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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2019-01-25 – 2019-04-04 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Uppdragstillägg till föreståndare för Internationella
institutet för industriell miljöekonomi


2019-01-31 


2. Förnyad anställning som adjungerad professor i
byggnadsfysik


2019-01-31 


3. Handlingsplan för Lunds universitets samarbete
med Storbritannien 2019-2021


2019-01-31 


4. Föreskrifter och allmänna råd för tjänsteresor vid
Lunds universitet


2019-01-31 


5. Utseende av verksamhetschef för den nationella
forskningsstrukturen BioMS


2019-01-31 


6. Yttrande över betänkandet Rätt att forska –
Långsiktig reglering av forskningsdatabaser


2019-02-07 


7. Angående remissen En ren jord åt alla - En
europeisk strategisk långsiktig vision för en stark,
modern, konkurrenskraftig och klimatneutral
ekonomi


2019-02-07 


8. Delegation från rektor till förvaltningschefen 2019-02-14 


9. Misstanke om oredlighet i forskning; nu fråga om
lämnande utan vidare åtgärd


2019-02-14 


10. Misstanke om oredlighet i forskning; nu fråga om
lämnande utan vidare åtgärd


2019-02-14 


11. Förnyad anställning som adjungerad professor i
hematologi speciellt genterapi


2019-02-14 


12. Förnyad anställning som gästprofessor i
projektledning


2019-02-14 


2019-04-12 
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13.  Riktlinjer för chefsuppdrag vid Lunds universitet 2019-02-14 


14.  Redovisning av Lunds universitets 
miljöledningsarbete 2018, enligt förordning 
2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter 


2019-02-14 


15.  Yttrande över remiss: SUHF:s förslag till 
gemensamt ramverk för lärosätenas 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av 
forskning 


2019-02-14 


16.  Ändrad omfattning av uppdrag som vicerektor för 
samverkan 


2019-02-14 


17.  Yttrande över Erbjudande att redovisa 
prioriteringar för Skåne 


2019-02-28 


18.  Anvisning av projektmedel för samordning av 
universitetets hantering av forskningsdata 


2019-02-28 


19.  Anvisning av medel avseende Medicon Village 
2019 


2019-02-28 


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


2019-02-28 


21.  Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande 
studenter 2019-2020 


 


22.  Bolagslogotyp LU Holding AB 2019-02-28 


23.  Universitetsgemensam kvalitetsutvärdering av 
forskningen vid Lunds universitet – RQ20 


2019-02-28 


24.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
musikalisk gestaltning med inriktning mot svensk 
konstmusik 


2019-03-07 


25.  Yttrande över remiss avseende detaljplan för del 
av Helgonagården 8:1 m.fl., Lunds kommun - 
samråd 


2019-03-07 


26.  Utseende av ledamöter i stipendienämnden vid 
Lunds universitets stipendiestiftelse 


2019-03-07 


27.  Inrättande av årlig framtidsvecka vid Lunds 
universitet 


2019-03-07 


28.  Utseende av representanter till styrgruppen för den 
årliga framtidsveckan vid Lunds universitet 


2019-03-07 
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29.  Anvisning av medel till Framtidsveckan 2019 2019-03-07 


30.  Universitetsgemensam samfinansiering av en 
konferens om Artificiell Intelligens 2019 


2019-03-14 


31.  Entledigande och utseende av ledamot för USV i 
samverkansrådet 


2019-03-14 


32.  Medel för tematiska samverkansinitiativ 2019-
2021 


2019-03-14 


33.  Entledigande och utseende av ledamöter i styrelsen 
för ICOS Sweden 


2019-03-14 


34.  Handläggningsordning gällande 
universitetsgemensam finansiering av 
forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet 


2019-03-14 


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


2019-03-14 


36.  Fråga om jäv i ärende gällande anmälan om 
misstänkt oredlighet i forskning 


2019-03-14 


37.  Yttrande över Energiplan för Lunds kommun med 
åtgärder 2019-2026 


2019-03-18 


38.  Information om ledig anställning som professor i 
konstnärlig forskning i teater  


2019-03-21 


39.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
försäkringsmedicin med inriktning mot 
rörelseorganens sjukdomar 


2019-03-21 


40.  Yttrande över anmälan med anledning av 
handläggningen av en begäran om omprövning av 
betyg 


2019-03-21 


41.  Utseende av ledamot till styrelsen för Stiftelsen 
Lunds universitets gästhem 


2019-03-21 


42.  Yttrande över konsekvensutredning och förslag till 
ändring av Tillväxtverkets föreskrifter om stöd 
från de regionala strukturfondsprogrammen och 
det nationella regionalfondsprogrammet  


2019-03-28 


43.  Anvisning av medel till samordning av 
kompletterande utbildningar våren 2019 


2019-03-28 


44.  Anvisning av medel till konferensen High Level 
Forum 2019 


2019-03-28 
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45.  Anvisning av medel till fortsatt arbete med Lunds 
universitets etablering på Brunnshög inom Science 
Village under 2019 


2019-03-28 


46.  Anvisning av temporära medel till en strategisk 
satsning för att stärka uppdragsutbildningen vid 
Lunds universitet 2019 - 2021 


2019-03-28 


47.  Ändring avseende medel för ledamotskap i 
Svenska Akademien 


2019-03-28 


48.  Utveckling av obligatorisk utbildning i 
forskningsetik för doktorander 


2019-03-28 


49.  Fördelning av medel från rådet för jämställdhet 
och likabehandling, 2019 


2019-03-28 


50.  Anvisning av universitetsgemensamma medel för 
jämställdhetssatsning till gästprofessorer av 
underrepresenterat kön 


2019-03-28 


51.  Anvisning av medel för att stimulera en jämn 
könsfördelning bland Lunds universitets 
professorer 


2019-03-28 


52.  Yttrande över promemorian några ändringar i 
fråga om informationsutbyte på skatteområdet 


2019-03-28 


53.  Angående remiss över Energimyndighetens 
rapport - Kontrollstation 2019 för 
elcertifikatsystem 


2019-04-01 


54.  Medel för forsknings- och utbildningsetableringar 
på Campus Helsingborg 2019-2023 


2019-04-04 


55.  Information om ledig anställning som professor i 
industriell ekonomi 


2019-04-04 


56.  Prognos över beräknat utfall för anslaget till 
utbildning 


2019-04-04 


57.  Yttrande över slutbetänkande ”Ökad 
attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige” 
(SOU 2018:78) av utredningen om ökad 
internationalisering av universitet och högskolor 


2019-04-04 
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Remisser inkomna under perioden 2019-01-25 – 2019-04-04 
 


1.  Förslag till gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av forskning. Svar till Sveriges universitets- och 
högskoleförbund senast 2019-02-15. 
 


2.  Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 
2019:2). Svar till Socialdepartementet senast 2019-05-03. 
 


3.  Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag. Svar till 
Socialdepartementet senast 2019-05-03. 
 


4.  Detaljplan för del av Eskil 21 m.fl. i Lund, Lunds kommun – 
Granskningshandling. Svar till Lunds kommun senast 2019-02-25. 
 


5.  Antal beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade 
under år 2018. Svar till Universitetskanslersämbetet senast 2019-03-08. 
 


6.  Strategi för systemet Ladok och dess tjänster 2019–2024. Svar till 
Ladokkonsortiet senast 2019-03-25. 
 


7.  Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2019-05-13. 
 


8.  Konsekvensutredning och förslag till ändring av Tillväxtverkets 
föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet. Svar till Tillväxtverket senast 2019-
03-29. 
 


9.  Remittering av betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat 
regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83). Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2019-05-20. 
 


10.  Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet. Svar till 
Finansdepartementet senast 2019-04-01. 
 


11.  Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. 
Svar till Kulturdepartementet senast 2019-05-22. 
 


12.  Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4). 
Svar till Utbildningsdepartementet senast 2019-05-31. 
 


13.  En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 
2019:6). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2019-06-24. 
 


14.  Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 
(SOU 2019:9), N2019/00699/SPN. Svar till Näringsdepartementet senast 
2019-06-10. 
 


15.  Rättssäker examination. Svar till Universitetskanslersämbetet senast 
2019-05-22. 
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16.  Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen 
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Svar 
till Utbildningsdepartementet senast 2019-05-07. 
 


17.  Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
(SOU 2018:45). Svar till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2019-04-
18. 
 


18.  Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. Svar till Sveriges 
universitets- och högskoleförbund senast 2019-03-24.  
 


19.  Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad 
vård. Svar till Socialstyrelsen senast 2019-05-06. 
 


20.  Frekvenser i samhällets tjänst. Svar till Näringsdepartementet senast 
2019-06-05. 
 


21.  Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella 
minoritetsspråk. Svar till Kulturdepartementet senast 2019-06-17. 
 


22.  Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i 
marknadsföringslagen. Svar till Finansdepartementet senast 2019-06-13. 
 


23.  Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 
försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval. Svar till 
Universitets- och högskolerådet senast 2019-04-25. 
 


24.  Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och 
samlevnad. Svar till Skolverket senast 2019-04-23. 
 


25.  Förslag till SUHF:s yttrande över Styr- och resursutredningens 
slutbetänkande. Svar till Sveriges universitets- och högskoleförbund 
senast 2019-04-30. 
 


26.  Förslag till havsplaner. Svar till havs- och vattenmyndigheten senast 
2019-06-14. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund. Besöksadress Paradisgatan 5b. Telefon 046-222 70 45. E-post hanna.bjorklund@stu.lu.se. 


sekt ionen Student  och u tb i ldn ing  


Hanna Bjö rk lund  


Ställning som studentkår 2019-2022 


Bakgrund 


Studentkårerna vid Lunds universitet är självständiga organisationer som har 


beviljats ställning som studentkårer av universitetsstyrelsen. Ställningen som 


studentkår ger dem rätt att utse studentrepresentanter till beslutande och beredande 


organ inom universitetet. Det är med andra ord ställningen som studentkår som ger 


dem möjlighet att utöva inflytande över utbildningen.  


I enlighet med 4 § studentkårsförordningen gäller beslut om ställning som 


studentkår för en period om tre år. Universitetsstyrelsen beviljade de nuvarande 


studentkårerna ställning som studentkår till och med 30 juni 2019 på sammanträdet 


i april 2016. Det innebär att det nu är dags att fatta nya beslut om ställning som 


studentkår för perioden 2019-2022. 


Inkomna ansökningar om ställning som studentkår 


Universitetet har fått in nio ansökningar om ställning som studentkår för perioden 


2019-2022. Samtliga nuvarande studentkårer har lämnat in ansökningar, inga andra 


organisationer har sökt om ställning som studentkår.  


Alla inlämnade ansökningar uppfyller de kriterier som högskolelagen ställer som 


krav för att universitetet ska bevilja status som studentkår. Ingen av ansökningarna 


rör överlappande verksamhetsområden och de konkurrerar inte med varandra. 


Därmed ska alla inkomna ansökningar beviljas.  


Tillsammans täcker de inlämnade ansökningarna in all utbildning vid universitetet. 


Ansökningar har inkommit för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för var 


och en av fakulteterna med undantag för Lunds tekniska högskola (LTH). 


Teknologkåren (TLTH) har i stället sökt om ställning som studentkår för utbildning 


på alla tre nivåer inom LTH. Doktorandkåren har sökt om ställning som studentkår 


för utbildning på forskarnivå för alla fakulteter utom LTH. Detta innebär att 


kårerna har sökt om ställning som studentkår för samma verksamhetsområden som 


de har idag.  


De studentorganisationer som söker om ställning som studentkår täcker även 


utbildningarna inom universitetets särskilda verksamheter (USV). Utbildning inom 


USV kvalitetssäkras genom avtal med respektive ansvarig fakultet. Den 


studentorganisation som beviljas ställning som studentkår för en fakultet kommer 


2019-04-04 


Universitetsstyrelsen 
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även att företräda studenterna och bevaka utbildningen inom de delar av USV som 


fakulteten har avtal med. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


att Lunds doktorandkår under perioden från och med 2019-07-01 till och med 


2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 


utbildning på forskarnivå inom hela universitet förutom Lunds tekniska högskola.  


att Lundaekonomernas Studentkår under perioden från och med 2019-07-01 till 


och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som 


utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Ekonomihögskolan 


samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 


Ekonomihögskolan. 


att Humanistiska och teologiska studentkåren under perioden från och med 2019-


07-01 till och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med 


verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


inom Humanistiska och teologiska fakulteterna samt övrig utbildning på grundnivå 


och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Humanistiska och teologiska 


fakulteterna. 


att Juridiska Föreningen under perioden från och med 2019-07-01 till och med 


2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 


utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Juridiska fakulteten samt övrig 


utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Juridiska 


fakulteten. 


att Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö under perioden från och med 


2019-07-01 till och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med 


verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


inom Konstnärliga fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad 


nivå som kvalitetssäkras av Konstnärliga fakulteten. 


att Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola under perioden från och med 2019-


07-01 till och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med 


verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 


forskarnivå inom Lunds tekniska högskola samt övrig utbildning på grundnivå, 


avancerad nivå och forskarnivå som kvalitetssäkras av Lunds tekniska högskola.  


att Corpus Medicum under perioden från och med 2019-07-01 till och med 2022-


06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 


utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Medicinska fakulteten samt 


övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 


Medicinska fakulteten. 


att Lunds naturvetarkår under perioden från och med 2019-07-01 till och med 


2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 


utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Naturvetenskapliga fakulteten 


samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 


Naturvetenskapliga fakulteten. 


att Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet under perioden från och med 2019-


07-01 till och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med 


verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 


inom Samhällsvetenskapliga fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och 


avancerad nivå som kvalitetssäkras av Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
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att beslut om ställning som studentkår ska gälla under villkor att ovan nämnda 


doktorand- och studentkårer uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § 


högskolelagen och får återkallas om studentkårerna inte längre uppfyller villkoret 


eller om studentkårerna skriftligen ansöker om det. 


Överklagan 


Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för 


högskolan. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Lunds universitet, Box 


117, 221 00 Lund. Överklagandet ska vara inkommet senast tre veckor efter att 


beslutet fattats. 








