5 856 mnkr vilket 


är en ökning med 322 mnkr (5,8 procent). Personalkostna-


derna uppgår till 3 588 mnkr vilket är en ökning med 157 mnkr 


(4,6 procent). Det beror på den årliga löneökningen samt ökat 


antal medarbetare (omräknat till heltidsekvivalenter). Lokal-


kostnaderna har ökat med 41 mnkr till 627 mnkr. Posten övrigt 


består av drift- och avskrivningskostnader och har ökat med 


110 mnkr (7,3 procent).


Figur 7.6 Verksamhetsutfall för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


2018 2017
Förändring 
2018–2017 % 2016


Verksamhetens intäkter


Anslag 2 484 2 411 73 3,0% 2 390


Avgifter 364 342 22 6,4% 397


Bidrag 3 020 2 947 73 2,5% 2 915


Finansiella 13 14 -1 -7,1% 16


Summa 5 882 5 715 167 2,9% 5 717


Verksamhetens kostnader


Personal 3 588 3 431 157 4,6% 3 417


Lokaler 627 586 41 7,0% 581


Övrigt 1 613 1 503 110 7,3% 1 560


Finansiella 27 14 13 92,9% 28


Summa 5 856 5 534 322 5,8% 5 586


Verksamhetsutfall 26 181 -155 131


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 15 1 14 2


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 41 182 -141 133
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7.6 Finansnetto, likviditet och upplåning
Lunds universitet visar ett negativt finansiellt resultat med 20 


mnkr för 2018 och en behållning i kassa och bank på 4 237 


mnkr vid utgången av året, en ökning med 544 mnkr sedan 


2017. Under 2018 har räntan på räntekontot hos Riksgälden 


varit fortsatt negativ under året. Universitetet, som enligt 


förordning ska placera överskottslikviditet på räntekonto i 


Riksgälden, har därigenom fått en kostnad för placerade 


medel. På motsvarande sätt har en ränteintäkt erhållits för 


den upplåning som universitetet enligt förordning ska göra 


hos Riksgälden för bidragsfinansierade investeringar. Ränte-


nettot på kontot har minskat kraftigt de senaste åren och är 


för 2018 negativt. Minskningen sedan 2014 är 35 mnkr. Uni-


versitetets in- och utlåningsräntor hos Riksgälden är lika stora. 


De finansiella intäkterna uppgår till 14 mnkr mot 16 mnkr 


2017. De finansiella kostnaderna uppgår till 34 mnkr (20 mnkr 


2017) och består till största delen av räntekostnader avseende 


kontot hos Riksgälden (19 mnkr) samt av förändringar på de 


ändamålsbundna donationerna där det under året gjordes en 


större omläggning i fondplaceringar då det togs fram ”gamla” 


vinster (rearesultat) på cirka 7 mnkr. Höstens börsfall innebar (i 


ett senare skede) att det gjordes nedskrivningar på befintliga 


fonder enligt K3-modellen.


Vid utgången av 2018 uppgick likvida medel till 4 237 mnkr 


varav 4 166 mnkr på räntekonto hos Riksgälden och 71 mnkr 


på övriga konton. Sista året har de likvida medlen ökat 544 


mnkr vilket beror på årets överskott och ökningen av de oför-


brukade bidragen. Upplåningen hos Riksgälden har under året 


ökat 2 mnkr och uppgår vid utgången av 2018 till 501 mnkr. 


De senaste fem åren har låneskulden minskat med 217 mnkr. 


Figur 7.7 Finansiella intäkter och kostnader (mnkr) Figur 7.8 Likvida medel och upplåning (mnkr)
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7.7 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat uppgår 


till 1 733 (1 660) mnkr varav 1 663 (1 593) mnkr avser den 


ackumulerade kapitalförändringen (balanserad kapitalföränd-


ring och årets kapitalförändring). Resterande del av myndig-


hetskapitalet är statskapital, donationskapital och resultatan-


delar i dotter- och intresseföretag. Myndighetskapitalet har, 


inklusive de senare posterna, ökat med 73 mnkr under året 


och sedan 2014 ökat med 124 mnkr. Under 2015 minskade 


myndighetskapitalet kraftigt genom en utbetalning av ovill-


korat kapitaltillskott till ESS på sammanlagt 512 mnkr. Drygt 


hälften av fakulteter ökar sina myndighetskapital under 2018. 


Störst myndighetskapital har Medicinska fakulteten med 473 


mnkr följt at Lunds tekniska högskola med 317 mnkr. Störst 


andel myndighetskapital i förhållande till de egna kostnaderna 


har Samhällsvetenskapliga fakulteten och Naturvetenskapliga 


fakulteten, 28 procent respektive 24 procent. För universitetet 


totalt är andelen 19,7 procent. Målsättningen var att myn-


dighetskapitalet skulle vara högst 15 procent vid utgången 


av 2018 vilket myndigheten ej lyckats med. De oförbrukade 


bidragen fortsätter att öka och uppgår till 3 925 mnkr vilket 


är en ökning med 87 mnkr eller cirka 2,3 procent sedan 2017. 


Sedan 2014 har de oförbrukade bidragen ökat med 539 mnkr. 


Vissa fakulteter visar en ökning och andra en minskning. Störst 


ökningar visar Medicinska fakulteten med 99 mnkr och Natur-


vetenskapliga fakulteten med 58 mnkr. Störst minskning visar 


MAX IV med 114 mnkr. MAX IV:s oförbrukade bidrag ska i 


första hand användas till framtida avskrivningar och drift. MAX 


IV och Medicinska fakulteten svarar tillsammans för 2 391 


mnkr eller 61 procent av de oförbrukade bidragen. I figuren 


nedan visas att både myndighetskapitalet och de oförbrukade 


bidragen fortsätter att öka under 2018. 


7.8 Möjligheter och utmaningar 
Vid Lunds universitet bedrivs högkvalitativ utbildning och 


världsledande forskning som på olika sätt påverkar och 


förbättrar vårt samhälle. Lunds universitet har haft en god 


ekonomiskt tillväxt de senaste åren som framför allt beror på 


ökningar inom forskningen. Vid universitetet kommer knappt 


60 procent av forskningsintäkterna från externa finansiärer. 


Det är ett styrkebesked att universitetet är framgångsrikt i att 


erhålla externa bidrag. Samtidigt ger en hög andel externfi-


nansiering svårigheter för universitetets att göra egna strate-


giska val, kunna ta ett långsiktigt strategiskt arbetsgivaransvar 


och bedriva grundforskning.


Universitet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt över-


skott. Framför allt sker detta hos de fakulteter som har en 


stor andel externfinansiering där forskare och forskargrupper 


möter den ekonomiska osäkerheten genom att skapa kapital. 


En betydande del av myndighetskapitalet är uppbundet i olika 


former av långsiktiga åtaganden, till exempel i form av samfi-


nansiering. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger en viss 


stabilitet och långsiktighet samtidigt som de årliga anslagen 


ska användas effektivt i verksamheten.


MAX IV är en av Sveriges största satsningar på forskningsin-


frastruktur. Sveriges forskningslandskap kommer att förändras 


som en följd av de stora forskningsanläggningarna MAX IV 


och ESS. Mellan och omkring dessa två forskningsanlägg-


ningar byggs nu ett helt nytt område upp – Science Village 


Scandinavia. Ingenstans i världen finns motsvarande satsning 


med två världsledande anläggningar, sida vid sida. Dessa 


olika satsningar och anläggningar kommer att stärka Sveriges 


attraktionskraft och internationella profil väsentligt, men är 


samtidigt en enorm ekonomisk utmaning. 
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Figur 7.9 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag (mnkr)
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7.9 Donationsmedel
Kapitalet inklusive disponibel avkastning för donationsmedel 


som förvaltas enligt § 12 donationsförordningen (1998:140) 


uppgår till 166,2 mnkr (171,9 mnkr). Marknadsvärdet av 


tillgångarna uppgick per bokslutsdagen till 180,3 mnkr 


(172,4 mnkr). Avkastningen har under året uppgått till + 9,2 


mnkr (+ 2,2 mnkr). Utdelning har skett enligt donatorernas 


önskemål. Under 2018 har 11,4 mnkr (12,4 mnkr) delats ut 


till institutioner inom Lunds universitet, varav 9,3 mnkr (12,4 


mnkr) från kapitalet. Universitetets kostnader för förvaltning 


har beräknats och debiterats donationerna. Den erhållna 


ersättningen för uppkomna kostnader uppgår till 246 602 


kronor (232 074 kronor). 


Efter många år med breda uppgångar på världens börser var 


det betydligt tuffare klimat under 2018. Den svenska börsen 


tappade ganska kraftigt under den sista månaden och SIXRX 


slutade minus drygt - 4 procent, Även de större europeiska 


börserna och marknader i Asien och Latinamerika utvecklades 


svagt. I USA gick teknikbolagen väsentligt bättre än markna-


den i stort.


De hotfulla tongångarna kring handelspolitiken, brexit, 


USA:s förhållande till Nordkorea och politisk oro i vissa 


sydeuropeiska länder är några av orsakerna till den svagare 


börsutvecklingen. 


På räntemarknaderna var det blandad utveckling mellan 


USA och Europa. De amerikanska statsobligationsräntorna 


fortsatte att stiga samtidigt som Federal Reserve höjde rän-


tan ytterligare fyra gånger. I Europa, inklusive Sverige, sjönk 


däremot statsobligationsräntorna. Riksbanken höjde under 


december sin styrränta för första gången på många år.


Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel-


ningsbar avkastning inklusive rearesultat på + 5,2 procent 


(+ 1,3 procent). Räntan för statsskuldväxlar har under året 


uppgått till - 0,8 procent (- 0,8 procent). Totalavkastningen 


för portföljen uppgick till - 1,9 procent (+ 5,8 procent). 


Utvecklingen för portföljens jämförelseindex var - 2,5 procent 


(+ 3,0 procent). Under året har en genomgång av befintliga 


placeringar skett. Placeringar har under hösten gjorts i fem 


nya ränte- och aktiefonder. Alla fonder som tidigare funnits i 


portföljen finns kvar. Avkastningen för dessa redovisas nedan. 


Avkastningen för den svenska aktiefonden blev - 8,1 procent, 


placeringen i den hållbara indexnära globala aktiefonden - 2,2 


procent (i svenska kronor) samt placeringen i den aktivt förval-


tade globala aktieportföljen + 2,6 procent (i svenska kronor). 


Utvecklingen av det svenska utdelande indexet SIXRX uppgick 


till - 4,4 procent, Eurostoxx (i SEK) - 8,3 procent samt T-bill - 0,8 


procent. Jämförelseindexet utgörs av: 15 procent SIXRX, 15 


procent Eurostoxx50 och 70 procent T-bill. 