 
 


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  


Beredning av remissvar på STRUT 
Utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan 
(SOU 2019:6) har kommit på remiss till Lunds universitet. Universitetets remissvar 
ska lämnas till departementet senast den 24 juni 2019. Sammanfattningen av 
utredningens förslag skickades ut inför styrelsens februarimöte. Utredningens 
betänkande är nu ute på en internremiss till samtliga fakulteter vid universitetet. 
Lunds universitets slutliga remissvar kommer att behandlas av universitetsstyrelsen 
den 17-18 juni. Vid universitetsstyrelsemötet den 26 april kommer förslagen att 
närmare presenteras och diskuteras.    


Utredningen presenterade i januari 2018 ett övergripande modellförslag som Lunds 
universitet svarade på. Universitetets svar behandlades och togs fram av rektors 
ledningsråd efter många och långa diskussioner. Flera av utredningens slutförslag 
överensstämmer väl med de som presenterades i modellförslaget. Universitetets 
respons på modellförslaget kan därför tjäna som en utgångspunkt för den fortsatta 
diskussionen. Universitetets svar på modellförslaget bifogas därav som bilaga 1.  


Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har skickat ut en internremiss 
gällande SUHF:s gemensamma ståndpunkter på förslagen i betänkandet. Lunds 
universitet ska svara på detta senast den 30 april. SUHF:s förslag på yttrande bifogas 
som bilaga 2.  


Sammantaget finns det en relativt stor samsyn kring utredningens förslag i sektorn. 
De flesta lärosätena är positiva till majoriteten av förslagen, men det finns dock ett 
par centrala knäckfrågor där det troligen kommer att finnas kritik mot utredningens 
förslag eller olika uppfattningar inom sektorn. Exempel på knäckfrågor är om 
lärosäten bör styras genom fyraåriga avtal och hur resursfördelningen till 
grundutbildningen bör utformas.  


2019-04-09 
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Inspel till STRUT:s modellförslag 
I följande inspel presenteras först några större och mer övergripande utmaningar som 
finns i sektorn. Tonvikten ligger i denna del på underfinansiering av framför allt 
utbildningen. Den andra delen av inspelet är kopplade till utredningens olika 
modellförslag. Detta inspel ska inte ses som Lunds universitets slutliga ståndpunkter. 
Inspelet är i första hand en del av ett pågående samtal med utredningen. I takt med 
att utredningen preciserar sina förslag kan universitetets synpunkter komma att 
förändras. Lunds universitet vill inledningsvis särskilt berömma utredningen för dess 
öppna arbetssätt. 


Övergripande problem 
Det övergripande målet – hög kvalitet i utbildning och forskning – behöver vara det 
som avgör hur statens styrning utformas och hur ett nytt resursfördelningssystem ska 
se ut. Grundläggande utgångspunkter behöver vara hög grad av autonomi och 
minskad detaljstyrning samt ett system som är hållbart över tid, robust, transparant 
och förutsägbart. Ett nytt styr- och resurstilldelningssystem behöver också ge rimliga 
ekonomiska grundförutsättningar. 
 
Lösningen på flera av de övergripande problemen kräver ökad finansiering eller ett 
minskat uppdrag. Detta krockar med utredningens direktiv. Om utredningen 
upplever sig förhindrad att presentera lösningsförslag som innebär just ökade 
kostnader eller minskat uppdrag behöver utredningen ändå lyfta och problematisera 
dessa områden. Om detta inte görs riskerar utredningen att lämna ett betänkande som 
inte ger en korrekt och rättvis bild och till att universitet och högskolor får rimliga 
förutsättningar. Detta riskerar i sin tur leda till bristande kvalitet vid lärosätena såväl 
som betydande skada för samhället i stort.  


2018-04-30 
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Urgröpningen (plo och produktivitetsavdrag) 
En ny princip för pris- och löneomräkning (PLO) av myndigheternas anslag infördes inför 
budgetåret 1993/94. Redan året därpå införs principen med produktivitetsavdrag vid 
beräkning av myndigheters PLO. I Finansplanen i budgetpropositionen för budgetåret 
1994/95 infördes genom produktivitetsavdraget en form av besparing på universitet och 
högskolor som nu funnits i snart 25 år. För en besparing blir det om myndigheterna inte 
kan öka produktiviteten varje år, vilket är både svårt och kontraproduktivt i den typ av 
verksamhet som bedrivs inom universitet och högskolor.  
 
Som jämförelse kan nämnas att utbildningsverksamheten inom yrkeshögskolan som 
finansieras under anslaget Statligt stöd till vuxenutbildning räknas om med ett 
specialindex som heter Skolindex och där produktivitetsavdraget inte tillämpas. I 
genomsnitt har skolindex legat 0,9 procentenheter högre än den PLO som tillämpas för 
universitet och högskolor. Produktivitetskravet innebär därmed att varje lärosäte förlorar 
närmare 1 procent årligen i utebliven uppräkning. 
 
Samtidigt som urgröpningseffekterna blivit allt mer kännbara inom utbildningen har 
universitetet upplevt en unikt kraftfull ekonomisk expansion. Sektorn som helhet, såväl 
som Lunds universitet, har stadigt ökat sitt myndighetskapital. Paradoxen är att 
universitetet ständigt växer ekonomiskt men samtidigt upplever en allt större svårighet 
att uppnå sina egna såväl som regeringens mål. Denna paradox har sin rot i att sektorn 
fått allt fler uppdrag, urgröpta resurser, ökad och ryckig detaljstyrning samt en minskad 
rådighet över den egna verksamheten. Sektorns myndighetskapital är därmed inte ett 
resultat av överfinansiering utan ett symptom på stressade verksamheter.  
 
Utbildning och forskning måste hela tiden ges utrymme att utvecklas. Både utbildningen 
såväl som forskningen speglar samhällets behov men är även en pådrivande faktor som 
hela tiden måste ligga i framkant. Den utbildning som bedrivs idag inom t.ex. juridik-, 
ekonomi- och ingenjörsutbildningar är annorlunda och mer krävande än vad den var för 
10-20 år sedan. En viktig grund för ett nytt resurstilldelningssystem är att rådande 
produktivitetsavdrag tas bort. Utredningen behöver lämna förslag som leder till att 
universitet och högskolor får samma undantag som Skolindexet.  
 
Låg ersättning till den högre utbildningen 
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt 
fler och allt mer komplexa. Det är i det långa loppet omöjligt att genom 
effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag 
och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens på en global utbildningsmarknad. 
Ska allt göras inom samma krympande budgetramar innebär det i praktiken mindre 
kontakttid mellan lärare och studenter. Samtidigt är den enskilt viktigaste faktorn för att 
kunna bedriva högkvalitativ och forskningsanknuten högre utbildning just att studenterna 
får tillräckligt mycket tid med sina lärare. Inom flera utbildningsområden är kontakttiden 
oacceptabelt låg. 
 
Det har blivit allt mer utmanande och resurskrävande att kunna erbjuda adekvat hjälp till 
alla studenter för att de ska kunna genomföra och slutföra sina utbildningar. Kopplat till 
detta är de allt större problemen med att kunna överbrygga och fylla igen de 
kunskapsluckor som finns hos många nya studenter med en bristfällig 
kunskapsunderbyggnad från grundskolan och gymnasiet. Därtill ökar behovet av att 
kunna hjälpa och utbilda en ökad andel personer med olika typer av utländska 
utbildningar. Den ökade digitaliseringen i utbildningarna är kvalitetsdrivande men också 
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kostnadskrävande. Vi står inför ett behov att väsentligt höja vår internationalisering inom 
våra utbildningar. Allt detta är givetvis kostnadsdrivande. 
 
Lunds universitet erhåller i genomsnitt 73 500 kr per helårsstudent och närmare hälften 
av lärosätets studenter får ersättning enligt HSTJ-prislappen med drygt 50 tkr per år för 
en helårsstudent och en helårsprestation. Detta kan jämföras med gymnasieskolan och 
Yrkeshögskolan. Gymnasieskolan hade 2016 cirka 340 000 elever och en genomsnittlig 
per capita-ersättning med 120 500 kr. Yrkeshögskolan hade 2016 cirka 27 000 
helårsstuderande med en genomsnittlig per capita-ersättning med 63 800 kr. Utredningen 
behöver ge en samlad bild över hur staten finansierar utbildning inom olika sektorer. 
Finansieringen av den högre utbildningen behöver därutöver även sättas in i ett än större 
sammanhang då universitet- och högskoleutbildning agerar på en internationell marknad. 
Den svenska högre utbildningen måste vara konkurrenskraftig i förhållande till 
jämförbara länder.  
 
Den högre utbildningen lägger grunden för samhällets kompetensnivå. Studenterna 
behöver få högkvalitativ ämneskompetens och generiska färdigheter, såväl som förmågan 
till självständigt och kritiskt tänkande. Att universitet och högskolor får adekvat 
ersättning för uppdraget att bedriva högre utbildning är grundläggande för hela samhället. 
Ersättningsnivån behöver utgå ifrån att svensk högre utbildning ska kunna möta 
studenternas, samhällets och arbetsmarknadens behov och vara internationellt 
konkurrenskraftig. Universitetet kan inte nog understryka vikten av att utredningen lyfter 
och problematiserar denna fråga.  
 
Samverkan 
För universitet och högskolor har olika former av samverkan med externa parter och 
organisationer alltid varit en självklar och naturlig del av verksamheten. Samverkan 
spänner över ett mycket brett fält och inkluderar allt från samarbete med sjukvården, 
sociala myndigheter, skolor och konstinrättningar till stöd till framtagandet av patent, 
uppstartsföretag och entreprenörsutbildningar. Samverkan måste ses som en bred uppgift 
som består av många olika delar inom både utbildning och forskning. Att endast premiera 
och lyfta fram vissa delar av samverkan riskerar att skada andra viktiga och betydelsefulla 
delar av lärosätenas samverkansarbete.  
 
Lunds universitets svarade på VINNOVA:s rapport Metoder och kriterier för bedömning 
av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. I 
universitetets yttrande framgår att något så komplext som samverkan med omgivande 
samhället inte lämpar sig för utvärdering med hjälp av indikatorer. Om samverkan ska 
mätas måste det vara genom att visa effekten av samverkan. Om inte samhällspåverkan 
och genomslag (impact) kan visas upp är utvärdering av samverkan i bästa fall 
verkningslös, i värsta fall kontraproduktiv. LERU (League af European Research 
Universities), där LU ingår, har producerat en rapport1 som tar upp dessa frågor. I 
rapporten ges rekommendationer om hur bland andra regeringar och finansiärer kan 
arbeta med forskningens genomslag i samhället. Universitetet uppmanar utredningen att 
beakta dessa rekommendationer, då samverkan måste ses i en internationell kontext. Vid 
granskning av genomslag av samverkan behöver även utbildningen inbegripas.  
 
Inom forskningen blir det allt vanligare att olika samarbeten sker inom ramen för bolag, 


                                                      
1 Productive interactions: societal impact of academic research in the knowledge society, 
LERU position paper March 2017 
http://www.leru.org/files/general/LERU Position Paper Societal lmpact.pdf 
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föreningar eller andra associationsformer. Särskilt inom EU utvecklas nya 
samarbetsformer vilket KIC:arna är ett tydligt exempel på. Ett svenskt lärosäte som är en 
myndighet har svårigheter att ingå avtal och bidra med ekonomiska resurser till denna typ 
av samarbeten. Det leder till en begränsning i möjligheten att samverka med andra 
svenska eller utländska lärosäten, bolag eller organisationer. Detta hämmar samverkan. 
Det hämmar även uppdraget att verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet 
kommer till nytta. Utredningen behöver lämna förslag som leder till att lärosäten ges en 
större möjlighet att skriva avtal och bidra med ekonomiska medel till samarbeten och 
projekt som stärker den egna verksamheten.  
 
Ökad autonomi 
Universitetet är inte ensamt om att efterlysa ökad handlingsfrihet. Regeringen har även 
arbetat med att på olika sätt öka autonomin för de universitet och högskolor som är 
statliga myndigheter. Skäl som regeringen tidigare anfört är att ökad handlingsfrihet kan 
åstadkomma högre kvalitet i verksamheten och inte minst främja samverkan och 
konkurrenskraft i vår allt mer globaliserade och föränderliga värld. Denna utgångspunkt 
och inställning delar universitet och ser den som en självklar bas för utredningens förslag. 
 
En grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att vara självständiga och 
kritiskt granskande krafter i samhället. En viktig del i detta är att kritiskt granska 
regeringsmakten och statsapparaten, något som kräver både mod och möjlighet att agera 
självständigt utan risk för repressalier. Ökad autonomi får därmed inte bara handla om 
ekonomi och organisation utan också om akademisk frihet. Utredningens förslag behöver 
ha som mål att ytterligare stärka denna frihet. 
 
Ett påtagligt sätt att öka lärosätenas autonomi är att möjliggöra för lärosätena att själva 
kunna råda över sina lokaler. Att kunna ta emot fastigheter genom gåva eller testamente 
bör möjliggöras. Rätten att själva kunna avgöra längden på hyresavtal bör ligga hos 
lärosätena. En helt central fråga är universitetens och högskolornas förhållande till 
Akademiska Hus. Utredningen bör föreslå att regeringen i särskild ordning utreder 
Akademiska Hus roll, uppgift och avkastningskrav.  
 
Att kunna skriva avtal, äga lokaler och aktivt kunna delta och driva samverkan kräver 
betydande avsteg från rådande regelverk för statliga förvaltningsmyndigheter. 
Utredningen bör överväga att föreslå att regeringen tillsätter en utredning som granskar 
hur lärosätena kan ges möjlighet att bli en annan form av offentligrättslig organisation. 
En sådan utredning bör då hämta inspiration i våra grannländer Danmark och Finland 
 


Modellförslagen 
Utredningen har lämnat ett antal s.k. modellförslag. I följande avsnitt responderar 
universitetet på förslagen.  Då dessa förslag har en relativt hög abstraktionsnivå och 
innehåller få detaljer är flera av inspelen från universitet också av mer övergripande 
karaktär. Flera av inspelen ska därmed snarare ses som vägvisare än som slutliga 
lösningsförslag. 


En sammanhållen högskoleproposition vart fjärde år 


Rådande system med de forskningspolitiska propositionerna har till övervägande del varit 
funktionell och lett till ökad förutsägbarhet. En högskoleproposition som kommer vart 
fjärde år kan ge en ytterligare ökad stabilitet och långsiktighet. En högskolepropositions 
styrka kan bli att sammanlänka olika frågor och hitta synergieffekter. Inför de senaste 
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forskningspolitiska propositionerna har lärosätena fått i uppdrag att inkomma med olika 
former av underlag. Det arbetssättet bör även gälla inför en högskoleproposition.  Inför 
högskolepropositionerna är det viktigt och grundläggande att det finns en sammanhållen 
dialog, både för att balansera den politiska styrningen och för att ge underlag till planerade 
satsningar. Önskar regeringen t.ex. att satsa på vårdutbildningar och miljöforskning eller 
göra särskilda excellenssatsningar behöver dessa förankras enskilt såväl som kollektivt 
med berörda lärosäten.  
 