Tillgångarnas fördelning i aktie- och räntebärande place-


ringar framgår av figur 7.11 nedan. 


Förmögenhetsutvecklingen samt jämförelseindexet för 


perioden 2014–2018 redovisas i figur 7.12 nedan.


Universitetet har under året mottagit följande donationer 


på en miljon kronor eller mer:


Donation från Jan Söderberg. Medlen ska användas för att 


finansiera ett pris som ska delas ut inom området ekonomi 


Economics and Management, The Jan Söderberg Family prize 


in Economics and Management. 1,0 mnkr


Donation från Ulf Persson för stöd för medicinsk forskning 


inom dels cancerforskning, dels inom hjärtsjukdomar. 3,5 mnkr


Donation från Sonja Nilsson för stöd för forskning inom 


hjärt- och kärlsjukdomarnas område. 4,6 mnkr


Erhållna nya donationer, i tusental kronor, för perioden 


2014-2018 framgår av figuren nedan


Figur 7.10 Erhållna nya donationer (tkr)


2014 2015 2016 2017 2018


21 659 5 888 3 329 17 950 9 858


Den donation som redovisas som Donationskapital uppfyl-


ler inte kraven för att bli stiftelse enligt donationsurkunden. 


Kapitalet är placerat, enligt donators önskan, som långfristig 


fordran i balansräkningen.


Återrapporteringskrav: Universitetet ska redovisa hur avkast-
ningen har utvecklats i förhållande till marknadsindex.


Figur 7.12 Förmögenhetsutveckling av donationsmedel (%)
Figur 7.11 Placeringar av donationsmedel  
(totalt 176,9 mnkr)
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7.10 Resultaträkning


Belopp i tkr Not 2018 2017


Verksamhetens intäkter


Intäkter av anslag 1 4 663 758 4 505 391


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 43, 44 744 024 718 897


Intäkter av bidrag 3 3 094 685 3 004 850


Finansiella intäkter 4 13 925 15 934


= Summa 8 516 391 8 245 071


Verksamhetens kostnader


Kostnader för personal 5 -5 236 348 -5 023 307


Kostnader för lokaler 6 -1 041 824 -998 047


Övriga driftkostnader 7 -1 646 311 -1 533 890


Finansiella kostnader 8 -34 434 -20 067


Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 13, 14 -505 159 -470 729


= Summa -8 464 077 -8 046 040


Verksamhetsutfall 52 314 199 032


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 20 054 1 660


Transfereringar 9


Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 55 829 48 152


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 217 600 177 835


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 60 256 61 449


Lämnade bidrag -333 685 -287 437


= Saldo 0 0


ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 72 368 200 692
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7.11 Balansräkning


Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31


TILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar


Balanserade utgifter för utveckling 11 5 265 7 057


Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 9 940 9 831


Summa immateriella anläggningstillgångar 15 205 16 888


Materiella anläggningstillgångar


Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 269 741 291 320


Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 1 736 988 1 778 723


Pågående nyanläggningar 15 174 522 212 640


Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 2 214 0


Summa materiella anläggningstillgångar 2 183 465 2 282 683


Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i hel- och delägda företag 17 81 068 60 014


Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 177 243 170 368


Andra långfristiga fordringar 19 2 000 2 000


Summa finansiella anläggningstillgångar 260 311 232 383


Varulager m.m.


Varulager och förråd 6 440 5 274


Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 20 122 638 97 458


Fordringar hos andra myndigheter 21 124 919 124 093


Övriga kortfristiga fordringar 22 81 1 174


Summa kortfristiga fordringar 247 638 222 725


Periodavgränsningsposter


Förutbetalda kostnader 23 263 377 266 931


Upplupna bidragsintäkter 24 464 052 440 716


Övriga upplupna intäkter 25 13 081 20 032


Summa periodavgränsningsposter 740 510 727 679


Avräkning med statsverket


Avräkning med statsverket 26 0 0


Kassa och bank


Behållning räntekonto i Riksgälden 27 4 165 989 3 625 494


Kassa och bank 28 71 221 67 770


Summa kassa och bank 4 237 209 3 693 264


SUMMA TILLGÅNGAR 7 690 778 7 180 896
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7.11 Balansräkning forts.


Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31


KAPITAL OCH SKULDER


Myndighetskapital


Statskapital 29 28 234 27 206


Donationskapital 30 6 060 6 060


Resultatandelar i hel- och delägda företag 31 36 014 34 354


Balanserad kapitalförändring 32 1 590 797 1 391 820


Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 72 368 200 692


Summa myndighetskapital 1 733 473 1 660 132


Avsättningar


Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33 39 282 37 714


Övriga avsättningar 34 53 177 51 078


Summa avsättningar 92 459 88 792


Skulder m.m.


Lån i Riksgälden 35 501 722 499 399


Kortfristiga skulder till andra myndigheter 36 181 831 162 860


Leverantörsskulder 37 465 913 254 556


Övriga kortfristiga skulder 38 181 051 156 698


Depositioner 39 3 774 3 418


Summa skulder m.m. 1 334 291 1 076 931


Periodavgränsningsposter


Upplupna kostnader 40 384 433 314 587


Oförbrukade bidrag 41 3 925 462 3 838 712


Övriga förutbetalda intäkter 42 220 661 201 741


Summa periodavgränsningsposter 4 530 555 4 355 041


SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 7 690 778 7 180 896


ANSVARSFÖRBINDELSER


1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga


2. Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga
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7.12 Redovisning mot anslag


Belopp i tkr


Anslag Benämning


Ingående 
överförings-


belopp


Årets 
tilldelning 


enligt 
reglerings-


brev


Omdisp. 
anslags-


belopp Indragning


Totalt 
disponibelt 


belopp Utgifter


Utgående 
överförings-


belopp


16.2:5 Lunds univ: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå1


16.2:5:1 Takbelopp (ram) 0 2 066 875 0 0 2 066 875 -2 066 875 0


Summa 0 2 066 875 0 0 2 066 875 -2 066 875 0


16.2:6 Lunds univ: Forskning och forskarutbildning1


16.2:6:6 Basresurs (ram) 0 2 193 198 0 0 2 193 198 -2 193 198 0


Summa 0 2 193 198 0 0 2 193 198 -2 193 198 0


16.2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor


16.2:65:4 Nationellt resurscentrum 
i fysik (ram) 0 1 422 0 0 1 422 -1 422 0


16.2:65:6 Omhändertagande av 
arkeologiska fynd (ram) 0 3 097 0 0 3 097 -3 097 0


16.2:65:62 Spetsutbildning i 
entreprenörskap (ram) 0 3 946 0 0 3 946 -3 946 0


Summa 0 8 465 0 0 8 465 -8 465 0


16.2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning


16.2:66:2 Lunds universitet (ram) 0 446 264 0 0 446 264 -446 264 0


Summa 0 446 264 0 0 446 264 -446 264 0


23.1:23 Sveriges lanbruksuniversitet


23.1:23:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universitet (ram) 0 4 785 0 0 4 785 -4 785 0


Summa 0 4 785 0 0 4 785 -4 785 0


Summa totalt 0 4 719 587 0 0 4 719 587 -4 719 587 0


Noter till anslagsredovisningen


1)  Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 55 829 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen.  
Dessa lämnade bidrag avser finansiering av forskarskolor med 3 682 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 44 505 tkr, kårstöd 7 642 tkr. 


Andra finansiella villkor


Anslag 16.2:5:1  Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder  
Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget. 


Anslag 16.2:5:1  Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter 
Helårspremien år 2018 är 171 207 kr baserat på 29 879 helårsstudenter.  
Personskadeförsäkringar hanteras numera via Universitets- och högskolerådet och de kan inte ta fram statistik per lärosäte.
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7.13 Tilläggsupplysningar och noter
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och för-


ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.


Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 4 


januari 2019.


Om inget annat anges redovisas beloppen i den ekonomiska 


redovisningen i tusental kronor.


För universitet och högskolor gäller undantag från vissa 


bestämmelser i förordningar enligt nedan;


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslags-


förordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-


poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i 


Riksgälden ska ske i samband med de månatliga utbetalning-


arna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgälden.


Universitet och högskolor medges undantag från 7 § 


anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får 


överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp 


(anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av tak-


beloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära 


regeringens medgivande.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 


årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 


ska innehålla redovisning av vissa väsentliga uppgifter. Univer-


sitet och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 


6 Väsentliga uppgifter.


Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet 


av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 


ges av


• Låneram i Riksgälden uppdelad på beviljad låneram och 


utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och


• Beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 


hos Riksgälden.


Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-


sen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra stycket om 


årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen 


upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen.


Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 


1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 


(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. En 


anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet 


får helt eller delvis finansieras med bidrag som har mottagits 


från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag från stat-


liga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats 


för ändamålet.


Lunds universitet medges rätt att förvalta donationsmedel 


i aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförord-


ningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan 


att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. 


Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i 


förhållande till marknadsindex.


Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § 


andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om 


disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. Upp-


går det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av 


den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räken-


skapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa hur 


överskottet ska disponeras. Har det uppkommit ett underskott 


i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balan-


serat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten 


i årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur 


underskottet ska täckas. 


Värdering av bankmedel i utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2018-12-31 har 


omvärderats till balansdagskurs.


Värdering av fordringar och skulder 
Kundfordringar uppgår till 150 miljoner kronor vilket är en 


ökning med 21 miljoner kronor jämfört med föregående år. 


Kundfordringar som är äldre än sex månader har skrivits av 


som befarad kundförlust. Leverantörsskulder uppgår till 537 


miljoner kronor, en ökning med 233 miljoner kronor jämfört 


med föregående år. Ökningen förklaras delvis av en dona-


tion på 154 miljoner som ska utgöra en stiftelse, en större 


anläggningstillgång på drygt 21 miljoner, faktura från Statens 


servicecenter på anslutnings- och hanteringskostnad på drygt 


7 miljoner, skuld till Försäkringskassan på drygt 6 miljoner 


avseende löneskatt dec 2018. Fordringar respektive skulder i 


utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs. 


Värdering av varulager 
Varulager har värderats till verkliga värdet på balansdagen.


Värdering av anläggningstillgångar 


Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av 


balanserade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur 


för att säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar 


för verksamheten genom användning av nyare och effekti-


vare IT-relaterade stödsystem. Den ekonomiska livslängden 


ska vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 500 tkr. 


I  anskaffningsvärdet ingår både externa inköp och univer-


sitetets egna direkta kostnader för den enskilda tillgången. 


Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den 


bedömda ekonomiska livslängden med utgångspunkt från den 


månad tillgången tas i bruk.


Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inventa-


rier och utrustning med mera. Den ekonomiska livslängden ska 


vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 tkr. Materi-


ella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda 


ekonomiska livslängden med utgångspunkt från den månad 


tillgången tas i bruk


Förbättringsutgifter på annans fastighet som avser 


reparation och underhåll aktiveras då anskaffningsbeloppet 
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överstiger 100 tkr och den ekonomiska livslängden beräknas 


vara mer än tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgift på 


annans fastighet anpassas till hyreskontraktets återstående 


längd. 


Avskrivningstider tillämpas enligt följande:
Immateriella anläggningstillgångar 3, 4 eller 5 år


Förbättringsutgifter på annans 
fastighet


3–25 år, enl. hyreskontrakt  
+ ev. förlängning


Byggnadsinventarier 3, 5, 7 eller 10 år


Datorer och kringutrustning 3, 5, 7 eller 10 år


Lab / verkstadsutrustning 3, 5 eller 10 år


Kontorsmaskiner och 
kopieringsutrustning 3, 4 eller 5 år


Inredning 3, 5 eller 10 år


För konstföremål sker ingen avskrivning. Endast anskaffnings-


värde för konstföremål som förvärvats eller överlåtits från Sta-


tens konstråd från och med år 2004 tas upp i balansräkningen. 


Någon invärdering av tidigare förvärvade konstföremål har inte 


gjorts. 


För stora anläggningstillgångar, som består av flera sam-


mansatta komponenter tillämpas komponentavskrivning i de 


fall förbrukningen av betydande komponenter väsentligt skiljer 


sig åt. Då delas anläggningstillgången upp och avskrivning 


hanteras för varje komponent för sig.


Periodavgränsningsposter 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till 


det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett för till 


exempel leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och 


bidrag. För utgiftsperiodiseringar har en beloppsgräns om 50 


tkr tillämpats. De fakturor som ankomstregistrerats men som 


inte bokförts senast brytdagen och som avser 2018 har bokats 


upp som leverantörsskuld och kostnad.


Universitetet reserverar sedan 2004 för upplupna kostnader 


avseende lärarlöneskulder. Reserveringen har skett för sådan 


skuld vilken inte kommer att regleras inom läraravtalets tre-


årsperspektiv. Skulden bygger på ett verkligt antal timmar och 


beräknas enligt en schabloniserad medellön per befattnings-


kategori.


För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas den 


gällande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning 


i projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande 


upparbetade kostnader under året. Erhållna medel från 


bidragsgivare som ännu inte använts i verksamheten redo-


visas som oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under 


året avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och 


kostnader som över/underskott i resultaträkningen. Projekt där 


bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som fordran 


på bidragsgivaren för den del som är en upparbetad kostnad. 


En prövning görs också av fordrans giltighet mot kontrakt eller 


motsvarande avtal.


Redovisning av indirekta kostnader 
Universitetet tillämpar den sektorsgemensamma modellen 


för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-modellen. Enligt 


modellen fördelas indirekta kostnader månadsvis baserat på 


nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsre-


dovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och för-


utsättningar för en korrekt periodisering av bidragsinkomster. 


Universitetet fördelar stödverksamhetens kostnader – de 


indirekta kostnaderna – på kostnadsbärarna i relation till 


direkta löne- och driftskostnader (fördelningsbas). 


Transfereringar
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte repre-


senterar någon egentlig resursförbrukning inom universitetet. 


Transfereringar är medel som är avsedda att användas för 


finansiering av bidrag till externa samarbetspartner samt till 


stipendier med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna 


har hämtats från anslag och bidrag. Exempel på transfere-


ringar är stipendier, medel från EU till projekt där universitetet 


är koordinator samt överföring av strategiska forskningsmedel 


till andra lärosäten. 


Avstämning av mellanhavanden  
med andra statliga myndigheter
Vid inrapportering till statsredovisningen ska varje transaktion 


till annan statlig myndighet kunna särredovisas. Erhållna bidrag 


och avgifter samt givna bidrag och köp ska redovisas och stäm-


mas av med varje statlig motpart för belopp överstigande en 


miljon kronor. För fordringar och skulder över årsskiftet gäller 


att belopp över ett hundra tusen kronor ska stämmas av. Lunds 


universitet har i sin kodsträng en unik kod för varje myndighet 


och en gemensam kod för samtliga övriga motparter för att 


kunna särskilja dessa transaktioner. Efter årets avstämning med 


andra statliga myndigheter har universitetet inga oförklarade 


differenser.


Donationsmedel 
Universitetet har medgivande från regeringen, enligt § 12 


donationsförordningen (1998:140), att placera donationsme-


del som inte skall förbrukas inom de närmaste två åren utanför 


Riksgälden. Behovet av likvida medel de närmaste två åren 


beräknas uppgå till 14 mnkr.
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NOTER
Belopp i tusentals kronor där annat ej anges.


1. Intäkter av anslag 


2018 2017


Forskning / forskarutbildning 2 145 060 2 078 949


Grundläggande utbildning 2 067 649 1 983 386


Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 446 264 438 346


Ersättningar för ekonomiska analyser 4 785 4 710


Summa intäkter av anslag 4 663 758 4 505 391


Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 55 829 tkr 
och redovisas under transfereringar i resultaträkningen. Dessa lämnade 
bidrag avser finansiering av forskarskolor med 3 682 tkr överföring av 
strategiska forskningsmedel med 44 505 tkr och kårstöd 7 642 tkr.


2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 


2018 2017


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 110 431 92 493


Uppdragsforskning 95 119 98 685


Uppdragsutbildning 78 408 75 311


Uthyrning bostäder studenter / gästforskare 58 913 55 521


Beställd utbildning 5 306 4 022


Högskoleprovsavgifter 4 109 4 185


Museum, entréavgifter 2 058 2 845


Summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 354 345 333 063


Rådgivning och annan liknande service 211 570 216 205


Lokaler, parkering 105 372 104 684


Konferenser och kurser 12 095 13 376


Informations- och kursmaterial 5 579 4 582


Tidskrifter o andra publikationer 852 1 125


Summa intäkter enligt § 4 Avgiftsförordningen 335 469 339 972


Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 45 -175


Summa kopior allmänna handlingar (avg 
förordn §15)


45 -175


Vidarefakturering av kostnader, försäljning av 
material


42 685 34 530


Redovisningstjänster stiftelser m m 7 660 6 936


Förseningsavgifter och skadestånd 2 892 2 305


Sponsring 895 2 232


Summa intäkter av andra ersättningar 54 132 46 003


Reavinster försäljning anläggningstillgångar 
utomstatligt


33 34


Summa reavinst förs anl tillg utomstatl 33 34


Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar


744 024 718 897


Intäkter enl § 4 (exkl lokaler) i förhållande till 
totala kostnader*


2,8% 3,0%


*) Fr o m 2009 får universitet och högskolor ta 
ut avgifter för lokaler som ursprungligen har 
hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den 
begränsning som följer av § 4 andra stycket. 
Intäkter av lokalhyror uppgick 2018 till 96 385 
tkr (96 354 tkr).


Särredovisning av avgiftsbelagd verksamhet 
– tjänsteexport


Intäkter 193 977 169 511


Kostnader -193 977 -169 511


Som tjänsteexport definieras universitetets försäljning av tjänster till 
utländska motparter. Kostnaderna beräknas vara lika stora som intäkterna. 
Fr o m 2013 används SUHF:s rekommendation vid beräkning av tjänsteexport. 
Studieavgifterna har ökat med 17,3 miljoner och uppdragsutbildning med 
8,9 miljoner. Samtidigt har uppdragsforskning minskat med 2,5 miljoner och 
upplåtande av bostadslägenheter med 1 miljon.


3. Intäkter av bidrag (per finansiär)


2018 2017


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 595 699 1 576 433


Övriga organisationer och ideella föreningar 986 451 929 450


EU:s institutioner 275 071 242 542


Övriga länder och internationella organisationer 115 471 133 828


Kommuner och landsting 64 235 58 856


Privata företag 41 783 51 337


Bidrag från enskilda 8 765 12 760


Statliga bolag 7 210 -355


Summa intäkter av bidrag 3 094 685 3 004 850


4. Finansiella intäkter 


2018 2017


Reavinst avyttr kortfristiga placeringar 7 126 1


Ränteintäkter lån Riksgälden 2 527 2 717


Ränteintäkter m m, övrigt 2 175 3 498


Valutakursvinster 2 023 2 617


Ränteintäkter, donationsmedel 74 74


Orealiserade värdeökningar aktier 0 6 745


Orealiserade värdeökningar räntefonder 0 283


Summa finansiella intäkter 13 925 15 934


5. Kostnader för personal 


2018 2017


Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 3 423 444 3 293 289


Övriga personalkostnader 1 812 904 1 730 018


Summa kostnader för personal 5 236 348 5 023 307


Andelen av lönesumman som avser arvoden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare) uppgår till 3%.


6. Kostnader för lokaler


2018 2017


Hyror exkl el och värme 917 390 888 791


Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 73 495 73 530


Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader 50 940 35 726


Summa kostnader för lokaler 1 041 824 998 047
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Sammanställning av lokalkostnader  
enl. SUHF modell 2018 2017