Utredningen föreslår att en intermediär skapas inom högskolesystemet. En intermediär 
bör inte vara en ny myndighet, för att undvika ytterligare fragmentering av sektorn. En 
sådan analysverksamhet behöver ha kompetens som kan ge tydligt och välförankrat 
bakgrundsmaterial till både högskolepropositionerna och de återkommande dialogerna 
mellan departement och lärosäte. Ska denna funktion få legitimitet är det grundläggande 
att den är oberoende, att lärosätena har ett naturligt och fullgott inflytande och att 
funktionen inte blir en förlängning av regeringens styrning och kontroll. Om en sådan 
funktion skapas är det även viktigt att studenterna ingår och får inflytande.  
 
Lärosätena åläggs allt fler återrapporteringskrav, ålägganden och utvärderingar. De 
betydande resurser som används för dessa olika krav och förfrågningar bör kunna 
reduceras genom en förbättrad samordning. En intermediärfunktion bör därmed även få i 
uppdrag att tillförsäkra att olika typer av ålagda återrapporteringskrav, förfrågningar, 
uppföljningar och utvärderingar harmoniseras, samordnas och bedrivs effektivt. 


Fyraåriga överenskommelser mellan lärosäten och regering  
Överenskommelser kan ge regeringsmakten ett instrument för ökad statlig styrning. 
Samtidigt kan denna typ av överenskommelser ge ökad stabilitet och långsiktighet. Den 
oväntade omfördelning av forskningsanslag från de större universiteten till mindre 
lärosäten som genomfördes i budgetpropositionen för 2016 visade att vad som anges i en 
forskningspolitisk proposition kan ändras. Dessa överenskommelser bör i huvudsak vara 
centrerade kring hur högskolepropositionen ska operationaliseras och hur uppdrag och 
medel ska fördelas till respektive lärosäten. De kan även användas som stödjande 
instrument för samarbeten mellan lärosäten, både regionalt och nationellt. Ur ett 
lärosätesperspektiv är dock fyra år ofta en relativt kort tid. Även om överenskommelser 
görs vart fjärde år behöver de förhålla sig till och bygga på en längre tidshorisont.  
 
En av Sveriges största styrkor är att det finns breda, fullskaliga och stora lärosäten med 
hög kompetens. Genom dessa möjliggörs och underlättas att Sverige kan ta ett 
helhetsgrepp om de stora samhällsutmaningarna. Om denna bredd undermineras genom 
ensidig betoning av ämnesinriktad specialisering skadas detta viktiga instrument att nå 
globala mål. Bredd behöver även ses som en profilering och kunna stimuleras i det nya 
systemet. Utredningen behöver därför i profileringsdiskussionen även lyfta in 
bredduniversitetens speciella förutsättningar och roll.  


Styrning för kompetensförsörjning  
Universitetet instämmer i att det även framöver bör vara studenternas efterfrågan samt 
samhällets och arbetsgivarnas behov som i huvudsak ska styra utbildningsutbudet. Det är 
samhällets långsiktiga behov som behöver vara i centrum. Universitetet menar även att 
det inte finns något dimensioneringsproblem i dagens högskolesystem som löses genom 
ökad politisk detaljstyrning av utbildningsutbudet. Det finns dock problem kopplade till 
de s.k. bristyrken, inte minst för vård- och lärarutbildningar. Dessa problem avspeglar 
djupare samhällsproblem som lärosäten inte kan lösa själva.   
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En allt viktigare fråga är behovet av livslångt lärande. En undersökning från 
Högskoleverket (2012:2 R) visar att många av de som har studerat vid en högskola 
återkommer till högre studier under sin yrkesperiod. Det tyder på att delar av det reguljära 
utbildningsutbudet används för återkommande utbildning redan idag. För de 
vidareutbildningar som är mer specifikt anpassade för kompetensutveckling inom ramen 
för en persons arbete är kungsvägen uppdragsutbildning. Det kräver dock att 
arbetsgivarna blir bättre på att beställa och köpa uppdragsutbildning och att lärosätena 
blir än bättre på att skapa kontaktytor.  
 
Fristående kurser är ett bra exempel på vad högskolan kan erbjuda för 
kompetensutveckling i det livslånga lärandet. Fristående kurser har generellt sett en lägre 
genomströmning, vilket betyder att lärosäten ofta förlorar pengar på dem i rådande 
resurstilldelningssystem. Ur individens eller arbetsgivarens perspektiv behöver en låg 
genomströmning dock inte vara något dåligt eftersom syftet kan vara något annat än att 
ta samtliga poäng. Det ökade behovet av livslångt lärande löses därmed bäst genom 
ändringar av rådande tilldelningssystem, med mindre fokus på prestation, samt ökat fokus 
på uppdragsutbildning. 


Ett samlat anslag för utbildning och forskning  
Universitetet instämmer i utredningens förslag att rådande uppdelning mellan utbildning 
och forskning bör förändras. Lärosätena bör i ökad utsträckning stå fria att nyttja 
statsanslagen utan den strikta uppdelning som idag råder. De vattentäta skotten mellan 
anslagen motsvarar inte hur verksamheten bedrivs i praktiken. Detta försvårar inte minst 
arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och utbildningen samt 
uppgiften att samverka. Även lärarprofessionen riskerar att urholkas då detta system i 
praktiken försvårar för att professorer används i grundutbildningen. Lärosätena skulle 
även behöva ägna betydligt mindre kraft åt en artificiell uppdelning av kostnader, vilket 
skulle leda till mindre byråkrati och ett effektivare utnyttjande av statsanslagen. 
 
Samtidigt vill universitetet understryka att ett sammanhållet anslag aldrig får leda till att 
medel till forskning används för att kompensera för allt för låg finansiering av 
utbildningsuppdraget, eller vice versa. Både utbildning och forskning måste få rimliga 
ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet med god och 
internationellt konkurrenskraftig kvalitet. Det kan därmed övervägas att under en tid 
fortsätta att dela upp medlen i två anslag, men tillåta att medel får flyttas mellan anslagen 
– ett s.k. flexibelt anslag. Denna ordning kan då gälla under en tid då finansieringen till 
grundutbildningen byggs upp till en mer rimlig nivå då ett samlat anslag för utbildning 
och forskning kan införas.  


Beräkningsgrunder, utbildning  
Enligt modellförslaget ska anslaget till utbildning delas upp i en rörlig del och en fast del. 
I modellförslaget föreslås även att ansvaret för att prissätta och fördela resurser mellan 
olika utbildningsområden hamnar helt och hållet på lärosätena och att dagens 
prislappssystem därmed tas bort. Universitetet ställer sig tveksam till bägge dessa förslag.  
 
Utredningen har, utöver vad som beskrivits i modellförslaget, även framfört en tanke att 
skapa två olika finansierings- och återrapporteringsmodeller – ett för s.k. bristyrken (just 
nu vård och lärarutbildning) och ett spår för resten av utbildningarna. Genom att göra så 
kan utbildningar kopplade till bristyrken få en annan logik i resurstilldelningssystemet. 
Universitetet menar att en sådan modell kan leda till en bättre anpassning till de särskilda 
problem som finns för de utbildningar som är kopplade till s.k. bristyrken. Det skulle även 
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minska risken att den politiska frustration som ofta är kopplad till dessa utbildningar inte 
riktas mot lärosätenas övriga utbildningsverksamhet.  
 
Utbildningarna i detta specialspår kan styras genom att antalet önskade examina 
definieras av regeringen och en ersättning räknas fram för respektive lärosäte. För att 
lärosätena ska kunna klara av detta ekonomiskt behöver det ske en årlig tilldelning. 
Tilldelningen kan förslagsvis räknas ut utifrån utbildningens längd, antalet HÅS och 
förväntad genomströmning. Vart fjärde år (i samband med överenskommelserna) stäms 
det av om examensmålen och ersättningen ska ligga kvar eller förändras. Återbetalning 
bör inte bli aktuellt i normalfallet (om det inte föreligger uppenbar misskötsel) även om 
antalet stipulerade examina inte nås. Vad som kan ske är att examensmålet och 
ersättningen istället sänks under den nya perioden.  
 
Hur ska då resterande utbildningar styras och ersättas? Utredningens grundtanke har varit 
att tilldela en fast del och en rörlig del. Den fasta delen blir en bas som inte kopplas till 
prestation och den rörliga delen kopplas till utbildningsvolym genom helårsstudenter 
(HÅS). Utredningen har även vid muntlig presentation funderat på att eventuellt koppla 
in examina i den rörliga delen. Universitetet menar att ett tilldelningssystem bör vara så 
enkelt, och innehålla så få olika variabler, som möjligt. Att eventuellt lägga in en faktor 
som styr/följer upp examina riskerar att bli komplicerat. Det riskerar också att skada 
rådande system som bygger på kurser och allt för hårt driva på en ökad programifiering, 
vilket i sin tur kan skada lärosätenas förmåga att bidra till det livslånga lärandet.  
 
Universitetet menar vidare att det finns risker och möjliga problem med att använda både 
en bas och en rörlig del. Det kan dels finns en risk att regeringen kan använda en bas till 
att öka ofinansierad politisk styrning - som t.ex. ökat ansvar för breddat deltagande, 
kvalitetssäkring och ökad internationalisering. Det kan även uppstå problem vid lärosätets 
egen resursfördelning. Om en bas fördelas vidare till verksamheten inom ett lärosäte 
uppstår frågan hur denna ska följas upp och återrapporteras. Samma grundproblem 
uppstår när lärosätena ska återrapportera till regeringen hur medlen använts.  Det är 
därmed troligt att en bas i praktiken mest skulle leda till förvirring, försvagad intern 
styrning vid lärosätena och en ökad administration för institutioner och ämnesföreträdare.  
 
Ett möjligt alternativ är att lärosätena får ersättning utifrån antal HÅS. Ett lärosäte får då 
ett anslag och i uppdrag att redovisa x antal HÅS. I praktiken kan detta vara lika många 
HÅS som året innan, om inte nysatsningar eller neddragningar skett. Nuvarande system 
med sparade prestationer bör behållas. Lärosätet kan fördela vidare dessa medel på 
samma sätt som idag och verksamheterna redovisar sina HÅS uppåt. Om ett lärosäte inte 
uppnår stipulerade HÅS kan återbetalning bli aktuellt såväl som ett minskat framtida 
uppdrag. En normaltrappa kan skapas för återbetalning. I denna trappa kan det byggas in 
dämpningseffekter för att komma bort från de skadliga effekter som ”det raka ackordet” 
lett till i dagens system.  
 
I modellförslaget utgår utredningen ifrån att dagens ersättningsbelopp (prislappsystemet) 
bör avvecklas och ansvaret för hur resurserna ska fördelas läggs på de enskilda lärosätena.  
Dagens prislappssystem är hårt kritiserat, den kritiken handlar främst om att nivåerna är 
för låga och inte speglar dagens utbildningssituation. Någon form av prislappssystem 
behövs för lärosätena i deras egna interna resurstilldelnings- och uppföljningssystem. 
Någon form av prislappslogik behöver även finnas vid förhandlingar med regeringen. I 
ett likriktat system som i Sverige, där nästan alla lärosäten är statliga myndigheter och 
ska uppfylla samma lag och examensmål, kan det därför finnas fördelar med ett nationellt 
jämförbart system.  
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Utan gemensamma riktmärken för ersättning riskerar det att leda till att 
ersättningsnivåerna kan bli allt för olika för samma typ av utbildning vid olika lärosäten. 
Det kan påverka kvaliteten mellan en och samma utbildning från lärosäte till lärosäte och 
hämma studenters rörlighet. Det riskerar även att skapa spänningar och problem för 
lärosäten med flera fakulteter. Utredningen bör därmed i närtid behålla det nationella 
prislappssystemet. I takt med att ersättningen höjs till grundutbildningen kan ett nytt mer 
flexibelt system införas.   
 
Utredningen föreslår att med ett utökat utbildningsuppdrag även bör medfölja ett höjt 
basanslag för forskning. Detta är rimligt både utifrån önskan att öka sammanflätningen 
mellan utbildning och forskning och att minska beroendet av externa bidrag. Detta får 
dock inte leda till att lärosäten med stor utbildningsvolym får ökade forskningsanslag på 
bekostnad av expansion vid de forskningstunga universiteten. En sådan utveckling skulle 
allvarligt skada både Sverige som forskningsnation och forskningsintensiva företags 
möjlighet att etableras sig och expandera inom landet.  
 
Om resurserna ska frysas vid en given tidpunkt, innan det nya resurstilldelningssystemet 
drar igång, och lärosätena får ett grunduppdrag att leverera lika många studenter som 
tidigare, innebär detta att olika typer av lärosäten får olika förutsättningar att utveckla sin 
utbildning. Skulle en sådan ”frysning” genomföras skulle flerfakultetslärosäten 
missgynnas i förhållande till enfakultetslärosäten. Detta skulle i sin tur ytterligare riskera 
understödja utvecklingen att utbildningar med historiskt svag ersättning läggs ned, då 
omfördelning i praktiken inte är möjlig utan att skada kvaliteten inom andra områden. En 
minskad mångfald inom högre utbildning skulle på sikt skada Sveriges konkurrenskraft 
och minska landets möjlighet att möta flera av de större samhällsutmaningarna.  


Beräkningsgrunder, forskning 
Det senaste decenniet har tillväxten av den externa finansieringen av forskningen ökat. 
Den har nått sådan proportion att det skadar universitetets möjligheter att göra egna 
strategiska val, bedriva grundforskning samt skapa attraktiva karriärvägar för yngre 
forskare. Sverige tappar nu i konkurrenskraft inom forskningen i förhållande till många 
andra jämförbara länder. Universitetet understödjer med kraft utredningens bedömning 
att basfinansieringen behöver öka. 
 