Total årshyra enl hyresavtal 857 159 834 594


Total mediakostnad, el, värme, kyla, vatten etc. 80 202 76 440


Reparation av lokaler 5 507 5 529


Totala avskrivningar 38 802 40 237


Total lokalvårdskostnad 136 719 138 500


Driftskostnader för bevakning, larm, skalskydd, 
säkerhet 11 146 6 188


Övriga lokalkostnader / lokaltillbehör 22 875 14 360


Kostnader för förprojektering


Kostnader för egna fastigheter


Kostnader för student-och gästforskarbostäder 61 426 58 106


Totala externa hyresintäkter -92 945 -93 371


Summa lokalkostnader 1 120 891 1 080 582


Summa lokalkostnader exklusive 
studentbostäder 1 059 465 1 022 477


7. Övriga driftskostnader


2018 2017


ALF-avtal 446 264 438 346


Övriga tjänster 321 009 272 849


Övriga varor 274 393 246 857


Resor 109 102 97 963


Konsultuppdrag 103 119 97 948


Datatjänster 89 950 90 725


E-resurser 73 679 76 095


Utbildningstjänster 51 251 47 458


Reparationer och underhåll 45 647 39 675


Korttidsinvesteringar, livslängd 1–3 år och / eller 
500 euro 34 688 28 580


Tryckning, publikationer och pappersvaror 25 571 28 428


Forskningsuppdrag 17 983 16 930


Post och Tele 17 625 18 934


Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 10 041 5 913


Varutransporter och fraktavgifter 8 458 8 319


Kontorsmateriel 5 538 5 593


Open access 4 626 0


Leasingavgifter vid operationell leasing och 
maskinhyror 3 391 9 434


Offentligrättsliga avgifter 1 891 1 547


Avsättning MAX IV 1 000 2 000


Varulagerförändring 714 -8


Skatter 372 305


Summa övriga driftskostnader 1 646 311 1 533 890


8. Finansiella kostnader 


2018 2017


Räntekostnader räntekonto Riksgälden 18 996 16 784


Orealiserad värdeminskning akier 11 736 0


Valutakursförluster 2 885 3 074


Orealiserad värdeminskning räntefonder 545 0


Räntekostnader, övrigt 271 204


Övriga finansiella kostnader 0 4


Summa finansiella kostnader 34 434 20 067


9. Transfereringar (per finansiär) 


Erhållna medel för finansiering av bidrag 2018 2017


Statliga myndigheter inkl affärsverk 217 600 177 835


Fr statens budget för finansiering av bidrag 55 829 48 152


Övriga organisationer och ideella föreningar 45 442 41 722


Övriga länder och internationella organisationer 6 967 7 239


EU-institutioner 4 784 9 293


Privata företag 2 962 2 970


Kommuner och landsting 80 225


Statliga bolag 21 0


Summa erhållna medel 333 685 287 437


Lämnade bidrag


Statliga myndigheter exkl affärsverk -138 279 -123 783


Enskilda personer -93 141 -83 965


Övriga länder och internationella organisationer -33 911 -27 302


Privata företag och privatägda ekonomiska 
föreningar


-30 339 -21 071


Landsting -12 195 -6 867


Övriga statliga sektorn -8 935 -11 425


Övriga organisationer och ideella föreningar -8 555 -12 171


Kommuner och kommunala bolag -4 492 -743


Statliga bolag -3 838 -110


Summa lämnade bidrag -333 685 -287 437


Saldo transfereringar 0 0


10. Kapitalförändring enligt resultaträkningen 


2018 2017


Anslagsfinansierad verksamhet 96 806 160 792


Bidragsfinansierad verksamhet -12 180 51 584


Avgiftsfinansierad verksamhet -12 259 -11 684


Redovisad kapitalförändring 72 368 200 692


Kapitalförändring per område


Belopp i tkr


Balanserad
kapital-


förändring (A)
Årets kapital-


förändring (B)
Summa


(A+B)


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrev 342 876 33 064 375 940


Uppdragsverksamhet 17 879 -1 700 16 179


Summa 360 754 31 364 392 118


Forskning och utbildning på forskarnivå


Forskning och utbildning 
på forskarnivå 1 229 426 51 562 1 280 988


Uppdragsverksamhet 617 -10 558 -9 942


Summa 1 230 042 41 004 1 271 046


Total 1 590 797 72 368 1 663 165
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Förändring av myndighetskapitalet (tkr)


Stats-
kapital


Dona-
tions-


kapital


Resultat-
andelar i 
hel- och 
delägda


Invärderat 
kapital


För-
ändring 


dona-
tions-


kapital


Kapital-
förändring 


Anslag


Kapital-
förändring 


Avgift


Kapital-
förändring 


Bidrag


Kapital-
föränd-


ring  
enligt RR Summa


Utgående balans 2017 27 206 6 060 34 354 0 37 450 1 117 493 30 179 206 698 200 692 1 660 132


Ändrade redovisningsprincip 
Rättelser


A Ingående balans 2018 27 206 6 060 34 354 0 37 450 1 117 493 30 179 206 698 200 692 1 660 132


Föregående års 
kapitalförändring, 20900 
ingående 2018 160 792 -11 684 51 584 -200 692 0


Utdelning från hel-och delägda 
företag 1 660 -415 -1 245 0


Anslagsfinansierad tillgång 28 -55 -27


Kapitaltillskott holdingbolag 1 000 1 000


Erhållen donation 0


Omföring kapital, resultat 9 737 1 783 -11 520 0


Årets kapitalförändring UB 
20900 96 806 -12 259 -12 180 72 368 72 368


B Summa årets förändring 1 028 0 1 660 0 9 737 258 911 -23 942 26 639 -128 324 73 341


C Utgående balans 2018 A + B 28 234 6 060 36 014 0 47 187 1 376 404 6 237 233 336 72 368 1 733 473


11. Balanserade utgifter för utveckling


2018 2017


IB anskaffningsvärde 18 376 9 969


Årets anskaffningar 0 1 568


Årets försäljning / utrangering 0 0


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 6 839


UB anskaffningsvärde 18 376 18 376


IB ack avskrivningar -11 319 -9 279


Årets avskrivningar -1 792 -2 040


Årets försäljning / utrangering 0 0


UB ack avskrivningar -13 111 -11 319


Bokfört värde 5 265 7 057


12. Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar


2018 2017


IB anskaffningsvärde 34 908 37 583


Årets anskaffningar 2 191 4 164


Årets försäljning / utrangering 0 0


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 -6 839


UB anskaffningsvärde 37 099 34 908


IB ack avskrivningar -25 077 -22 060


Årets avskrivningar -2 083 -3 017


Årets försäljning / utrangering 0 0


UB ack avskrivningar -27 160 -25 077


Bokfört värde 9 940 9 831


13. Förbättringsutgifter på annans fastighet 


2018 2017


IB anskaffningsvärde 703 843 693 014


Årets anskaffningar 28 664 18 310


Årets försäljning / utrangering -38 783 -6 995


Omklassificering 8 723 -486


UB anskaffningsvärde 702 447 703 843


IB ack avskrivningar -412 523 -362 861


Årets avskrivningar -55 134 -56 320


Årets försäljning / utrangering 34 951 6 658


UB ack avskrivningar -432 706 -412 523


Bokfört värde 269 741 291 320
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14. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 


2018 2017


IB anskaffningsvärde 4 349 922 3 978 031


Årets anskaffningar 327 987 285 665


Årets försäljning / utrangering -163 656 -206 818


Årets slutförda pågående nyanläggningar 82 945 293 044


UB anskaffningsvärde 4 597 199 4 349 922


IB ack avskrivningar -2 571 200 -2 362 791


Årets avskrivningar -446 151 -409 352


Årets försäljning / utrangering 157 139 200 943


UB ack avskrivningar -2 860 211 -2 571 200


Bokfört värde, exklusive finansiell leasing 1 736 988 1 778 723


Finansiell leasing


IB anskaffningsvärde 301 301


Årets anskaffningar 0 0


Årets försäljning / utrangering 0 0


UB anskaffningsvärde 301 301


IB ack avskrivningar -301 -301


Årets avskrivningar 0 0


Årets försäljning / utrangering 0 0


UB ack avskrivningar -301 -301


Bokfört värde 0 0


Totalt bokfört värde för maskiner, inventarier, 
installationer m m


Maskiner, inventarier, installationer m m 1 736 988 1 778 723


Finansiell leasing, maskiner / inv 0 0


Summa maskiner, inventarier, installationer m.m 1 736 988 1 778 723


15. Pågående nyanläggningar


2018 2017


IB anskaffningsvärde 212 640 423 936


Årets anskaffningsvärde 53 550 81 262


Färdigställda anläggningar -82 945 -293 044


Omklassificering -8 723 486


UB anskaffningsvärde, bokfört värde 174 522 212 640


16. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar


2018 2017


Spraytork Institutionen för livsmedelsteknik 631 0


Spektrometer Kemiska institutionen 1 508 0


Server Universitetsbiblioteket 75 0


Summa förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar


2 214 0


17. Andelar i hel- och delägda företag


Antal 
styck Företag


Nom värde 
innehavet 


Anskaff-
ningsvärde


Värde 
2018


Värde 
2017


100 LU Holding AB  100  10 802 81 068 60 014


Summa andelar i hel- och delägda företag 81 068 60 014


18. Andra långfristiga värdepappersinnehav


2018 2017


Aktier och andelar:


IB anskaffningsvärde 86 968 68 093


Uppskrivningar till MV -11 736 6 745


Årets anskaffningar 32 030 12 130


Årets försäljningar -22 987 0


UB anskaffningsvärde aktier och andelar 84 274 86 968


Marknadsvärde aktier och andelar 84 274 86 968


Obligationer och andra värdepapper:


IB anskaffningsvärde 83 401 95 117


Nedskrivning till MV -545 283


Årets anskaffningar 45 000 0


Årets försäljningar -34 887 -11 999


UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper


92 969 83 401


Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper


92 969 83 401


Värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 177 243 170 368


Värdepapper som är anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde.


19. Andra långfristiga fordringar


2018 2017


Revers med låntagare Stiftelsen Michael Hansens 
kollegium 


2 000 2 000


2 000 2 000


20. Kundfordringar


2018 2017


Kundfordringar, utomstatliga 126 026 100 073


Reservering osäkra fordringar -3 388 -2 615


Summa kundfordringar 122 638 97 458


21. Fordringar hos andra myndigheter


2018 2017


Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 97 858 92 936


Kundfordringar 27 061 31 157


Summa fordringar hos andra myndigheter 124 919 124 093


22. Övriga kortfristiga fordringar 


2018 2017


Reseförskott 594 1 017


Övriga fordringar -513 157


Summa övriga kortfristiga fordringar 81 1 174


23. Förutbetalda kostnader


2018 2017


Förutbet hyreskostnader, övriga 205 371 211 267


Förutbetalda köpta tjänster och varor 47 754 45 199


Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 10 251 10 465


Summa förutbetalda kostnader 263 377 266 931


I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 2 845 tkr (3 232 tkr).
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24. Upplupna bidragsintäkter


2018 2017


Upplupna bidragsint övriga 268 711 256 777


Upplupna bidragsint andra myndigheter 101 439 91 091


Upplupna bidragsint utländska 93 902 92 848


Summa upplupna bidragsintäkter 464 052 440 716


25. Övriga upplupna intäkter 


2018 2017


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs, övriga 10 175 14 524


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs andra 
myndigheter


2 907 5 508


Summa övriga upplupna intäkter 13 081 20 032


26. Avräkning med statsverket


2018 2017


Anslag i räntebärande flöde


Ingående balans 0 0


Redovisat mot anslag 4 719 587 4 553 543


Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 719 587 -4 553 543


Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0


27. Behållning räntekonto i Riksgälden 


2018 2017


Räntekontot 4 165 989 3 625 494


I behållningen på räntekontot ingår - 35 tkr som avser donationsmedel som 
är placerade i Riksgälden.


Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 0 kr (0 kr)


28. Kassa och bank 


2018 2017


Bankmedel EU-medel 70 142 67 770


Bankmedel, donationsmedel 1 079 0


Summa kassa och bank 71 221 67 770


29. Statskapital utan avkastningskrav


2018 2017


Överföring till LU Holding AB 25 000 24 000


Kulturtillgångar överförda från Statens konstråd 2 049 2 076


Anslagsfinansierad konst 1 185 1 130


Summa statskapital 28 234 27 206


30. Donationskapital


2018 2017


Donationsfinansierad konst Skissernas museum, 
UB och 350-årsjubileet 4 060 3 260


Donation från bokförläggare Michael Hansen 2 000 2 000


Årets donation 350-årsjubileet 0 800


Summa donationskapital 6 060 6 060


Donationskapitalet från Michael Hansen är, enligt stiftelseförordnandet, 
utlånat till Stiftelsen Michael Hansens Kollegium (se not 19). Avkastningen 
(ränteintäkt) utdelas till samma stiftelse.  
Utdelningen sker samma år som avkastningen erhålls.


31. Resultatandelar i hel- och delägda företag 


2018 2017


IB resultatandelar 34 354 33 386


Överfört från föregående års resultat 1 660 2 968


Kapitaltillskott Kammarkollegiet 0 -2 000


UB resultatandelar 36 014 34 354


32. Balanserad kapitalförändring 


2018 2017


Balanserad kapitalförändring, IB 1 391 820 1 271 109


Kapitalförändring föreg år 200 692 123 679


Disp av resultat


– omföring anslagsfinansierad konst -55 0


– till Resultatandelar i hel- och delägda företag -1 660 -2 968


Rest kapitalförändring föreg år 198 977 120 712


Balanserad kapitalförändring, UB 1 590 797 1 391 820


33. Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser 


2018 2017


Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet


Ingående avsättning 37 714 34 970


+ Årets pensionskostnad 18 381 18 829


+ Särskild löneskatt 4 459 4 568


- Årets pensionsutbetalningar -21 272 -20 653


Utgående avsättning 39 282 37 714


34. Övriga avsättningar


2018 2017


Avsättning för kompetensutveckling enligt avtal


Ingående avsättning 51 078 47 230


Årets förändring 2 099 3 849


Utgående avsättning 53 177 51 078


35. Lån i Riksgälden 


2018 2017


Lån anläggningstillgångar IB 499 399 554 755


Nyupptagna lån 170 639 113 476


Amorteringar -168 316 -168 832


Lån anläggningstillgångar UB 501 722 499 399


Beviljad låneram i Riksgälden 600 000 724 000


36. Kortfristiga skulder till andra myndigheter


2018 2017


Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravg) 88 099 87 796


Leverantörskulder andra myndigheter 70 711 49 696


Utg mervärdesskatt 23 021 25 362


Övriga skulder 0 6


Summa skulder till andra myndigheter 181 831 162 860
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37. Leverantörsskulder


2018 2017


Leverantörsskulder utomstatliga 465 913 254 556


38. Övriga kortfristiga skulder 


2018 2017


Bidrag för vidareförmedling från icke-statliga 
bidragsgivare


8 750


Övriga skulder 10 963 460


Div avräkningskonton (outredda inbetalningar 
m m)


15 582 3 077


Avräkningskonto EU 70 142 67 770


Personalens källskatt 84 355 84 641


Summa övriga skulder 181 051 156 698


39. Depositioner


2018 2017


Depositioner från studenter för nycklar / kodkort 3 774 3 418


40. Upplupna kostnader


2018 2017


Upplupen semesterlöneskuld 209 851 184 853


Upplupna sociala avgifter 130 179 105 732


Upplupna löner 53 975 31 869


Övriga upplupna kostnader avs statl 
myndigheter (kombinationsläkare m m)


1 000 1 000


Övriga upplupna kostnader -10 572 -8 867


Summa upplupna kostnader 384 433 314 587


41. Oförbrukade bidrag (per finansiär)


2018 2017


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 2 042 256 2 086 079


Övriga organisationer och ideella föreningar 1 139 180 1 062 025


EU:s institutioner 202 376 195 072


Övriga länder och internationella organisationer 164 119 142 964


Donationsmedel1 118 714 115 269


Kommuner och landsting 115 523 97 539


Privata företag 91 632 89 814


Bidrag från enskilda 50 817 46 878


Statliga bolag 844 3 073


Summa oförbrukade bidrag 3 925 462 3 838 712


1) Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda.


I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2018 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 333 887 tkr (260 516 tkr år 2017). Detta 
motsvarar en andel av 8,51% (6,79% år 2017).


Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag beräknad enligt HFRs 
modell
Oförbrukade bidrag 2 050 273 tkr (2 094 304 tkr 2017) minus upplupna 
bidragsintäkter 101 439 tkr (91 091 tkr 2017).


Förbrukningshastighet 2018 2017


Inom 3 mån 396 201 401 853


3–12 mån 1 188 604 1 205 559


1 år–3 år 364 029 395 801


> 3 år 0 0


Summa 1 948 834 2 003 213


Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel 
som är utbetalda via icke statlig finansiär.


42. Övriga förutbetalda intäkter 


2018 2017


Förutbet int uppdrag o övr försäljn, övriga 174 074 158 776


Förutbet int uppdrag o övr försäljn avs andra 
myndigheter 44 322 41 650


Förutbet hyreintäkter, utomstående 2 265 1 315


Summa övriga förutbetalda intäkter 220 661 201 741


I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2018 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 2 219 tkr (2 635 tkr år 2017). Detta 
motsvarar en andel av 1,01% (1,31% år 2017).
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43. Redovisning av avgifter enligt FÅB 3 kap 2 §


Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)


Verksamhet


Över- /
underskott 
t.o.m. 2016


Över- /
underskott 


2017 Intäkter 2018
Kostnader 


2018


Över- /
underskott 


2018


Ack över- /  
underskott, 


utgående 
2018


Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå


Beställd utbildning -672 -1 430 5 306 4 535 771 -1 331


Yrkeshögskolan, KY m.m.


Uppdragsutbildning 19 445 535 78 408 80 879 -2 471 17 509


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -2 908 3 057 110 431 102 281 8 150 8 299


Summering 15 865 2 162 194 145 187 695 6 450 24 477


Forskning eller utbildning på forskarnivå


Uppdragsforskning 11 406 -10 789 95 119 105 677 -10 558 -9 941


Summering 11 406 -10 789 95 119 105 677 -10 558 -9 941


Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller


Högskoleprovet -1 563 -661 4 109 4 683 -574 -2 798


Upplåtande av bostadslägenhet utbytesprogram 
och gästforskare -79 129 992 58 913 57 912 1 001 -77 136


Upplåtande av bostadslägenhet regeringsbeslut (U2010 / 4277 / UH)


Övrigt enligt bilaga 4 0 0 2 058 2 058 0 0


Summering -80 692 331 65 080 64 653 427 -79 934


Tjänsteexport ingår med 32 790 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 3 526 tkr för beställd utbildning, 20 548 tkr för uppdragsforskning och 110 431 tkr för 
utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter. 


44. Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen


2018 2017


A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet 14 536 18 644


B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet 289 265 270 511


A i procent av B 5,0% 6,9%
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7.14 Stiftelser med anknuten förvaltning
Universitetet förvaltar 695 (692 under 2017) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår 
placeringarnas marknadsvärde till cirka 2,7 miljarder kronor (2,7 miljarder kronor). 
Universitetets kostnader för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats och 
debiterats stiftelserna. Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 7,7 mnkr (6,9 mnkr). 


Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets 


anknutna stiftelser. Vissa frågor har delegerats till en särskild 


inrättad styrelse, donationsstyrelsen. 


Universitetets anknutna stiftelser äger bland annat aktier, 


obligationer, byggnader och mark. Markinnehavet ger i viss 


mån möjlighet till markbyten som kan vara till nytta för uni-


versitetets nuvarande verksamhet och framtida expansion. En 


av stiftelserna, Stiftelsen Akademihemman, äger 30 procent 


av aktierna i bolaget Science Village Scandinavia AB och 


fastigheter där universitetet bedriver verksamhet exempelvis 


Pufendorfinstitutet och Juridicum. 


Av universitetets 695 stiftelser samförvaltas 651 stycken. I 


dessa stiftelser kan aktiva placeringsbeslut fattas inom ramen 


för ett av Universitetsstyrelsen fastställt placeringsreglemente. 


Övriga stiftelser har i varierande grad, i sina förordnanden, 


begränsningar i placeringsinriktningen. Kapitalet i samför-


valtningen förvaltas i egen regi. De finansiella tillgångarna i 


samförvaltningen uppgick vid årets slut till 2 413 mnkr (2 415 


mnkr). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av svenska aktier 


(62 procent), strukturerade produkter och obligationer (25 


procent) samt banktillgodohavanden (13 procent). 


Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgår 


under året till - 4,2 procent (+ 9,3 procent). Utvecklingen av 


stiftelsernas jämförelseindex uppgår till - 1,6 procent (+ 4,7 


procent). Stiftelsernas jämförelseindex utgörs av SIXRX (50 


procent), T-bond (35 procent) samt T-bill (15 procent). 


De anknutna stiftelserna har under året delat ut 81,9 mnkr 


(79,0 mnkr) för ändamål i enlighet med donatorernas öns-


kemål. Merparten av detta belopp finansierar universitetets 


forskning, men en del av medlen finansierar även resebidrag 


och stipendier till universitetets studenter. 


Universitetet har under året mottagit följande donationer 


på en miljon kronor eller mer:


• Stiftelsen Lars och Gudrun Christensens minne
Stiftelsen har till ändamål att främja högre musikutbildning i 


Malmö genom utdelning av understöd till musikstuderande 


vid Malmö musikhögskola.


Stiftelsekapital: 4,1 miljoner kronor


• Börje och Ebba Mattssons stiftelse för medicinsk 
vetenskaplig forskning avseende Scheuermannkyfos
Den årliga avkastningen skall utdelas i form av forskningsan-


slag som skall sökas för forskning vid medicinska fakulteten 


vid Lunds universitet inom så kallad Scheuermannkyfos i 


bröstryggen, förslitningar i halsrygg och en lätt förträngning 


här vid lag men utan påverkan vad gäller förlängda märgen 


eller nervrötter.


Stiftelsekapital: 7,6 miljoner kronor


• Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation
Stiftelsens huvudsakliga ändamål ska vara att stödja utbild-


ningen och utvecklingen av nästa generations professionella 


designers genom kandidat- och eller masterutbildning på 


industridesignutbildningen vid Lunds universitet samt att 


positionera skolan som en världsledande skola för industri-


design.


Stiftelsekapital: 154,1 miljoner kronor


Under året har 6,2 mnkr inbetalats till redan befintliga stiftelser. 


7.15 Upphandling
Upphandling vid Lunds universitet och huruvida kollektiv-


avtalsenliga villkor enligt 17 kap 2–5 §§ (2016:1145) om 


offentlig upphandling har ställts under 2018 i genomförda 


upphandlingar; Bestämmelserna avser upphandlingar över 


tröskelvärdena och enbart upphandlingar som påbörjas efter 


ikraftträdandet i juni 2017. I korthet innebär bestämmelserna 


att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att 


ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i 


nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Denna skyldig-


het, att säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda 


åtminstone vissa minimivillkor, gäller vid upphandling av varor, 


tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår 


till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. 