Det stora och växande beroendet av externa bidrag är bekymmersamt av flera skäl. 
Externa bidrag kräver ofta omfattande medfinansiering från lärosätenas basanslag. Detta 
gör att lärosätenas resurser knyts upp till de miljöer som attraherar mest externa medel 
och att det i vissa fall finns svårigheter att ta emot stora anslag, eftersom resurserna för 
medfinansiering är uttömda.  Externa finansiärer har sammantaget ett oproportionerligt 
stort inflytande och åstadkommer förändringar som får stora konsekvenser för lärosätenas 
verksamhet. Det hämmar därmed lärosätenas egna strategiska ansvar och planering. 
Dagens fragmentiserade finansieringssituation leder till att universiteten i ökad 
utsträckning riskerar att bli forskningshotell utan en övergripande strategisk styrning. 
Utredningen behöver därmed lämna förslag som leder till en bättre sammanhållen 
forskningspolitik som ökar lärosätenas möjlighet att kunna styra och planera forskning 
och forskarutbildning. 
 
Den förda forskningspolitiken har lett till att vissa områden och discipliner har kunnat 
expandera och utvecklas mer än andra. Att Sverige t.ex. har satsat på områden inom 
medicin och teknik har varit bra, viktigt och framgångsrikt, men alla discipliner behöver 
samtidigt acceptabla förutsättningar. Åtskilliga av de stora samhällsutmaningar vi står 
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inför kräver ett aktivt deltagande från flera olika discipliner. Det är även viktigt att 
forskningen som är kopplad till de s.k. bristyrkena ökar. I det arbetet behöver både råden 
och lärosätena själva tillskapa en bättre balans.  


Universitetet instämmer i utredningens konstaterande att lärosätenas stora 
medfinansiering av nationell och internationell forskningsinfrastruktur är bekymmersam. 
Universitetet menar att det framför allt är viktigt att det finns ett långsiktigt nationellt 
ansvar för de stora och tunga forskningsanläggningarna som är av nationell och 
internationell betydelse. Regeringen behöver ta ett aktivt ansvar för finansieringen 
tillsammans med berörda råd och lärosäten. För MAX IV, där hälften av användarna 
kommer från annat land, finns ett särskilt problem där ägandeskapet och risken ligger på 
Lunds universitet medan rådigheten och besluten till vissa delar ligger på andra parter. 
Utredningen bör följa VR:s arbete med att granska styrformen för MAX IV.   
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Yttrande	över	En	långsiktig,	samordnad	och	dialogbaserad	
styrning	av	högskolan,	SOU	2019:6	


Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på remiss 
av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 
2019:6), ert diarienummer U2019/00304/UH. 


Inledning 
Betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan utgår från 
regeringens utredningsdirektiv att styrningen ska främja starka och ansvarsfulla lärosäten. 
Utredningens mål är att beskriva och föreslå ett ramverk för styrning och resurstilldelning 
som ger goda förutsättningar för lärosätena att utveckla och förmedla kunskap för 
samhällets långsiktiga utveckling. 


SUHF vill inledningsvis ge en eloge till utredningen för den öppenhet som har präglat 
utredningsprocessen. Antalet tillfällen för olika aktörer att komma till tals med utredningen 
och framföra synpunkter har varit många. I betänkandet påpekas också av utredaren att de 
i det genomförda arbetet har fäst stor vikt vid dialogmöten med olika intressenter. 


Principer för en ändamålsenlig styrning och förstärkning av normer  
SUHF stödjer den ambition som redovisas för utredningen och betänkandet. SUHF vill också 
helt i enlighet med utredningens utgångspunkter bekräfta den avgörande betydelsen av 
akademisk frihet och betydelsen av en långtgående självständighet för lärosätena. 
Universitets och högskolors roll att fritt problematisera, ställa frågor och söka svar är 
omistlig för en gynnsam samhällsutveckling. De förslag som framförs i utredningen måste 
alla bedömas utifrån vikten av en långtgående rådighet för lärosätena. Stor egen rådighet är 
en förutsättning för hög och hållbar kvalitet på utbildning och forskning. Statlig styrning av 
processer och innehåll måste minimeras och fokus vara på det resultat och det bidrag till en 
långsiktigt gynnsam samhällsutveckling som universitet och högskolor lämnar. Det är viktigt 
att hinder som begränsar universitets och högskolors frihet och möjligheter att utveckla 
verksamheten undanröjs, så att de kan bidra till nödvändig kunskapsutveckling för en 
gynnsam samhällsutveckling.  


SUHF stödjer utredningens utgångspunkter för betänkandet, nämligen att (1) styrningen 
ska främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande, (2) styrningen ska främja ett 
rollsäkert samhällsansvar och (3) styrningen ska främja lärosätenas strategiska 
handlingsförmåga. I linje med detta stödjer SUHF förslaget om förstärkning av viktiga 
normer i högskolelagen. En betoning av utbildningens frihet, det kollegiala ansvaret, samt 







 


sambandet mellan utbildning och forskning är betydelsefull. Sambandet mellan utbildning 
och forskning ska därvid, precis som utredningen framför, ses som en princip för lärares 
arbetsuppgifter. SUHF stödjer således uppmaningen till regeringen att ta initiativ i frågan 
om översyn av högskolelagen för att i lagstiftningen förstärka innebörden av akademisk 
frihet och ansvar. 


Långsiktighet och dialog 
En ökad långsiktighet och stabila planeringsförutsättningar välkomnas. Förslaget om 
inrättande av fyraåriga högskolepropositioner där utbildning och forskning innefattas stöds 
av SUHF. Förslaget följer logiskt på utredningens principiella utgångspunkter och är en 
viktig markering av sambandet mellan utbildning och forskning. För att stödja långsiktighet 
och stabilitet föreslår utredningen etablering av en oberoende analysfunktion bland annat 
med uppdrag att inkomma med en samlad analys av högskolesektorns utveckling och 
förutsättningar inför de fyraåriga propositionerna för högre utbildning och forskning. SUHF 
stödjer förslaget om betydelsen av oberoende uppföljningar och analyser, men vill påpeka 
vikten av lärosätenas medverkan i val av problem och frågeställningar för uppföljning och 
analys. 


Som ett led i långsiktighet, stabilitet och möjligheter för lärosäten att profilera sig föreslår 
utredningen en dialogbaserad process för lärosätena baserad på regeringens fyraåriga 
högskolepropositioner. SUHF delar uppfattningen att en utveckling av dialogen mellan 
regeringen och lärosätena bör ske. Det är viktigt att fokus är på lärosätets mål, strategier 
och förutsättningar. Dialogen ska främja en ökad rådighet för lärosätena och skapa 
möjligheter till profilering. Utredningen föreslår också som ett komplement till 
regleringsbrevet, ett dialogbaserat och lärosätesanpassat styrinstrument i form av fyraåriga 
överenskommelser. SUHF:s bedömning är att risk finns för att sådana överenskommelser 
inte kommer att innebära ökad rådighet utan tvärtom kan medföra en ökad kortsiktighet 
och detaljstyrning av verksamheten. Risken föreligger även om avsikten är att 
överenskommelserna ska ha sin bas i de respektive lärosätenas förutsättningar, profilering 
och strategier. 


Samlat anslag 
Även förslaget om ett samlat anslag är en markering av vikten av att stärka sambandet 
mellan utbildning och forskning. Ett samlat anslag kan innebära en ökad flexibilitet i 
användningen av anslaget och en ökad rådighet för lärosätena, vilket är positivt. Ett viktigt 
påpekande är emellertid att en tillämpning av samlat anslag förutsätter fullständig 
transparens i hur anslaget beräknas. SUHF stöder inte förslaget att basera avräkningen av 
anslaget mot genomsnittsprislappar. En sådan metod kan ha en konserverande effekt på 
utbildningsutbudet. Däremot stödjer SUHF förslaget i betänkandet att helårsprestationer 
som grund för ersättning avseende utbildning utgår. 


Angelägna uppdrag 
SUHF delar utredningens uppfattning om vikten av breddad rekrytering, jämställdhets-
integrering, livslångt lärande och samverkan. Ett utökat uppdrag inom livslångt lärande 
behöver åtföljas av ekonomiska resurser. SUHF stödjer också förslaget om tematiska 
utvärderingar genomförda av Universitetskanslersämbetet, men vill särskilt påpeka att 
lärosätena har det odelade ansvaret för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av 
utbildning och forskning.  


SUHF stödjer förslaget att utvidga innebörden av universitet och högskolors samverkan 
med det omgivande samhället. Universitet och högskolor har en avgörande roll i att sprida 
kunskap och precis som framförs i utredningen tillse att den kompetens som finns kommer 
samhället till gagn. Några särskilda medel för samverkansaktiviteter bör dock inte fördelas 
inom anslaget. Däremot ställer sig SUHF positivt till att regeringen utlyser särskilda medel 







 


till strategiska samverkansområden (liknande SFO). SUHF stödjer utredningens ståndpunkt 
att bedömning och uppföljning av lärosätenas samverkan bör ske i det nationella 
kvalitetssäkringssystemet för utbildning och forskning.  


Basanslag  
Kombinationen av å ena sidan den rådande balansen mellan basanslag och externa bidrag 
för forskning och å andra sidan de olika sam- och medfinansieringskrav som många 
finansiärer har leder till avsevärd brist på rådighet för många universitet och högskolor, då 
basanslaget till stor del binds upp mot de externa finansiärernas strategier. Ökade 
basanslag till forskningen och en bättre balans mellan basanslag och extern forsknings-
finansiering är önskvärd. Nya resurser behöver tillföras för fortsatt utveckling av svensk 
forskning under de kommande åren. Det är viktigt att basanslaget och dess andel av 
forskningsfinansieringen ökar, det är mindre viktigt att sätta upp kvantitativa mål såsom att 
50 procent inom en åttaårsperiod ska vara basanslag. Kopplingen till utbildning 
återkommer här genom förslag att fler utbildningsplatser till ett lärosäte ska följas av ökade 
basanslag. Beloppet 12 000 kronor per helårsstudent är emellertid på en för låg nivå och 
ger inte möjligheter till en rimlig förstärkning av forskningsanknytningen. 


 


Med dessa kommenterar till betänkandet hänvisar SUHF i övrigt till de enskilda lärosätenas 
remissvar.    


 


Enligt uppdrag   


 


 


Marita Hilliges 


generalsekreterare  
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Kval i te t  och utvärder ing  


Avdeln ingschef  Åsa Ekberg  


Pro jekt ledare Mat t ias  Renehed   


Kvalitetsdialoger för utbildning 2018 


Bakgrund 


Kvalitetsdialogerna är en central del av den regelbundna uppföljningen av 


kvalitetsarbetet av utbildning vid Lunds universitet, och en viktig del i den 


systematiska kvalitetscykeln. Syftet med kvalitetsdialogerna är att skapa en 


plattform för informationsutbyte mellan universitetsledning och fakultet kring 


kvalitetsfrågor samt att följa upp fakulteternas eget kvalitetssäkringsarbete 


inklusive åtgärder och uppföljning. Kvalitetsdialogerna omfattar utbildning på 


samtliga tre nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå).  


Kvalitetsdialogerna  genomfördes under perioden oktober–november 2018mellan 


universitetsledning och fakulteterna samt med universitetets särskilda 


verksamheter (USV) och Lunds universitets bibliotek (LUB). Både 


studentrepresentanter från kårer på fakultetsnivå och från LUS centralt deltog. I 


detta PM redovisas de samlade intrycken från dessa dialoger.  


Kvalitetsdialogerna 2018 har fokuserat på hur fakulteterna organiserar och 


planerar sitt kvalitetsarbete och hur de förbereder sig inför de egeninitierade 


utbildningsutvärderingarna för utveckling och kvalitetssäkring. 


Några nya moment har tillkommit i kvalitetsdialogerna. Studentinlagan är ett 


exempel. Den ger studentkårerna möjlighet att lämna sina skriftliga synpunkter på 


fakulteternas arbete. Nytt för i år är också att rektor lämnar en skriftlig 


återkoppling på dialogerna. Varje fakultet har fått enskild feedback med särskilt 


fokus på frågeställningar som följs upp i samband med nästa dialogomgång.  


Sammanfattningsvis bedrivs ett intensivt arbete vid Lunds universitet med både 


kvalitetssäkring och utveckling av utbildning på samtliga nivåer. De flesta 


fakulteter verkar vara nöjda med sin interna organisation av utbildningsfrågor, 


inklusive kvalitetsarbetet. Majoriteteten av fakulteterna har egna kvalitetsdialoger 


eller motsvarande former för uppföljning av utbildningsfrågor med sina 


institutioner/motsvarande. Några har också tagit steget och kopplat på 


åtgärdsplaner som ett resultat av dialogerna. Det tyder på att det finns en ambition 


att uppföljningarna ska resultera i konkret förbättring av utbildningskvaliteten och 


att arbetet dessutom dokumenteras. Detta är positivt mot bakgrund av de nya 
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nationella kraven på kvalitetssäkringsarbetet där universitetet ska kunna visa på ett 


systematiskt kvalitetsarbete. 


 


Flera sorters kvalitetssäkringssystem 


 


Inför 2018-års dialoger har fakulteterna arbetat med att beskriva sina interna 


kvalitetssäkringssystem och de har lämnat dokumentation som visar hur de 


planerar att genomföra sina utbildningsutvärderingar under den kommande 


sexårsperioden. Exempelvis har fakulteterna beslutat hur granskningarna ska 


genomföras: ska utvärderingarna vara tematiska eller ämnesspecifika? Ska 


undersökningsenheten vara enskilda program eller grupper av program? Hur ska 


sammansättningen av bedömargrupperna se ut, interna och/eller externa 


granskare? 


 


Tanken bakom den universitetsgemensamma policyn för kvalitetssäkring och 


kvalitetsutveckling för utbildning är att möjliggöra för fakulteterna att anpassa 


utvärderingsmodellen till den egna verksamheten och utbildningarnas särart.1 


Utifrån underlagen till dialogerna har vi kunnat se att olika utvärderingsmodeller 


har tagits fram på fakulteterna. Dessa varierar från att vara inspirerade av UKÄ:s 


metoder och i linje med internationella (europeiska) metoder, till att vara av mer 


tematisk art där vissa fakulteter har valt att utvärdera samtliga utbildningar 


tematiskt, enligt kvalitetskriterierna i policyn,  vid en och samma tidpunkt. Andra 


har valt extern (ofta internationell) ackreditering som del av sitt interna 


kvalitetsarbete.  


 


Det finns anledning att ställa sig frågan om det är bra med en variation av modeller 


på ett och samma lärosäte. Det kan riskera att skapa otydlighet kring vad som 


förväntas av alla som deltar i kvalitetsarbetet och hur detta bidrar till en 


lärosätesövergripande systematik. Det kan också vara enklare att bistå med stöd till 


kvalitetsarbetet om snarlika metoder används.  


 


Mot bakgrund av det varierade och breda utbildningsutbudet som finns på Lunds 


universitet är det dock ofrånkomligt att det kommer att finnas olika sätt att ta sig 


an universitets gemensamma mål och föreskrifter. Lunds universitets styrka är 


ämnesbredden och för att utbildningarna ska fortsätta hålla hög kvalitet och 


utvecklas, kommer inte en metod att passa alla utbildningar. Utmaningen framöver 


blir att tydliggöra styrkan i att ha ett gemensamt ramverk för kvalitetssäkring och 


kvalitetsutveckling med möjlighet att anpassa metoder så att det blir användbart 


för våra utbildningar. Från ett nationellt perspektiv är Lunds universitets policy 


nästan identisk med de som finns vid Uppsala universitet och Göteborgs 


universitet. Ett mångfacetterat universitet kan omöjligt ha samma system som 


mindre högskolor eller universitet som ofta består av en eller ett fåtal fakulteter. 


 


Det som är avgörande för fakulteterna är att kunna visa att deras modeller fungerar 


framöver och de kan göra de förändringar som behövs om metoden inte skulle visa 


sig vara ändamålsenlig. Universitetsledningen avser att följa upp 


utbildningsutvärderingarna och de valda metoderna i kommande (årliga) 


kvalitetsdialoger. 


                                                
1 Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet med 


tillhörande stöddokument, STYR 2016/179.  
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Tidsplan 


 


Samtliga fakulteter redovisar hur sexårsperioden av utbildningsutvärderingar är 


planerad. Vissa har valt att lägga tyngdpunkten i början av perioden medan andra 


har lagt fokus mot slutet av cykeln. Det vanligaste verkar dock vara att försöka få 


en så jämn spridning över sexårsperioden som möjligt. För att komma igång och 


testa metoder för kvalitetsarbete beslutade den gemensamma utbildningsnämnden 


och den gemensamma forskarutbildningsnämnden att ge ekonomiskt bidrag till 


fakulteterna.  Syftet var att möjliggöra en gedigen pilottestning så att fakulteterna 


kan känna sig trygga med att de valda metoderna fungerar och att alla 


utbildningarna kan vara utvärderade inom en sexårsperiod. 


 


Externa bedömare och sakkunniga 


 


Externa bedömares medverkan i utbildningsutvärderingar diskuterades flitigt under 


arbetet med ny kvalitetssäkringspolicy på universitetet. I underlagen till 


kvalitetsdialogerna kan vi se att extern medverkan inkluderas i alla fakulteters 


metoder, men på olika sätt. Externa bedömare som utses helt oberoende av den 


miljö som ska granskas eller externa ämnessakkunniga utsedda av fakulteten. 


Extern kan också betyda en person utanför den aktuella utbildningen men anställd 


vid Lunds universitet. Det finns exempel där interna och externa granskare tar sig 


an olika delar i utvärderingarna. Externa bedömare eller sakkunniga medverkar 


också vid andra moment i kvalitetsarbetet, t.ex. som examinatorer och vid de 


interna kvalitetsdialogerna.  


 


De skrivningar som finns i policy och föreskrifter kring ”kollegial granskning med 


externa sakkunniga” lämnar visst tolkningsutrymme och det är rimligt att 


användandet av externa bedömare anpassas till den utvärderingsmetod som 


fakulteten har valt. 2 Samtidigt är det viktigt att de som gör bedömningar och 


lämnar rekommendationer har legitimitet hos de som utvärderas och har 


kompetens att ge sådana omdömen om utbildningen som bidrar till 


kvalitetsutveckling. För ett universitet som har ambitionen att vara i världsklass är 


det avgörande att kollegial granskning av utbildningskvaliteten görs av både 


internationella och nationella sakkunniga bedömare. Extern medverkan i 


fakulteternas kvalitetssäkringssystem kommer att följas upp i kommande 


kvalitetsdialoger.  


 


Kvalitetssystematik kring forskarutbildningen  


 


Systematik och kvalitetssäkring avseende forskarutbildningen skiljer sig åt mellan 


fakulteter och bilden av ett sammanhållet system internt varierar också. Vissa 


fakulteter har en gemensam struktur för kvalitetssäkring för alla utbildningsnivåer 


(grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) medan andra har olika system. Det 


senare verkar vara vanligast förekommande. Generellt sett tycks system för 


kvalitetssäkring av forskarutbildningen inte vara lika konkret och explicit uttryckt 


som för exempelvis utbildning på grundnivå. Däremot finns det flera goda 


exempel på aktiviteter, vilka har som syfte att förbättra forskarutbildningen. Det 


verkar också finnas ett större fokus på regelefterlevnad och administrativa frågor 


kring forskarutbildningen. En möjlig förklaring skulle kunna vara att dessa 
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områden har uppmärksammats av universitetet (forskarutbildningsnämnden) på 


senare tid. En annan sak som skiljer forskarutbildningen från övriga 


utbildningsnivåer vad gäller kvalitetssäkring är den externa medverkan som finns 


inbyggd i form av betygsnämnd för disputation. 


 


Studentinlagor 


 
Till årets kvalitetsdialoger gavs studentkårerna möjlighet att genom en inlaga 


komma med synpunkter angående fakulteternas kvalitetsarbete och besvara 


universitetsledningens frågeställningar utifrån ett studentperspektiv. Nästan alla 


kårer valde att lämna in en inlaga. I de fallen som kårer inte inkom med en inlaga 


angavs tidsbrist och oklarhet kring ansvarsfrågan som skäl. Ett annat skäl som 


lyftes fram var att studenterna hade medverkat i underlaget från fakulteten, varför 


en egen inlaga inte upplevdes som nödvändig. 


 


Det sammanfattade intrycket är att kårerna är nöjda med studentinflytandet, vilket 


framkommer både i studentinlagor och i samtalen under kvalitetsdialogerna. 


Kårerna uttrycker ofta att samarbetet med fakultetsledningen fungerar bra, att de är 


delaktiga och representerade i olika forum och att deras frågor får genomslag i det 


strategiska arbetet. I den kritik som framkommer beskriver studenterna ofta samma 


utmaningar som fakultetsledningen gör. Det kan handla om lärarbrist eller låga 


prislappar – utmaningar som studenter, fakultetsledning och universitetsledning 


har en begränsad förmåga att påverka.  


 


Studentinlagor kommer att fortsätta vara en del av underlaget till 


kvalitetsdialogerna. Det ska dock tydliggöras att även doktorander och 


forskarutbildningsfrågor ska lyftas fram i inlagorna.  


 


Uppföljning – nästan alla fakulteter har egna dialoger 


 


Det finns olika varianter på hur uppföljning av kvalitetsarbetet sker vid 


fakulteterna. Allt fler väljer att ha dialoger med institutioner, program eller andra 


enheter. De som har haft sådana dialoger under en tid verkar nöjda och har även 


kopplat på tydliga uppföljningsmoment (handlingsplaner och checklistor). Den här 


typen av uppföljning är avgörande för att kvalitetsarbetet ska nå ut i hela 


organisationen.  


 


Goda exempel på kvalitetsarbete 


 


Nedan samlas några exempel på kvalitetsarbete som förtjänar att få spridning inom 


universitetet.  


  


 Att använda sig av externa internationella ackrediteringsorganisationer för 


kvalitetsarbetet i utbildningen, har tidigare varit unikt för EHL. I och med 


nationella förändringar kring kvalitetssäkringsarbetet börjar även andra 


utbildningsområden vända sig till sådana organisationer för att bli 


utvärderade/ackrediterade (exempelvis Konstnärliga fakulteten respektive 


Medicinska fakulteten).  


 


 USV bedriver ett projekt kring pedagogik och tvärvetenskap. 


Erfarenheterna från detta arbete skulle kunna vara en viktig input till 
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kvalitetssäkringen och utvecklingen av tvärvetenskapliga utbildningar 


generellt.  


 


 Samhällsvetenskapliga fakulteten har en utförlig och pedagogisk 


instruktion till sakkunniga. Dokumentet visar tydligt hur sakkunniga ska 


arbeta, vilka kompetenser de bör ha och utifrån vilka premisser de ska 


arbeta, samtidigt som instruktionen poängterar de sakkunnigas oberoende i 


granskningsarbetet. Instruktionen ger också en tydlig bild av vad som 


krävs av institutionerna i förberedelserna inför granskningen. Den här 


typen av dokument skulle vara värdefulla för andra fakulteter att ta intryck 


av.  


 


Inför 2019 års kvalitetsdialoger – mer fokus på resultat 


 


Då fakulteterna har kommit olika långt i arbetet med framför allt 


utbildningsutvärderingar kommer 2019 års kvalitetsdialoger att följa upp arbetet 


med att genomföra utbildningsutvärderingar. Det finns fakulteter som har kommit 


längre i sitt arbete med utbildningsutvärderingar. Därför kommer även frågor 


rörande resultat från dessa utvärderingar att ingå i dialogerna: Vilka har 


genomförts? Vilka blev resultaten? Vilka åtgärder har fakulteterna vidtagit med 


anledning av utvärderingarna? 


 


Kvalitetsdialogerna är en central del i Lunds universitets kvalitetssäkringssystem. 


Det är här rektor har möjlighet att försäkra sig om att fakulteternas eget arbete och 


processer fungerar och bidrar till att utbildningarnas kvalitet säkras och utvecklas.  
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Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef 


Verksamhetsdialogerna 2019 
Universitetsledningen har årligen dialoger med samtliga fakulteter samt 
universitetets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets kultur- och 
museiverksamhet (LUKOM), Universitetsbiblioteket (UB) och MAX IV. Dessa 
dialoger erbjuder en fördjupad och strukturerad diskussion mellan 
universitetsledningen och fakultetsledningarna. I dessa samtal görs uppföljningar av 
riskarbetet och särskilda satsningar såväl som inspel inför kommande 
verksamhetsplan och resursfördelning.  


Inför verksamhetsdialogerna skickades ett direktiv ut till samtliga berörda parter 
strax efter årsskiftet. Utifrån direktivets olika frågor inkom samtliga med ett skriftligt 
underlag. Detta underlag diskuterades först vid ett s.k. förmöte, med i huvudsak 
ansvariga administrativa tjänstepersoner och avdelning Planering. 
Verksamhetsdialogerna skedde mellan den 12 mars och den 24 april. Varje dialog 
tog ca 2 timmar. 


I årets direktiv efterfrågades bl.a. hur fakulteten arbetar med och förhåller sig till: 
- Strategisk utbildningsplanering
- Riskvärdering och den strategiska planen
- Tellus
- Uppdragsutbildning
- Myndighetskapitalet
- Strategisk personalplanering
- Verksamhetsuppföljning


Därutöver kunde varje fakultet inkomma med egna fokusfrågor. 


Vid styrelsemötet ges en muntlig föredragning som närmare presenterar vad som 
framgick av årets verksamhetsdialoger.  
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Tellus – ett forskningsbaserat projekt för att stärka det 
förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds 
universitet 


Vid universitetsstyrelsens sammanträde 26 april kommer professor Anette Agardh 
att presentera det treåriga forskningsbaserade projektet Tellus. Nedan ges en kort 
beskrivning av bakgrunden till och upplägget på projektet. Vid sammanträdet 
kommer även att ges en nulägesrapport från arbetet. 


Bakgrund 


Under 2017 uppmärksammades den globala kampanjen #MeToo där främst 
kvinnor delade sina erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp och 
maktmissbruk. Kampanjen ledde till ett antal upprop från olika branscher, bland 
annat #akademiuppropet där 2400 kvinnliga akademiker krävde förändring och 
åtgärder inom den akademiska världen.   


Med syftet att skapa en tryggare arbets- och studiemiljö för anställda och studenter 
vid Lunds universitet initierade rektor Torbjörn von Schantz under 2018 det 
treåriga forskningsbaserade projektet Tellus. Projektet tar sin utgångpunkt i att det 
förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier inte bara ska utvecklas och stärkas, 
det ska också vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest 
centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. 
Projektets namn, Tellus, syftar just på detta. Projektgruppen, som leds av Anette 
Agardh, professor i global hälsa, består av en studentrepresentant, personalkonsult 
från sektion personal, samt forskare inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och 
sexuell hälsa. 


Projektet Tellus finansieras internt av Lunds universitet och genomförs under tre år 
för att ta fram kunskapsunderlag, åtgärdsförslag och plan för uppföljning av 
förebyggande åtgärder mot sexuella trakasserier. Kopplat till Tellus finns även ett 
externt finansierat forskningsprojekt som kommer att resultera i vetenskapliga 
publikationer och extern kunskapsspridning baserat på tre studier; en kvalitativ 
studie med djupintervjuer, en kvalitativ studie med fokusgruppsdiskussioner samt 
en kvantitativ enkätstudie. Forskningsprojektet genomförs med finansiering från 
Vetenskapsrådet.  


Tellus kommer inte enbart resultera i en vetenskaplig kartläggning av sexuella 
trakasserier vid Lunds universitet. Studierna kommer att ligga till grund för att 
arbeta fram förslag på konkreta åtgärder och nya arbetssätt som i sin tur kan 


2019-04-12 


Universitetsstyrelsen 


1 PM Bilaga 12







 
 
 2 
implementeras vid universitetet. Dessa åtgärder kommer sedan att följas upp 
kontinuerligt och utvärderas. Projektets faser beskrivs närmre nedan. 
 
 
Projektets fyra faser 
 
Tellus är uppdelat i fyra faser. I den första fasen, där projektet befinner sig under 
våren 2019, inhämtas kunskap genom individuella djupintervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner med anställda, doktorander och studenter vid Lunds 
universitet. Syftet med intervjuerna och diskussionerna är att få en djupare kunskap 
om hur sexuella trakasserier uppfattas och upplevs samt vilka normer och 
strukturer vid universitetet som upplevs bidra till eller motverka trakasserierna. 
Analyserna från intervjuerna och fokusgruppsdiskussionerna kommer sedan att 
ligga till grund för utformandet av en enkät som skickas ut i början av hösten 2019. 
Enkätens syfte är att inhämta kvantitativ kunskap om förekomst och uppfattningar 
kring sexuella trakasserier vid Lunds universitet, bland annat i relation till tillit, 
förtroende och de makt- och beroenderelationer som kan förekomma vid 
universitetet.  
 