Bestämmelserna innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa 


krav på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. 


(citat från Upphandlingsmyndigheten). Lunds universitet har 


under 2018 ställt kollektivavtalsliknande villkor i två upphand-


lingar; Taxitjänster och Bevakningstjänster. För övriga ramavtal 


där det skulle kunna bli aktuellt att ställa motsvarande krav, 


kvarstår fortfarande avtalstid innan avtalen förfaller.”


Återrapporteringskrav: Universitetet ska redovisa hur de vid 
upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har 
arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtals-
enliga villkor som följer av 17 kap 2–5 §§ (2016:1145) om 
offentlig upphandling.
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7.16 Redovisning av takbelopp
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2018-01-01– 2018-12-31


Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR
HST 


Ersättning (tkr)
HPR 


Ersättning (tkr)
Utfall total 


ersättning (tkr)


Humaniora 3 129 2 237 99 762 46 482 146 244


Teologi 230 151 7 330 3 141 10 471


Juridik 2 067 1 682 65 907 34 955 100 861


Samhällsvetenskap 7 113 5 909 226 796 122 762 349 558


Naturvetenskap 2 073 1 725 112 686 79 081 191 767


Teknik 5 483 4 880 298 089 223 758 521 847


Vård 1 324 1 265 76 524 63 314 139 838


Medicin 2 197 2 088 141 931 164 057 305 988


Undervisning 153 145 5 949 5 894 11 843


Verksamhetsförlagd utbildning 35 34 1 942 1 794 3 735


Övrigt 282 272 12 299 9 655 21 953


Design 140 140 21 569 13 141 34 710


Konst 74 74 16 185 6 949 23 134


Musik 384 384 51 039 32 271 83 310


Teater 55 55 16 846 8 391 25 237


DE, KO, MU, TA över tak 313 324 17 008 14 871 31 879


Summa 25 052 21 366 1 171 862 830 513 2 002 375


Takbelopp (tkr)     2 066 875


Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)
Summan inkluderar ersättning för HPR från december 2017, 10 712 tkr.


53 788


ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA KONSTNÄRLIGA OMRÅDEN
Totalt antal utbildade helårsstudenter 359 inom design. Högst får 140 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 149 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 419 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 58 inom teater. Högst får 55 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Övriga helårsstudenter har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.
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7.17 Anslagssparande och överproduktion


Anslagssparande och överproduktion (tkr)


A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)


Årets takbelopp 2 066 875


+ Ev. ingående anslagssparande  


Summa (A) 2 066 875


B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Ersättning för HPR från december föregående budgetår 10 712


Utfall total ersättning enligt 7.16 2 002 375


+ Ev. ingående överproduktion 198 230


Summa (B) 2 211 317


 


Summa (A-B)1 -144 442


1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.


Anslagssparande


Totalt utgående anslagssparande (A-B)


- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2


Utgående anslagssparande 0


Överproduktion


Total utgående överproduktion 144 442


- Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 0


Utgående överproduktion 144 442


2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande. 


7.18 ALF-ersättning
ALF-medel (Avtal mellan svenska staten och vissa landsting 


om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och 


utveckling av hälso-och sjukvården) för år 2018 uppgick till 


446 264 tkr. ALF-medel utgör ersättning för de kostnader som 


uppkommer i hälso- och sjukvården eftersom att resurser i 


form av lokaler, personal med mera ställs till förfogande i 


samband med universitetets forskning och utbildning. Fördel-


ningen av dessa medel görs i särskild ordning, i samråd med 


Region Skåne.


För 2018 avsattes 111 850 tkr av ALF-medel till grundutbild-


ning av läkare, sjukhusfysiker och logopeder samt till praktik-


platsfördelning för fysioterapeuter. Enligt ALF-avtalet ersätts 


Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 271 


helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter 


som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den 


verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.


För 2018 avsattes 260 940 tkr av ALF-medel till forsknings-


utrymme för yngre forskare, forskningsutrymme för ST-läkare, 


innovativa projekt och kliniska forskningsprojekt som söks i 


konkurrens. Forskningsmedlen ledigkungörs och genomgår 


en vetenskaplig prioritering av en särskilt utsedd priorite-


ringskommitté. Resterande 73 474 tkr av ALF-medlen avser 


avsättningar för finansiering av infrastruktur, plattformsstöd, 


startpaket med mera.


Figur 7.13 ALF-medel (tkr)


2014 2015 2016 2017 2018


Lokalkostnader 114 603 109 904 99 323 103 737 103 261


Lönekostnader 209 310 178 716 209 119 196 385 195 768


Övriga kostnader 108 093 135 391 120 343 138 224 147 235


Summa kostnader 432 006 424 011 428 785 438 346 446 264


Återrapporteringskrav: Lunds universitet ska i årsredo-
visningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har 
fördelats när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och 
övriga kostnader.
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7.19 Utveckla klinisk utbildning och forskning
För utveckling av kvaliteten i sjukvården är det väsentligt att 


de som utbildas för framtida arbete i sjukvården har blivit väl 


förberedda för sina yrken. För att utbildningarna ska hålla 


hög kvalitet är det angeläget att utbildningarna kontinuerligt 


utvecklas och evidensbaseras i samverkan med sjukvården.


Årets medel avsedda för utveckling av klinisk utbildning och 


forskning, 1 132 000 kronor, har tilldelats projektet Utveckling 


av handledningskompetens, med digitalt stöd för bedömning 


och utveckling inom läkarprogrammets verksamhetsintegre-


rade lärande – Teach the teachers/train the trainers. 


Det är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med målsättning 


att långsiktigt skapa kompetensutveckling inom klinisk hand-


ledning av läkarstudenter som förtydligar olika ansvarsnivåer 


och roller med utbildning anpassad för placeringsansvariga 


studenthandledare, samt att utveckla infrastrukturen dvs digi-


talt stöd som skapar goda förutsättningar för bedömning och 


återkoppling av progressions- och kompetensutveckling under 


verksamhetsintegrerat lärande. 


Återrapporteringskrav: Karolinska institutet ska utbetala 
1 132 tkr till Lunds universitet för utveckling av klinisk utbild-
ning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket 
sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla 
verksamheten.


7.20 Upplåtelse av lägenheter 
för bostadsändamål
UTHYRNING AV BOSTÄDER TILL STUDENTER 
OCH GÄSTFORSKARE


Studentbostäder till utländska studenter
Lunds universitet bedömer behovet av studentbostäder till 


1 500 platser. 


År 2018 förhyrde universitetet 1 267 studentbostäder till 


utländska studenter fördelade på orterna Lund, Malmö och 


Helsingborg. 43 bostäder förmedlades av husstyrelsen på 


Kemicentrum, övriga bostäder förmedlades av sektionen LU 


Service. 


Under 2018 har universitetet minskat antalet studentbo-


enden med 200 på grund av bristande underhåll med mera. 


Förhandlingar med fastighetsägaren pågår under 2019.


Gästforskarbostäder
Lunds universitet förhyrde 280 gästforskarbostäder fördelade 


på orterna Lund och Malmö. 109 bostäder förmedlades av 


husstyrelsen på Kemicentrum, övriga bostäder förmedlades 


av sektionen LU Service.


Figur 7.14 Uthyrning av bostäder 


Utfall 
2015


Utfall 
2016


Utfall 
2017


Utfall 
2018


Prognos 
2019


Antal lägenheter som 
förhyrs 1 737 1 784 1 412 1 532 1 347


Beläggningsgrad, 
procent 82% 82% 87% 87% 85%


Intäkter (tkr)      


– avgifter 65 406 67 339 55 521 58 913 53 222


– anslag 14 187 15 000 15 000 15 000 15 000


–  bostadshantering för 
avgiftsstudenter 3 094 3 259 3 609 4 744 4 744


Kostnader (tkr) -85 703 -87 828 -73 138 -77 656 -72 744


Årets kapitalförändring 
(tkr) -3 016 -2 230 992 1 001 222


Återrapporteringskrav: Berörda lärosäten ska i årsredovis-
ningen lämna den redovisning av uthyrningen som framgår 
av ovan nämnda regeringsbeslut (U2018/03635/UH). Intäkter 
och kostnader som är hänförliga till lärosätenas uthyrnings-
verksamhet ska särredovisas från övrig verksamhet. Av redo-
visningarna ska det framgå antal lägenheter som hyrs av 
lärosätet, beläggningsgraden, intäkter fördelade på avgifter 
respektive anslag samt prognos avseende motsvarande upp-
gifter för kommande år.
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Uppgifter om styrelsen
Enligt regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna med 28 000 kronor 
per år. Till ordförande utgår ett arvode med 66 000 kronor per år. I de fall inget annat 
anges är mandatperioden för ledamöterna 2017-05-01–2020-04-30. Nedan redovisas 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut till ledamöterna under 
räkenskapsåret samt deras uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga 
myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.


ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA UPPDRAG


Ordförande utsedd av regeringen


F.d. ambassadör Jonas Hafström 74 tkr


Rektor Lunds universitet utsedd av regeringen


Rektor Torbjörn von Schantz 1 546 tkr


Ledamöter utsedda av regeringen


Generaldirektör Anna Stellinger 28 tkr


Chefsekonom Annika Winsth 28 tkr


Författare Gunnar Wetterberg 34 tkr 
Sveriges Radio AB, ledamot
Länsförsäkringar Liv AB, ledamot
Ackum&Wetterberg AB, ledamot


Ekonomichef Ingrid Bengtsson-Rijavec 36 tkr
Bengtsson-Rijavec Consulting AB, ledamot


Professor Jens Oddershede 28 tkr
Faaborg Gymnasium, ordförande
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, ordförande
Insynsrådet för Universitetkanslersämbetet, Stockholm, ledamot
Museumsrådet för Danmarks Nationalmuseum, ledamot


Vice koncernchef Magnus Mandersson  
t o m 2018-06-13 13 tkr
Next Biometrics ASA Oslo, ordförande
Karnov Group AB, ordförande


Vice VD Per Arfvidsson fr o m 2018-06-14 15 tkr
Foodhills AB, ledamot
Lantmännen Unibake Holding AB, ledamot
Lantmännen Innovation AB, ordförande


Vice ordförande Wanja Lundby-Wedin 28 tkr
Berling Media AB, ledamot


Verksamhetsföreträdare


Professor Anne L`Huillier 886 tkr


Docent Ann-Katrin Bäcklund  912 tkr
LU Holding AB, ledamot


Professor Tommy Andersson 1 051 tkr
WntResearch AB, ledamot


Företrädare för studenter


Björn Sanders fr o m 2017-07-01 61 tkr
KFS i Lund AB, ledamot


Johan Reimer t o m 2018-06-30 33 tkr
SEJK AB, suppleant


Linn Svärd t o m 2018-06-30 25 tkr


Richard Croneberg fr o m 2018-07-01 340 tkr
TLF Marknadsföring AB, suppleant


Sara Thiringer fr o m 2018-07-01 28 tkr


Återrapporteringskrav: Myndigheten skall i årsredovisnin-
gen redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra 
förmåner som betalats ut under räkenskapsåret samt de 
framtida åtaganden som avtalats för var och en av


1. ledamöter i myndighetens styrelse,


2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av 
regeringen, och


3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som 
utsetts av regeringen.