Baserat på resultaten från de genomförda kvalitativa och kvantitativa studierna tas i 
projektets andra fas ett kunskapsunderlag fram i syfte att dels tillgängliggöra 
kunskap om sexuella trakasserier och dels underlätta beslut av prioriteringar i det 
interna arbetet vid Lunds universitet. Kunskapsunderlaget ligger också till grund 
för ett förslag till en långsiktig åtgärdsplan, vilken arbetas fram och prioriteras i 
samverkan med tillsatta arbetsgrupper med representanter från olika delar av 
universitetet, studentrepresentanter och fackliga företrädare. Åtgärdsförslaget 
kommer att ligga till grund för en handlingsplan gällande hur arbetet mot sexuella 
trakasserier vid Lunds universitet kan stärkas, följas upp och utvärderas 
kontinuerligt över tid. 
 
I den tredje fasen beslutar universitetet om att implementera prioriterade åtgärder, 
som i den sista och fjärde fasen kommer att följas upp och slutligen utvärderas för 
att säkerställa att resurserna prioriteras rätt. Resultat från studierna kommer även 
att presenteras i vetenskapliga publikationer inom ramen för forskningsprojektet. 
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Förva l tn ingschefen  


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport 
”Styrning av informationssäkerhet”  


Internrevisionen har genomfört en granskning av universitetets styrning av 
informationssäkerhet. Rapporten med rekommendationer lämnades till rektor 
2014-06-19. 


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport. Förvaltningschefen har 
därefter halvårsvis rapporterat till universitetsstyrelsen om hur arbetet går med att 
genomföra internrevisionens rekommendationer.   


Nuläge 


Som rapporterats tidigare är flertalet av internrevisionens rekommendationer 
genomförda. Det som återstår är att sprida information, främst genom utbildningar 
om regelverk och praktisk hantering av informationssäkerhet. Enligt rektorsbeslut 
ska samtlig personal genomgå utbildning i informationssäkerhet och vissa 
nyckelpersoner ska genomgå en anpassad utbildning. Vidare återstår systematisk 
uppföljning av informationssäkerheten.  


Hantering av personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen är 
nära sammankopplat med informationssäkerhet. Universitetets projekt för att 
bereda universitetet för dataskyddsförordningen är nu avslutat, men även nu i 
implementeringsfasen ingår stort arbete med att få tolkningar, interna regler, 
information, utbildning m.m. på plats. 


När universitetets dataskyddsombud, tillika informationssäkerhetssamordnare,  
valde att lämna sin anställning vid LU i höstas beslutades att dessa roller skulle 
delas upp på två personer: en informationssäkerhetssamordnare placerad vid 
universitetets gemensamma IT-enhet, och ett dataskyddsombud, placerad vid 
juridiska avdelningen. Under tiden som rekrytering av dessa anställningar pågått 
har arbetet drivits av en arbetsgrupp, ledd av en samordnare med olika 
kompetenser kopplade till sig såsom IT, informationssäkerhet, juridik och 
dataskyddsfrågor. Ett  dataskyddsombud har utsetts i avvaktan på rekrytering för 
att hantera de mest akuta åtgärderna, svara på verksamhetens frågor, och utföra 
visst utvecklingsarbete. Akuta frågor om informationssäkerhet har hanterats av IT, 
dock utan specifik, djupare expertis inom informationssäkerhet. Det har inte varit 
möjligt att ha aktiva åtgärder för informationsspridning, inkl. utbildning inom 
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 2 
informationssäkerhet, varför den delen, liksom uppföljning fortfarande återstår från 
internrevisionens rekommendationer. Rekryteringen av informationssäkerhets-
samordnare är nu klar och personen börjar sin anställning vid LU i maj. Det är en 
mycket erfaren person som vi räknar med ska kunna få igång arbetet med 
informationssäkerhet på ett bra sätt. Vidare är rekryteringen av dataskyddsombudet 
också klar. Även där är vi mycket nöjda med att ha  rekryterat  en erfaren person. 
Vi räknar med att vi nu ska kunna få igång arbetet med såväl informationssäkerhet 
som GDPR på ett bra sätt.  
 





		Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av informationssäkerhet”
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Rektors information


UNIVERSITETSSTYRELSEN DEN 26 APRIL


Samverkansavtal med Lunds kommun


• Undertecknade samverkansavtal med Lunds kommun 
den 8 april


Fyra grundpelare:
-Stadsutveckling
-Publika kultur- och museiverksamheter
-Näringsliv och innovationssystem
-Studenter


• Uppföljande frukostmöte den 30 april
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Vinnova


• Möte med Vinnovas generaldirektör, Darja Isaksson, i tisdags.


• Vinnova satsar inom uppdragsutbildning och livslångt lärande. 
Förslag till piloter.


• MAX IV-diskussioner


• LU gått vidare till intervju för tre Vinnova Kompetenscentrum 
(LU skickade in 5 ansökningar)


5 nya samverkansinitiativ


• Beslut taget om fem nya samverkansinitiativ.
-Enhanced value relevance and credibility of sustainable 
information
- Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation 
och social inkludering
-LU Land - Markanvändning för en hållbar framtid
-Urban Arena Testbeds
-Artificiell Intelligens - AI-Lab


• LU satsar totalt 60 mnkr under åtta år på de sammanlagt 
16 samverkansinitiativen. Inkluderar totalt 200 externa 
parter. 
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Forskningsetik för doktorander


• Beslut om obligatorisk kurs i forskningsetik för doktorander


• Kurs omfatta 3 HP, ett gemensamt block och ett mer 
områdesspecifikt.


• Förslaget bearbetats både av forskarutbildningsnämnden och 
etikrådet. 


RQ 20 


• Projektplan framtagen. 


• Varför RQ20? – ge oss svaret på hur väl LU:s forskning står sig 
i internationell jämförelse


-hur verksamheten utvecklats sedan RQ08 
-identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter i
universitetets olika forskningsmiljöer
- genom självvärderingar reflektera över arbetssätt, dra 
slutsatser om vad som skapar kvalitet och förnyelse i forskning.
-externa bedömare för utvärdering av självvärderingarna, få 
synpunkter, råd och kommentarer
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Vårändringsbudget och Vårproposition 
Regeringen lämnar varje vår en vårändringsbudgeten (VÄB) med förslag till 
ändringar kopplade till den redan beslutade budgetpropositionen. Denna proposition 
brukar i normalfall endast innehålla smärre justeringar. I år innehåller dock VÄB:en 
betydande förändringar då budgetpropositionen var utarbetades av en 
övergångsregering och inte innehöll några nya satsningar. Situationen 
komplicerades ytterligare av att övergångsregeringens förslag till budgetproposition 
föll till förmån för ett motförslag i riksdagen.  


I VÄB:en för 2019 finns förslag som i stort sett återgår till de 
planeringsförutsättningar som angavs i budgetpropositionen för 2018. Medlen till 
utbildningssatsningarna var dock något lägre än förväntat. En närmare presentation 
av dessa ändringar och förslag kommer att presenteras på styrelsemötet. 


I Lunds universitets resursfördelningen för 2019 utgick fördelningen från de 
aviserade höjningar som fanns i budgetpropositionen för 2018 och byggde därmed 
inte på budgetpropositionen för 2019 och dess efterföljande regleringsbrev. 
Förslagen i VÄB:en innebär att den resursfördelning för universitetet som styrelsen 
fattade beslut om vid sitt oktobermöte inte behöver revideras.  


Den årliga ekonomiska vårpropositionen (VÅP) innehåller förslag till riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt en bedömning av ekonomins 
utveckling. Vårpropositionen har en inriktning på mer långsiktiga frågor och 
redovisar de utmaningar som politiken står inför. Den ekonomiska vårpropositionen 
är ett avstamp och en plattform för arbetet med höstens budgetproposition. 
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Utbi ldn ingsnämnden  


Lunds universitets studenter efter examen 


Utbildningsnämnden gör årligen en rapport om utbildning som sedan avrapporteras 


till universitetsstyrelsen. I år är temat Var tar studenterna vägen efter examen?  


Syftet med rapporten är att ge universitetsstyrelsen och övriga intresserade en 


övergripande bild av i vilken grad universitetets studenter är etablerade på 


arbetsmarknaden, hur stor andel som är arbetslösa, var de bor och var de arbetar. 


Rapporten ger också en ungefärlig bild av hur många som flyttar utomlands efter 


studierna och hur många som återvänder till Lunds universitet efter studierna. 


Rapporten inleds med en diskussion kring de mekanismer som driver balansen i 


dimensioneringen mellan studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 


Om statistiken 


Rapporten undersöker vad alumnerna har gjort efter studierna och var de har bosatt 


sig.  I huvudsak utgör populationen gruppen med uttagen examen under åren 2011-


2013, alternativt endast 2013. Orsaken till att examenstidpunkten ligger några år 


tillbaka i tiden är att de tidigare studenterna ska ges möjlighet att komma in på 


arbetsmarknaden efter sina studier, och tre år efter examen är en beprövad 


tidsperiod i de här sammanhangen. Dessutom hämtas många uppgifter från SCB:s 


databaser och det kan ta upp till 18 månader för vissa register att uppdateras vilket 


också är en anledning till att examenstidpunkten behöver förläggas ett antal år 


tillbaka i tiden.  


I övriga fall använder vi den senaste statistiken vi kan tillgå. I denna rapport 


används SCB:s utbildningsklassificering SUN-inriktning istället för indelning 


utifrån fakultetsområde. 


Det är svårt att få information om studenter som flyttat utomlands efter studierna 


och i vilken grad de etablerar sig på arbetsmarknaden, var de är bosatta och var de 


arbetar. Därför finns de inte inkluderade i statistiken på annat sätt än att underlaget 


visar hur stor gruppen är. 
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Sammanfattning 


Med jämna mellanrum höjs röster i debatten som säger att studenter inte läser 


ämnen och utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov. En genomgång 


av den senaste statistiken visar dock att det går bra för Lunds universitets studenter 


att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Hela nio av tio examinerade 


förvärvsarbetar tre år efter examen och den öppna arbetslösheten i denna grupp är 


under en procent. Lunds universitets alumner arbetar i större utsträckning i den 


privata sektorn än i den offentligfinansierade verksamheten. 


Den geografiska rörligheten bland studenterna efter utbildningen är relativt 


begränsad. Av alla examinerade stannar drygt hälften, 52 procent, kvar i Skåne 


efter sina studier. Efter Skåne är Stockholm den största etableringsregionen.  


Samtidigt är det tydligt att universitetet har en hög grad av internationalisering 


under utbildningsperioden och en internationell profil. Dubbelt så många av de 


svenska utexaminerade studenterna utvandrar jämfört med andra svenska lärosäten. 


Universitetet har också en högre andel utexaminerade studenter med utbytesstudier 


som en del av sin utbildning. Studier visar att denna grupp är mer attraktiv på 


arbetsmarknaden och att de har en högre etableringsgrad än andra.  


Även bland de internationella studenterna väljer flera att stanna kvar i Sverige. Ett 


år efter examen arbetar var fjärde internationell student i Sverige, de flesta inom 


forskning och utbildning. Så många som en tredjedel av dem är doktorander. 


Tre år efter examen är Lund och Malmö de stora vinnarna som lockar den 


högutbildade arbetskraften – här bor gärna studenterna efter examen – men inflödet 


till de båda orterna görs på bekostnad av de mindre kommunerna. Av studenter 


som kommer från mindre kommuner återvänder bara hälften efter examen. Efter 


fem år har det skett en viss utflyttning till Lund och Malmös kranskommuner men 


inte i någon större utsträckning till andra delar av Skåne. 


Att Lunds universitet levererar högutbildad arbetskraft till Skåne är tydligt. Hela 80 


procent av skåningarna som antagits till studier bor kvar i Skåne tre år efter 


examen. Eftersom många andra tillflyttade också väljer att bo kvar i Skåne efter 


examen ökade antalet högutbildade i regionen med ca 2000 personer under den 


treåriga mätperioden.  
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Figur 1 Schematisk bild över studenternas väg genom Lunds universitet från antagning till 
etablering  
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Avvägning mellan studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov  


Den grundläggande principen för dimensionering av högre utbildning är 


studenternas efterfrågan. Detta stipuleras i 1993 års högskolereform där det även 


skrivs fram att studenterna bör vara välinformerade om vilka val de kan göra.  


Därmed övergavs en tidigare princip om att staten hade möjlighet att förutse vilka 


behov arbetsmarknaden skulle ha och ansåg att studenterna var mer kompetenta att 


avgöra detta. Inget av detta regleras dock direkt i högskolelag eller förordning utan 


det beskrivs på annat sätt via regleringsbrev och propositionstexter. Den balansen 


som lärosätena har att ta ställning till kan illustreras enligt nedanstående bild. 


Figur 2 Dimensionering av utbildningsutbud 


 


Studenternas efterfrågan kan läsas av via söktrycket till olika utbildningar och svag 


efterfrågan leder automatiskt till att utbildningar som inte söks läggs ner. Det kan 


innebära att lärosäten lägger ner utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden 


men där det finns få som vill läsa den. Ett klassiskt exempel på det är 


lärarutbildningar där det finns ett mycket stort behov på arbetsmarknaden men få 


sökande. Få sökande gör att fler lärosäten drar in av arbetsmarknaden efterfrågade 


utbildningar eftersom det resurstilldelningssystem som finns idag gör det mycket 


kostsamt för ett lärosäte att driva smala utbildningar med lågt söktryck och få 


studenter. 


Arbetsmarknadens behov innehåller huvudsakligen två dimensioner, dels behov av 


ny arbetskraft och dels behovet av fort- och vidareutbildning av befintlig 


arbetskraft.  


Yrkeshögskolan har tydligare arbetsmarknadsmål än högskolan 


I budgetpropositionen görs varje år en sammanställning av mål och indikatorer för 


de olika utbildningsnivåerna. En jämförelse av mål och indikatorer för 


eftergymnasial yrkesutbildning och mål för universitet och högskolan visar tydligt 


skillnad i inriktning av verksamheten och styrningen av densamma från statens 


sida. Sammanställningen nedan visar att för yrkeshögskolan finns inte några 


kvalitetskrav framskrivna utan den syftar i princip enbart till att svara mot 


arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska däremot hålla hög kvalitet 


och drivas effektivt. I propositionstexten skrivs att högskolor och universitet är fria 


att själva planera sitt utbildningsutbud men att de samtidigt ”har en viktig uppgift 


att utbilda både för dagens och morgondagens arbetsmarknad”1.  


Samhällets övriga behov 


Vilken uppgift har högre utbildning i samhället? Är det bara att vara nyttig ur ett 


strikt ekonomiskt behov eller finns det andra värden? Lars Haikolas utredning 


                                                           
1 Prop 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018, Utgiftsområde 16, s 205 
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Högre utbildning under 20 år har definierat samhällets övriga behov och lyfter fyra 


aspekter av samhällets övriga behov som kan fyllas av högre utbildning2: 


• Utbilda goda samhällsmedborgare (kunniga, kritiska, autonomt 


kunskapssökande) 


• Utbilda för ideella verksamheters behov 


• Regionalt ansvar för kompetensförsörjning men även vara en regional 


utvecklingskraft i närings-, samhälls- och kulturliv 


• Utgöra en kritisk samhällskraft, här har konstnärlig verksamhet en särskild 


uppgift men det ska även finnas ett övrigt ”friutrymme” för sådant som 


inte kan förutses eller planeras. 


 


Sammanfattningsvis innebär detta att dimensioneringen av högskoleutbildning är 


komplex med många intressen att ta fasta på. Denna rapport kan ses som en del i 


uppföljningen av dimensioneringen av utbildning. 


Universitetets utbildningsutbud 


Universitetets utbildningsutbud styr i hög grad inriktningen på de examina som 


utfärdas och därmed var på arbetsmarknaden studenterna hamnar efter avslutad 


utbildning. Tabellen nedan visar att Lunds universitets examinerar flest studenter 


inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Sett till universitetets 


organisationsstruktur omfattar detta område tre fakulteter. 


Tabell 1: Lunds universitets utbildningsutbud fördelat efter inriktning, examinerade 2015-2017 


Humaniora och konst 9% 


Varav: Humaniora 6% 


  Konst och media 3% 


Hälso- och sjukvård samt social omsorg 16% 


Varav: Hälso- och sjukvård 12% 


  Socialt arbete, omsorg och vägledning 4% 


Naturvetenskap, matematik och data 11% 


Pedagogik och lärarutbildning 2% 


Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 41% 


Varav: Företagsekonomi, handel och administration 13% 


  Journalistik och information 3% 


  Juridik och rättsvetenskap 7% 


  Samhälls- och beteendevetenskap 18% 


Teknik och tillverkning 18% 


Varav: Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 7% 


  Teknik och teknisk industri 11% 


Tjänster                                             3% 


Total 100% 


                                                           
2 SOU 2015:70 s 235-237 
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Etablering på arbetsmarknaden tre år efter examen3 


I detta avsnitt besvaras frågan om vad studenterna gör och vilka branscher de är 


verksamma inom, efter examen. De variabler som används är:  


• Bransch 3 år efter examen  


• Yrke 3 år efter examen  


• Examens SUN-inriktning4 


I de flesta fall kan man dock se kopplingarna mellan examen och etablering ganska 


tydligt. Vissa examina är dock av en mer generisk art och då får de också en större 


spridning på arbetsmarknaden. Men det finns exempel på yrkesutbildningar där 


studenterna väljer att inte arbeta inom yrket. Till exempel är 30 procent av de som 


är utbildade inom vård och omsorg verksamma inom något annat område redan 


efter tre år. De är dock fortfarande till 90 procent verksamma inom den offentliga 


sektorn.  


 


Tabell 2 De examinerades fördelning på bransch och examensinriktning LU 2011-2013 


 


Okänt – Bor i Sverige är personer som inte arbetar i Sverige eller arbetar på företag som 


inte rapporterat uppgifter till SCB.  


 


Tittar man vidare på vilken typ av arbete studenterna får så visar det sig att redan 


efter 3 år är drygt 40 procent (60 procent om man beaktar endast gruppen där 


uppgift är känd) yrkesverksamma med något som kräver högskoleutbildning 


eller specialistkompetens.  


                                                           
3 Etableringsmåttet definieras på olika sätt och ger därför olika resultat och i vissa fall kan 
spridningen vara stor. En översikt som belyser skillnaderna finns redovisad på s 10 i SHUF 
Bildning - utbildning – matchning. Dnr 14/014.  
4 SUN står för Svensk utbildningsnomenklatur och är Statistiska centralbyråns klassificering 
av utbildning. 
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Bransch 16806 8% 20% 10% 1% 38% 19% 4%


Företag 
39% 47% 5% 34% 28% 41% 64% 61%


Utbildningsväsendet
9% 21% 7% 15% 57% 5% 8% 2%


Enheter för vård och omsorg
18% 5% 71% 3% 4% 8% 1% 5%


Övriga myndigheter
11% 5% 11% 7% 6% 16% 6% 5%


Okänt - Bor ej i Sverige
16% 12% 4% 29% 4% 21% 15% 16%


Okänt - Bor i Sverige
8% 10% 3% 11% 2% 9% 7% 11%
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Tabell 3 Typ av yrke fördelat efter examensinriktning LU 2011-2013 


 


 


Vissa uppgifter i tabellerna ovan som intuitivt borde vara lika, skiljer sig åt lite. 


Det beror på att uppgifterna kommer från olika register som dels har olika 


täckningsgrad och dels uppdateras vid skilda tidpunkter under året.  


En förutsättning för att arbeta som chef eller ledare bruka vara stora kunskaper och 


lång erfarenhet. Erfarenheter utvecklas över tid och därför är det förstås ovanligt att 


nyutexaminerade studenter får ledande befattningar redan ett par år efter examen. 


Men även om det är ovanligt så förekommer det. Vanligast är det bland 


civilingenjörer och ekonomer (tabell 4). 


 


Tabell 4: Andel med chefsyrken 5 år efter examen (examensår 2009-2011)  


Examen och inriktning 
Andel 
chefer 


Civilingenjörsexamen, lantmäteri                                                                     15% 


Civilingenjörsexamen, väg- och vattenbyggnadstekn.                                                   13% 


Civilingenjörsexamen, industriell ekonomi                                                            12% 


Kandidatexamen, Företagsekonomi                                                                      11% 


Kandidatexamen, Turism- och fritidsvetenskap                                                         11% 


Magisterexamen, Företagsekonomi                                                                      11% 


Magisterex (2007), Företagsekonomi                                                                   11% 


 


De examinerades huvudsakliga inkomstkälla efter tre år 


Ett sätt att mäta alumnernas etablering är att se var deras huvudsakliga inkomst 


kommer ifrån. I den redovisningen har vissa metodmässiga ställningstagande 


behövt göras. 


Tabellen nedan visar att Lunds universitet har betydligt fler studenter som 


kategoriserats som ”Uppgift saknas” eller ”Saknar inkomst”, på bekostnad av färre 


förvärvsarbetade. Detta beror på att andelen internationella studenter (och 


utvandrade) är högre vid LU än vid övriga lärosäten Sverige och att flertalet av 


dem återvänder till sina hemländer efter studierna vilket gör att de saknas i registret 


för inkomstkälla.  
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Typ av yrke 16806 9% 20% 10% 2% 38% 19% 4%


Ledningsarbete 2% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3%


Arbete som kräver 


högskoleutbildning/specialistkompet
41% 31% 68% 40% 59% 38% 56% 29%


Mindre kvalificerat yrke 13% 8% 2% 4% 8% 6% 2% 21%


Studier 12% 24% 14% 9% 12% 11% 8% 8%


Okänt - Bor ej i Sverige 15% 11% 4% 28% 3% 20% 15% 16%


Okänt - Bor i Sverige 17% 25% 10% 17% 15% 18% 16% 24%
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Tabell 5 Fördelning av studenter utifrån inkomstkälla tre år efter examen 2013 vid Lunds 
universitet och övriga lärosäten i Sverige 


Inkomstkälla  
Lunds 
universitet 


Övriga 
lärosäten i 
Sverige 


Förvärvsarbete 73% 82% 


Arbetssökande (inkl 
arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd/försörjningsstöd) 1% 1% 


Pensionär (ålder- förtidspensionär) 0% 0% 


Sjuk 0% 1% 


Studerande 2% 1% 


Vård av barn/anhörig 2% 4% 


Saknar inkomst 6% 3% 


Uppgift saknas 16% 9% 


Total 100% 100% 


 


Dubbelt så många vid universitet saknar inkomst enligt tabellen. Orsaken är även i 


detta fall det höga antalet internationella studenter, men de här studenterna har 


under studietiden fått ett svenskt personnummer och i samband med hemresan inte 


har meddelat myndigheterna att de återvänt till sina hemländer. De är fortfarande 


folkbokförda i Sverige och saknar registrerad inkomst. Kategorin innehåller även 


gränsgångare som beskattas i Danmark men bor i Sverige. 


Efter att ha konsulterat registeransvarig vid SCB angående dessa avvikelser 


fattades beslutet att ta bort de aktuella kategorierna. På det sättet blir bilden av LU 


mer rättvisande i jämförelse med andra lärosäten. 


Det framstår även klart att högskoleutbildade i en väldigt låg omfattning (1 


procent) är öppet arbetslösa. 


 


Förvärvsarbetande efter examen 


I tabellen nedan redovisas examinerade som tre år efter sin examen förvärvsarbetar 


på den svenska arbetsmarknaden. Det betyder att internationella studenter som 


flyttat tillbaka till sina hemländer samt svenska studenter som arbetar/vistas 


utomlands inte redovisas i statistiken. 


Tabell 6 Andel förvärvsarbetande utifrån kön, examenstyp, lärosäte eller grupp av lärosäten, 
examinerade 2013


 


Nio av tio av de examinerade förvärvsarbetar och det gäller oavsett lärosäte eller 


vilken nivå de har på sin examen. Bland dem som har en magister- eller 


masterexamen eller en yrkesexamen är andelen förvärvsarbetande ytterligare något 


högre jämfört med de som tar ut en kandidatexamen. Kvinnor förvärvsarbetar i 


Total (samtliga 


examensnivåer, 


män och kvinnor)


Kvinnor     Män         Kvinnor     Män         Kvinnor     Män         Total


Lunds universitet 90% 94% 92% 96% 91% 98% 93%


Uppsala universitet 90% 93% 94% 95% 90% 97% 93%


Stockholms universitet 90% 93% 91% 95% 92% 98% 92%


Göteborgs universitet 89% 92% 91% 94% 90% 99% 91%


Övriga univ i Sv 90% 95% 93% 98% 91% 99% 93%


Högskolor i Sv 89% 96% 90% 94% 89% 98% 91%


Generell examen på 


grundnivå (inkl 


högskoleexamen)


Generell examen på 


avancerad nivå


Yrkesexamen 


(grundnivå/avancerad 


nivå)
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något lägre utsträckning än männen - könsskillnaden är större bland dem med 


yrkesexamen. 


I gruppen som inte förvärvsarbetar, det vill säga de omkring 8–10 procentenheter 


som inte redovisas i tabellen, ingår bland annat studerande, föräldralediga, 


pensionärer (förtid- respektive ålderspensionär) och arbetslösa (inkl. kategorin 


arbetsmarknadspolitisk åtgärd och försörjningsstöd).  


 


Återvändande till studier 


Att upprätthålla ett utbildningsutbud som är relevant för det livslånga lärandet 


borde vara en självklarhet för alla lärosäten. Detta görs inte i särskilt hög grad.  En 


låg andel av de som tagit examen återvänder till lärosätet senare i livet för att 


komplettera sina kunskaper.  


 


Figur 3 Andel examinerade som är registrerade på examinerande lärosäte år 3-11 efter examen 


 
 


Skillnaden mellan olika lärosäten tycks i första hand hänga samman med 


utbildningsutbudet. Särskilt få återvändare finns bland de som läst teknik. På 


Chalmers och KTH förekommer det knappast alls och Lunds universitet, som till 


en fjärdedel består av Lunds tekniska högskola, får därmed också låga siffror. 


Siffrorna ovan gäller examinerade 2005, men bilden blir densamma oavsett vilket 


examensår man tittar på. 


Siffrorna ovan visar bara andel återvändare för varje enskilt år. Ackumulerat under 


en livstid blir det självklart helt andra siffror. Högskoleverket har gjort en sådan 


analys, Rapport 2012:2 R5, som bland annat visar att: 


Över 40 procent återkommer till högskolan för en andra studieperiod inom 20 år 


efter avslutad utbildning (Kvinnor 50 procent, Män 33 procent) 


De som återvänder kommer främst från samhällsvetenskapliga områden. Oavsett 


område är dock kvinnor mer benägna att återkomma till nya studier. 


Hur mycket en sådan studie säger om nuläget är naturligtvis oklart. Av 


nödvändighet sträcker den sig långt tillbaka i tiden, genom flera konjunkturcykler 


                                                           
5 https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e2b8f/1487841901815/1202R-
studenternas-studiemonster-totala-studietider.pdf 
 



https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e2b8f/1487841901815/1202R-studenternas-studiemonster-totala-studietider.pdf

https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e2b8f/1487841901815/1202R-studenternas-studiemonster-totala-studietider.pdf
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och flera förändringar av utbildningssystemen. Slutsatserna ovan tycks dock hålla 


även idag. 


 


Lönemässiga skillnader mellan universitets- och högskoleutbildade 
Universitetsutbildade har generellt sett högre löner än examinerade från högskola. 


Hälften med universitetsbakgrund har månadslöner på 30 000 kronor eller mer, 


medan det endast gäller för 40 procent av dem med högskolebakgrund. Varför 


universitetsstudier generellt sett betalar sig bättre kan bero på skillnader i 


utbildningsutbud mellan universitet och högskolor. Högskolor har mer 


arbetslivsorienterade utbildningar som riktar sig till yrken inom vård och omsorg 


samt inom skolans område – arbeten som generellt sett är lägre betalda än yrken 


inom det privata näringslivet eller den statliga sektorn. 


Men det finns lönemässiga skillnader mellan universiteten. Gruppen högavlönade 


är högst bland utbildade vid Stockholms universitet (52%). Motsvarande grupp är 


något mindre i Lund (49%) och Uppsala (48%) medan gruppen i Göteborg är 


markant lägre (40%). I det fallet kan Göteborgs universitet jämföras med 


högskolorna.  