För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag 
som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter 
samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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Intern styrning och kontroll
Universitetets arbete enligt förordningen om intern styrning och kontroll rapporteras 
till universitetsstyrelsen. En gång om året lämnas en riskvärdering som underlag för 
bedömningen av den interna styrningen och kontrollen. 


Universitetets riskvärdering baseras på riskvärderingar som 


genomförts av fakulteterna, Lunds universitets kultur- och 


museiverksamhet (LUKOM), Lunds universitets bibliotek, 


MAXIV samt av den gemensamma förvaltningen. Under 2018 


har verksamheter flyttat från USV i den omfattning att en 


förenklad riskvärdering genomförts där. 


Ett viktigt underlag är också de riskintyg som berörda chefer, 


i huvudsak dekaner och sektionschefer, har lämnat in. I dessa 


riskintyg gör de en bedömning av den interna styrningen och 


kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. 


Universitetsstyrelsens riskutskott har deltagit i arbetet med 


riskhanteringen och bidrar till att stärka och utveckla arbetet 


med intern styrning och kontroll. 


Styrelsebeslut
Universitetsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15 februari 2019 fastställt 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2018. Vi intygar att årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer att den interna styrningen 
och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som 
årsredovisningen avser.


Jonas Hafström, ordförande


Torbjörn von Schantz, rektor


Anna Stellinger


Annika Winsth


Gunnar Wetterberg


Ingrid Bengtsson-Rijavec


Jens Oddershede


Per Arfvidsson


Wanja Lundby-Wedin


Anne L`Huillier


Ann-Katrin Bäcklund


Tommy Andersson


Björn Sanders


Richard Croneberg


Sara Thiringer
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Bedömning av intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
för 2018 


Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) ska 
universitetsstyrelsen bedöma den interna styrningen och kontrollen vid 
myndigheten. Processen för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att 
myndighetsledningen fullgör ansvaret för de uppgifter, mål och uppdrag som 
regeringen på olika sätt ålägger universitetet. I årsredovisningen finns de 
återrapporteringskrav som regeringen har angivit samt en övergripande redogörelse 
av hur verksamheten har genomförts under det aktuella året.  


Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) ska universitetet 
genomföra en riskanalys som syftar till att identifiera omständigheter som utgör 
risker. Universitetets riskanalys baseras på riskvärderingar som årligen genomförs 
med fakulteterna, Lunds universitets kultur- och museiverksamhet (LUKOM), 
Lunds universitets bibliotek, MAX-IV samt av den gemensamma förvaltningen.  


Ett viktigt underlag är även de riskintyg som berörda chefer, i huvudsak dekaner och 
sektionschefer, lämnar in. I dessa intyg gör de en bedömning av den interna 
styrningen och kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. Den gemensamma 
universitetsförvaltningen har ett uppdrag att stödja och följa upp regelefterlevnaden 
inom universitetet.  


Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott som deltar i arbetet med 
riskprocessen och riskhanteringen och därmed ytterligare bidrar till att stärka och 
utveckla arbetet med intern styrning och kontroll. 


Vid universitetet finns en internrevision som kontinuerligt granskar olika delar av 
verksamheten och hur den interna styrningen och kontrollen fungerar. Även 
Riksrevisionen granskar universitetets verksamheter och gör olika former av 
bedömningar av den interna styrningen och kontrollen.  


Förslaget till beslut har MBL-förhandlats enligt MBL § 11 2019-01-29. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta att i årsredovisningen för 2018 lämna följande 
bedömning enligt föreskrifter från Ekonomistyrningsverket: 


- Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds universitet är
betryggande


2019-02-04 
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Rapport MAX IV februari 2018 
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Acceleratorsystem 
MAX IV:s acceleratorsystem består av tre acceleratorer: två lagringsringar på 3 respektive 
1,5 GeV och en linjäraccelerator som levererar elektroner till de båda lagringsringarna 
samt till kortpulsfaciliteten vid dess ände. 


Alla tre acceleratorer levererar regelbundet ljus till strålrören, dygnet runt, sex dagar i 
veckan (den sjunde dagen är reserverad för maskinunderhåll). En omformaranläggning, 
som ökar driftsäkerheten i elleveransen till acceleratorerna, och till andra elkänsliga 
instrument vid laboratoriet, togs i drift under sommaren 2018. Detta har lett till ökad 
leveranssäkerhet.  


Tester under det gångna året har visat att elektronstrålen kan lagras vid 500 mA i både 
1,5 GeV- och 3 GeV-ringen. Även om mycket arbete återstår för att uppnå rutinmässig 
leverans vid 500 mA till strålrören (vilket är det uppsatta målet) är detta ett stort tekniskt 
och vetenskapligt genombrott. I dagsläget levererar båda ringarna rutinmässigt 
elektronstråle på drygt 200 mA till strålrören. 


Strålrör 
De sju första strålrören vid MAX IV (Balder, BioMAX, Bloch, HIPPIE, FemtoMAX, NanoMAX 
och Veritas) finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) med 400 mnkr och 
av tolv svenska universitet med 162 mnkr. Av dessa var 524 mnkr upparbetade vid 
utgången av 2018. Med undantag för NanoMAX kommer strålrörsprojekten spendera 
kvarvarande projektmedel under 2019. 
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Ett åttonde strålrör (FinEstBeaMS) har tillkommit genom finansiering från Estland och 
Finland på totalt 6,3 miljoner euro. Delar av finansieringen har hanterats av finansiärerna 
själva och återfinns inte inom LU:s redovisning. Ovan åtta strålrörsprojekt ingår i fas 1.   


Fas 2a i strålrörsutbyggnaden utgörs av tre projekt med strålrören CoSAXS och SoftiMAX, 
samt ”Transfer Package” vilken inkluderar flytten av utrustning för tre strålrör; MAXPEEM, 
FlexPES och SPECIES från MAX-lab till MAX IV. Finansiering har säkrats genom bidrag från 
KAW med 15 mnkr, och från Vetenskapsrådet med 250 mnkr, sammanlagt 265 mnkr. Vid 
årets slut var 176 mnkr upparbetade. Med undantag för SoftiMAX kommer kvarvarande 
projektmedel spenderas under 2019. 


Det fjortonde strålröret DanMAX har möjliggjorts genom ett avtal mellan MAX IV/Lunds 
universitet och de danska universiteten Aarhus universitet, Danmarks tekniska universitet 
och Köpenhamns universitet. MAX IV medfinansierar strålröret med 25 mnkr. De danska 
partnerna finansierar redan nu personal vid strålröret vilket kommer fortsätta. Vid årets 
slut var 8,6 mnkr upparbetade av LU:s 25 mnkr. De danska universiteten hanterar sina 
utgifter (78 MDKK) i sin redovisning.   


Under 2018 startade två nya strålrörsprojekt som benämns fas 3. Uppbyggnaden av 
strålröret ForMAX finansieras av KAW medan driftskostnaderna kommer att täckas av 
Treesearch, en samverkansplattform för forskning på nya material och specialkemikalier 
från den svenska skogen. Finansiering av uppbyggnad och drift av strålröret MicroMAX 
täcks av ett bidrag från danska Novo Nordisk Fonden. 


 


Strålrörens status 
Strålrören BioMAX, NanoMAX och HIPPIE har under 2018 varit i reguljär drift och tagit 
emot externa användare. De två strålrören Bloch och FinEstBeAMS närmar sig reguljär 
drift har tagit emot expertanvändare för att finjustera strålrören inför driftsättning och 
reguljära användare. Även FemtoMAX-strålröret vid linacen har tagit emot 
expertanvändare under året. Strålrören SPECIES och MAXPEEM, vid vilka begränsade 
experiment kan utföras utan synkrotronljus, samt STM Laboratoriet har även de haft 
användare under året. Total har MAX IV tagit emot 366 användare under 2018. 


Under 2018 har stort fokus legat på att tydliggöra, förbättra och förstärka organisationen 
och processerna kring de olika strålrörsprojekten vid MAX IV.  


Förutom FemtoMAX, förväntas ytterligare två strålrör ta emot expertanvändare före 
sommaren. En utlysning för reguljära användare vid åtta strålrör kommer att kungöras 
inom kort.  


 


Driftsekonomi  
Årsbokslutet för 2018 innebar slutet på en femårig finansieringsperiod för driften av MAX 
IV. Med start 2019 går MAX IV in i en mer komplex driftfinansiering med ett väsentligt 
större antal finansiärer än i föregående period. För 2019 ser driftsfinansieringen ut enligt 
nedan:   


• VR 310 mnkr 
• Lunds Universitet 54 mnkr 
• Svenska universitet & högskolor 48 mnkr 
• Vinnova, Formas & Energimyndigheten 25 mnkr 


Utöver ovanstående har KAW har beviljat ett femårigt anslag på totalt 75 mnkr för 
utbyggnad av datalagringskapacitet. Det finns beslut om finansiering från samtliga 
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finansiärer ovan, förutom Formas och Energimyndigheten, som omfattar 3-5 år 
framöver.  


 
Bokslut 2018 
Tabellen visar utfall 2017 samt utfall 2018 jämfört med budget 2018. 


 
 


Utfallet för 2018 avvek från budget framför allt på kostnadssidan (24 mnkr) och 
huvudsakligen inom övrig drift och avskrivningar. Knappt halva avvikelsen för övrig drift 
(4,5 mnkr) och i princip hela avvikelsen på avskrivningskostnader (9,7 mnkr) beror på att 
planerad verksamhet med tillhörande investeringar inom acceleratorgruppen har pausats 
eller flyttas till budget 2019. Detta som en följd av att personella resurser omprioriterats 
till strålrörsuppbyggnaden. Resterande avvikelsen om 4 mnkr i övrig drift är en 
felbudgetering. Avvikelsen på 4 M mnkr inom personalkostnader beror på att 
rekryteringstakten avtog under sommarens ledningsskifte. 


 


Resultatet avviker mot budget med 20 mnkr vilket leder till en ökning av 
myndighetskapitalet med 9,7 mnkr till 46 mnkr vilket motsvarar 7,8 % av MAX IV:s totala 
kostnader. Myndighetskapitalet ligger under LU:s beslutade måltal om 15 %. MAX IV:s 
inriktning är att nivån på myndighetskapital ska ligga på ca 25 mnkr och utgöra en reserv 
för plötsliga och/eller stora förändringar i räntenivån.  För 2019 har MAX IV budgeterat 
ett resultat på -14,5 mnkr.  


 
Budget 2019 
Budgeten för 2019 visar en liten ökning av omslutningen. Rekryteringstakten inom 
laboratoriet är fortsatt hög. I planeringen för 2019 uppgår antalet planerade 
rekryteringar till cirka 50 personer fördelat över året. I budget 2019 har Max IV gjort en 
”toppjustering” på 8 mnkr på personalkostnaderna för att öka träffsäkerheten gentemot 
budget.  
 
Lokalkostnaden går ner då särskilda hyresbetalningar för utbyggnaden av D-huset för 
åren 2016-2018 har slutförts.  
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Nya aktiveringstidpunkter infaller under 2019 som leder till ökade 
avskrivningskostnaderna i projekten som avser uppbyggnad av strålrör, som i sin tur 
möts av oförbrukade bidrag, dvs. medel som finansiärerna som betalt in vid tidigare 
tillfällen. 
 
 
Budget MAX IV-laboratoriet 


 
 


 
Oförbrukade bidrag 
Den planerade minskningen av oförbrukade bidrag planar ut efter 2020 eftersom 
utbetalningar av bidragen för de senaste finansierade strålrören MicroMAX och ForMAX 
kommer öka i takt med att projekten framskrider. 


 


 
 


 


(MSEK) Budget 
2019


Budget  
2018


Diff
19/18


 Anslag 76,4 73,1 3,3
 Ytterligare tilldelning 2,4 ,0 2,4
 Avgifter 3,7 12,5 -8,8
 Bidrag 532,3 521,1 11,2
 Finansiella intäkter ,4 ,4
  Intäkt 615,2 607,1 8,1
 Personal 185,7 171,0 14,7
 Lokaler 89,3 110,8 -21,5
 Övrig drift 100,3 94,0 6,2
 Indirekta kostnader 21,8 21,6 ,2
 Finansiella kostnader ,5 ,5
 Avskrivningar 232,0 219,5 12,5
  Kostnad 629,6 617,4 12,2
  Resultat -14,5 -10,3 -4,1
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Protokoll från föregående sammanträde 


Vid universitetsstyrelsens sammanträde 2018-12-14, § 6 fattades beslut om fortsatt 
arbete med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science Village 
Scandinavia (SVS).  


I samband med att protokollet skulle justeras skickades en protokollsanteckning in 
(se bilaga 1). På grund av olika uppfattning om huruvida protokollsanteckningen  
anmälts i behörig ordning eller inte är denna protokollspunkt ej justerad av 
justeringsperson Richard Croneberg. Vid sammanträdet 2019-02-15 behöver denna 
punkt därför justeras. Det föreslås att punkten kompletteras med följande mening: 


Studenterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga. 


Förslag till beslut: 


Styrelsen beslutar att lydelse av § 6 Beslut om fortsatt arbete med Lunds 
universitets etablering på Brunnshög inom Science Village Scandinavia (SVS) ska 
vara: 


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
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handlingsplan för genomförande av arbetet inklusive översiktliga tidpunkter 
för framtida erforderliga styrelsebeslut. 
 


 
Studenterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga. 
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Protokollsanteckning 1 (1) 


2018-12-14


Lunds Universitets Studentkårer 
Sara Thiringer, Björn Sanders & Richard Croneberg 
US(SR)


Ärende 6 - Beslut om fortsatt arbete med Lunds universitets etablering 


på Brunnshög inom Science Village Scandinavia (SVS) 


Diskussionen som fördes förtydligade att detta inte innebär ett beslut för eller mot att 
flytta grundutbildning till SVS. 


I tjänsten, 


Sara Thiringer 
Björn Sanders 
Richard Croneberg 
Studentrepresentanter i universitetsstyrelsen 


Postadress  Sandgatan 2, SE-223 50 LUND   Besöksadress  AF-borgen, 3:e vån.   Internpost HS 31 
Telefon 070 821 31 19 E-post v.ordf@lus.lu.se  Webbplats www.lus.lu.se 


Bilaga





		Protokoll från föregående sammanträde

		Studenterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.

		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 utbil...
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Lunds universitets flerårsprognos 2020 - 2022 


Flerårsprognosen är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering i verksamheten. Ledningen på fakultets- och 
universitetsgemensam nivå ges möjlighet att följa de effekter som olika strategiska 
beslut får på den ekonomiska utvecklingen, och fakulteterna får också möjlighet att 
signalera om större ekonomiska förändringar i verksamheten. Flerårsprognosen ger 
även en möjlighet för rektor att följa utvecklingen av myndighetskapitalet där det 
samlade måltalet som ska gälla vid utgången av 2019 är 15 procent. 


Lunds universitets flerårsprognos till och med 2021 bygger på prognoser lämnade 
av fakulteterna. Prognosen för 2022 bygger på 2021 års prognos, uppräknad med 
bedömda pris och löneökningar samt justerad med kända kommande händelser.  
För att få en så realistisk bild som möjligt görs prognoserna i löpande priser, till 
skillnad från den prognos som lämnas i budgetunderlaget där åren 2020-2022 
enligt direktivet ska anges i fasta priser. Anslagsmedel är beräknade enligt de 
planeringsförutsättningar för 2019-2021 som universitetsstyrelsen har fattat beslut 
om och som baseras på Budgetproportion 2018. I flerårsprognosen har även en 
justering för hela universitet gjorts, denna justering påverkar inte varje fakultet för 
sig utan endast den totala prognosen för universitetet.  


Flerårsprognosen visar en ökning av verksamhetsnivån. Både intäkterna och 
kostnaderna kommer öka. Kostnaderna förväntas av fakulteterna öka något mer än 
intäkterna så att man på flera fakulteter kommer att förbruka visst 
myndighetskapital. Prognosen för oförbrukade bidrag visar också, enligt 
fakulteterna, på att nivån kommer att sjunka fram till 2021 då den vänder uppåt 
igen.  


Fakulteterna anger i sina flerårsprognoser att satsningar för att minska 
myndighetskapitalet kommer att genomföras under perioden.  


Intäkterna är prognostiserade enligt försiktighetsprincipen. Flera fakulteter har 
endast ökat anslagsmedel med pris- o löneuppräkningen. Avgifter, som senaste 
åren ökat, förväntas stagnera och i något fall minska med ganska mycket, främst 
till utbildningen. Även för bidrag visar prognosen på att de senaste årens ökning 
ska avta och bidragen till utbildningen kommer enligt fakulteterna att minska fram 
till 2021 för att 2022 börja öka igen. 
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Några fakulteter flaggar för att lokalkostnaderna kan komma att öka framöver på 
grund av nybyggnationer, vilket visar sig i prognoserna på 2020 och 2021.  
 
Personalkostnaderna kommer öka med normala löneökningar under perioden. Flera 
fakulteter skriver också att man kommer att nyanställa, med start 2019 men även 
kommande år. Största delen av de nyanställda kommer att vara visstidsanställda 
och då till stor del doktorander.  
 
Efterföljande tabell och diagram visar att universitetet som helhet inte kommer att 
nå målnivån för myndighetskapitalet 2019.  Det framgår också att de flesta 
fakulteterna hamnar över målnivån. Avlyft av myndighetskapital med 10 procent 
på andelen som överstiger måltalet 15 procent kommer att göras i början av 2019 
och 2020, vilket kommer att påverka myndighetskapitalet för respektive fakultet.  
Det myndighetskapital som lyfts av kommer att användas till strategiska satsningar, 
bland annat till en fakultetsövergripande forskarskola inom agenda 2030. 
 
Sektion ekonomi har i flerårsprognos 2020-2022 gjort justering per kontogrupp för 
universitetet totalt, vilket påverkar beräkningen av procenten för 
myndighetskapitalet på total nivå, men som inte påverkar fakulteternas beräknade 
procent för myndighetskapital. Justeringsposten innehåller dels en övergripande 
bedömning av universitetets ekonomi och dels en bedömning av varje fakultets 
prognos. Hänsyn tas till utfallet för 2018 och tidigare år i förhållande till budget 
och flerårsprognos samt fakulteternas kommentarer till flerårsprognosen. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 5 B 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  


Betänkandet av Styr- och resursutredningen (Strut) 
Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta en statlig utredning med 
uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, 
inklusive resurstilldelning. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman, tidigare 
rektor för Göteborgs universitet. Styr- och resursutredningen (Strut) lämnade sin 
utredning till ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, den 1 
februari 2019.  


Hela utredningen går att hitta på regeringens hemsida. Där finns även en 
presentation av Pam på regeringens webb-TV. 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/ 


Utredningen har haft en öppen dialog med sektorn och presenterade ett första 
modellförslag i början av 2018. Lunds universitet gjorde ett inspel utifrån detta 
modellförslag. Det inspelet går att hitta på utredningens hemsida, tillsammans med 
andra lärosäten och organisationers synpunkter.  
http://www.sou.gov.se/utredningen-om-styrning-for-starka-och-ansvarsfulla-
larosaten/ 


Utbildningsdepartementet kommer nu att bereda betänkandet och skicka ut det på 
remissrunda. När remissen kommer att gå ut till berörda och när remissvaret senast 
ska vara inne är ännu inte känt.  


Vid styrelsemötet kommer en kortare muntlig dragning att presenteras av 
utredningens huvudförslag. Utredningens sammanfattning bifogas.  
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 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 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2018-11-23 – 2019-01-24  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Anna Godhe Nat fak Marin ekologi Gäst 2019-02-01 


Melissa Franklin Nat fak Fysik Gäst 2019-01-01 


Karin Lindkvist Med fak Cellbiologi Befordran 2018-12-13 


Morten Jerven EHL Ekonomisk historia Gäst 2019-01-01 


Ola Wallberg LTH Separationsteknik för 
bioraffinaderiprocesser 


Befordran 2018-12-20 


Eva Ageberg Med fak Fysioterapi Befordran 2018-12-20 


Robyn Eckersley Sam fak Statsvetenskap Gäst 2019-01-16 


David Richards Med fak Omvårdnad Gäst 2019-03-01 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. Kvinnor Män 


1 st. 100 % 
Utlysningar 


Befordringar 
Kallelser 


Gäst 1 st. 
Adjungerad 
Utlysningar 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
60 st. 50 % 50 % 


Utlysningar 4 st. 7 st. 
Befordringar 12 st. 11 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 12 st. 8 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. 
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