Att examinerade från Stockholms universitet har en bättre lönebild kan hänga 


samman med att löneläget i allmänhet är högre i storstadsområden. Varför inte 


Göteborg (som storstad) följer det mönstret beror på deras utbildningsutbud. 


Närmare hälften av de examinerade vid GU, och på högskolorna, har en utbildning 


inom vård eller pedagogik (lärarutbildning), det vill säga traditionellt 


kvinnodominerande sektorer inom offentlig verksamhet med lägre löner än andra 


branscher. Motsvarande andel i Lund är var fjärde (23%) och i Uppsala ungefär var 


tredje (35%). 


 


Tabell 7 Andel uttagna vård och pedagogikexamina från olika universitet och högskolor 


Andel examinerade inom vård 
och pedagogik (alla examensår i 
Ladok) 


23% 
LU 


35% 
UU 


27% 
SU 


50% 
GU 


39% 
ÖU 


50%  
HÖ 


 


Övergång till forskarutbildningen 


Studenter som gått vidare till forskarutbildningen betraktas i 


arbetsmarknadsstatistiken som tidsbegränsat anställda. Inom högskolesektorn finns 


ett behov att veta hur stor andel studenter som genomför övergången från 


grundnivå/avancerad nivå till forskarutbildningen. 


Forskningstunga universitet som Lund och Uppsala har en högre andel som 


påbörjar forskarstudier efter sin grundutbildning. Särskilt hög är övergången inom 


medicin, teknik och naturvetenskap.  


 


Tabell 8 Övergång till forskarutbildning bland examinerade på grundnivå/avancerad nivå år 
2013 


  
Lunds 
universitet 


Uppsala 
universitet 


Stockholms 
universitet 


Göteborgs 
universitet 


Övriga 
univ i Sv 


Högskolor 
i Sv 


Antal ex på grundnivå/avanc 
nivå 2013 5787 4721 5581 5780 25 379 16 482 
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Påbörjar forskarstudier 360 315 186 209 869 184 


Övergång till Fou, andel 6% 7% 3% 4% 3% 1% 


 


En större andel studenter från Lunds universitet utvandrar efter 
avslutad utbildning 


Inte alla studenter väljer att stanna kvar i Sverige efter avslutad utbildning. Sett till 


alla studenter i Sverige så utvandrar cirka 1 procent innan eller samma år de tar ut 


sin examen för att efter åtta år plana ut runt 3 procent. För specifikt Lunds 


universitets studenter är siffrorna mer än dubbelt så höga. Dessutom tillkommer 


ytterligare uppskattningsvis runt 2 procent som visserligen bor i Sverige, men 


arbetar i Danmark. 


Figur 4 Utvandring för examinerade med svensk gymnasiebakgrund 


 
 


Eftersom även utländska inresande studenter kan få en märkning som “utvandrad” 


och därmed riskerar att ge en missvisande bild, så är andelarna ovan beräknade 


enbart på den del av studenterna som har en svensk gymnasieutbildning. En del av 


de som utvandrar återvänder senare. Dessa siffror innehåller ingen information om 


det. 


Förklaringen till varför Lunds universitet sticker ut i detta sammanhang ligger 


bland annat i närheten till kontinenten, hög andel utresande studenter samt en hög 


andel av utbildningsutbud som är gångbar globalt. En civilingenjörsutbildning 


präglas mycket lite av i vilket land den genomförs, medan t.ex. lärarutbildning gör 


det i hög grad. Ett högt antal inresande studenter kanske är det som troligtvis 


påverkar mest; man knyter många band under studietiden, det kan till exempel vara 


att man finner sin partner under studietiden och flyttar med den personen efter 


avslutad utbildning. 


UKÄ konstaterar i Arbetsmarknad-2013 att Sverige totalt har ett nettoinflöde av 


högutbildade personer och den enskilt största gruppen är svenskar som tidigare 


utvandrat. 6 


                                                           
6https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4be6/1487841872000/Arbets
marknad-2013.pdf 



https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4be6/1487841872000/Arbetsmarknad-2013.pdf

https://www.uka.se/download/18.12f25798156a345894e4be6/1487841872000/Arbetsmarknad-2013.pdf
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Internationell erfarenhet ger högre etableringsgrad på 
arbetsmarknaden 


Inom många utbildningar ges möjlighet för studenterna att förlägga del (oftast en 


termin) av utbildningen vid ett utländskt lärosäte. Undersökningar vittnar 


återkommande om att det på olika sätt bidrar positivt till såväl studieframgång, 


etablering på arbetsmarknaden och även lön.7 


Det finns ingen anledning att ifrågasätta det orsakssambandet, men de som väljer 


utlandsstudier är sannolikt, som grupp betraktad, mer driftiga, vilket säkert också 


påverkar. Många arbetsgivare anser att det är meriterande att ha varit på 


utbytesstudier. 


Lunds universitet har en ambition att många programstudenter ska ha internationell 


erfarenhet som en del i sin utbildning. Ett måltal har varit 20 procent. Sett till det 


totala antalet examinerade har universitetet redan nått det målet och har en 


utbytesverksamhet som är betydligt mer omfattande än genomsnittet bland 


Sveriges övriga lärosäten. 


Figur 5 Andel examinerade med utbytesstudier, Lunds universitet och övriga lärosäten 


 
 


Skillnaden beror till viss del på sammansättningen av utbildningsutbudet. Lägst 


andel utresande är det inom vård och lärarutbildning och högst inom ekonomi. 


Dock är det så att andelen utresande vid LU är större än vid flertalet andra 


lärosäten, även nedbrutet på ämnesområden. 


 


 


 


 


 


 


                                                           
7 https://www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/varldens-mojligheter/forutsattningar-
finns/internationalisering-lonar-sig/ 



https://www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/varldens-mojligheter/forutsattningar-finns/internationalisering-lonar-sig/

https://www.uhr.se/syv/infor-en-utlandsvistelse/varldens-mojligheter/forutsattningar-finns/internationalisering-lonar-sig/
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Figur 6 Examinerade 2017 med utbytesstudier i examen nedbrutet på lärosäte och ämnesområde 


 
 
Nästan alla utbildningar, med tillträde på grundnivå, vid Lunds universitet erbjuder 


möjlighet för studenterna att läsa del av utbildningen vid något utländskt lärosäte, 


som sedan kan tillgodoräknas i examen. Undantaget främst utbildningar vid 


Medicinska fakulteten som i stället erbjuder flera andra möjligheter till 


internationell erfarenhet inom ramen för sina egna kurser. Det som redovisats ovan 


gäller endast sådana utbyten som regleras i avtal mellan minst två lärosäten. 


Könsfördelningen bland de som varit på utbytesstudier är ungefär samma som för 


den totala gruppen examinerade.  


 


Internationella studenter8 - vad blir det av dem som stannar kvar i 
Sverige? 


Lunds universitet har högst andel internationella studenter bland flerfakultets-


universitet i Sverige. Vissa lärosäten som huvudsakligen utbildar inom teknik, 


exempelvis Kungliga teknisk högskolan i Stockholm och Chalmers i Göteborg har 


en högre andel internationella studenter.  


Internationella studenter läser i första hand utbildningar som leder till en generell 


examen på avancerad nivå.  


 


                                                           
8 Denna siffra omfattar internationella studenter som examineras, dvs inte inresande 
utbytesstudenter etc. 
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Tabell 9 Andel studenter som rekryterats utanför Sverige bland examinerade vid LU år 2015-2017, 
utifrån examensnivå 


Examensnivå9 


Andel 


rekryterade 


utomlands 


Generell examen på grundnivå (hög-/kandidatexamen) 2% 


Generell examen på avancerad nivå 32% 


Yrkesexamen (grund+avancerad nivå) 1% 


 


Av de ca 2 200 internationella studenterna som examinerades 2013-2015 har 24 


procent eller runt 500 personer börjat arbeta i Sverige inom ett år efter examen, 150 


av dem påbörjade forskarutbildningsstudier. Flertalet har stannat i Skåne eller i 


någon av storstadsregionerna Stockholm och Göteborg och följer därmed samma 


geografiska flyttmönster som svenska alumner. Branschmässigt fördelar de sig 


enligt följande: över hälften inom utbildningsväsendet (inkl. doktorander) och 


resten inom kategorin företagstjänster. Inom denna kategori arbetar de främst vid 


privata forsknings- och utvecklingsinstitutioner eller som tekniska konsulter.  


 


Från rekryteringsplats till arbetsplats – en omflyttning inom Sverige  


En fråga som är viktig för regional och nationell kompetensförsörjning är var 


studenterna väljer att bo och arbeta när studierna är färdiga.  


Bland studenter från samtliga län i Sverige utom Stockholm och Göteborg har fler 


valt att stanna och börja arbeta i Skåne än att återvända hem. Av studenterna som 


etablerat sig i Sverige stannar 60 procent kvar i Skåne. Det finns en förflyttning av 


arbetskraft från landsbygden till större städer bland de examinerade vid Lunds 


universitet.  
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Tabell 10 Geografisk fördelning av de etablerade som stannat kvar i Skåne (2011-2013) 


 


 


Regional fördelning av de examinerade 


På följande sida finns tre kartor över Skåne som visar de examinerades 


rekryteringskommun, bosättningskommun efter examen och arbetskommun efter 


examen. Sammanfattningsvis kan man bland annat se följande: 
 


• Skillnaden mellan rekryterade från Skåne (6984) och bosatta i Skåne tre år 


efter examen (8808) är cirka 2000 personer till Skånes fördel.  


• Antalet som återvänder till de mindre kommunerna halveras medan 


inflödet till framförallt Malmö och Lund dubbleras. 


Vid en uppföljning av bosättningen efter fem år så har bilden inte ändrats 


nämnvärt. Tendensen är då att fler flyttat till kranskommunerna runt Lund och 


Malmö och tyngdpunkten ligger kvar i det sydvästra hörnet.  


 
 
 


Examen 2011-2013* 


Rekryteringslän\   


Arbetsställe 
Andel 


återvändare Skåne Stockholm Göteborg 
Övriga 
landet Sa n 


Skåne län            79% x 12% 3% 6% 100% 6984 


Stockholms län       70% 22% x 2% 6% 100% 1291 


Västra Götalands län 37% 30% 24% x 9% 100% 1242 


Västerbottens län    26% 40% 18% 6% 10% 100% 84 


Kronobergs län       24% 48% 13% 7% 8% 100% 435 


Örebro län           23% 38% 20% 6% 13% 100% 125 
Norrbottens län      21% 33% 18% 11% 17% 100% 73 


Kalmar län           19% 45% 18% 6% 13% 100% 385 


Östergötlands län    19% 40% 25% 5% 12% 100% 456 


Gävleborgs län       18% 37% 28% 3% 14% 100% 78 


Hallands län         18% 43% 17% 14% 7% 100% 603 


Värmlands län        17% 46% 15% 16% 7% 100% 109 
Jönköpings län       16% 47% 20% 7% 10% 100% 386 


Jämtlands län        16% 25% 41% 5% 14% 100% 52 


Blekinge län         14% 58% 15% 5% 8% 100% 420 


Dalarnas län         13% 38% 27% 8% 14% 100% 110 


Västernorrlands län  13% 36% 41% 0% 11% 100% 65 
Västmanlands län     12% 38% 33% 6% 11% 100% 97 


Södermanlands län    12% 34% 36% 7% 12% 100% 111 


Gotlands län         12% 55% 19% 6% 9% 100% 44 


Uppsala län          11% 35% 40% 4% 10% 100% 179 







 


16 


 


 


 





		Lunds universitets studenter efter examen

		Om statistiken

		Sammanfattning

		Avvägning mellan studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov

		Yrkeshögskolan har tydligare arbetsmarknadsmål än högskolan

		Samhällets övriga behov



		Universitetets utbildningsutbud

		Etablering på arbetsmarknaden tre år efter examen

		De examinerades huvudsakliga inkomstkälla efter tre år

		Förvärvsarbetande efter examen

		Återvändande till studier



		Övergång till forskarutbildningen

		En större andel studenter från Lunds universitet utvandrar efter avslutad utbildning

		Internationell erfarenhet ger högre etableringsgrad på arbetsmarknaden

		Internationella studenter  - vad blir det av dem som stannar kvar i Sverige?

		Från rekryteringsplats till arbetsplats – en omflyttning inom Sverige

		Regional fördelning av de examinerade










Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Paradisgatan 5c  Telefon 046- 222 32 05 046-222 00 00  Fax 046-222 46 10  E-
post lena.lindell@pers.lu.se  Webbadress www.lu.se  


Rådet  för  jämstä l ldhet  och l ikabehandl ing 
Lena L indel l ,  Hanna Björk lund 


 
 


Återrapportering av lika villkorsarbetet vid Lunds universitet 


Sammanfattning 


I denna rapport ges en översiktlig bild av de insatser som gjorts på 
universitetsgemensam nivå under 2018, avseende arbetet mot diskriminering inom 
Lunds universitet, även kallat lika villkorsarbete, jämställdhetsarbete, 
jämställdhetsintegrering och SFAD. 


Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) 
I samband med att diskrimineringslagens 3 kapitel fick en delvis ny utformning 1 
januari 2017, inledde universitetet ett arbete med att omforma och utvidga sitt 
arbete med jämställdhet till att motsvara lagkraven på ett systematiskt 
förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD). Detta har inneburit att 
fakulteterna måste arbeta förebyggande med aktiva åtgärder i fyra steg mot 
diskriminering på alla diskrimineringsgrunder. Detta jämfört med före 2017 då det 
var möjligt att t ex fokusera helt på jämställdhetsarbete för anställda. Kravet på 
likabehandling i förhållande till studenter har länge omfattat fler 
diskrimineringsgrunder än kön, men även här har skett förändringar i 
lagstiftningen som kräver nytänkande.  


Som stöd för SFAD-arbetet finns mallar för dokumentation av de fyra stegen, 
checklista för upplägg av arbetet, mall för sammanfattande dokumentation av 
arbetet (likavillkorsbokslut) samt ett verktyg för att underlätta igångsättandet av 
arbetet, kallat SFAD-spelet. SFAD-spelet är framtaget av sektionen HR, lanserat i 
augusti 2018 och varje fakultet har fått två spel på svenska och ett på engelska. 
Spelet har spridits till andra lärosäten och ses som ett bra exempel på verktyg av 
Diskrimineringsombudsmannen. 


Sektionen HR har utvecklat sin on-demand workshop om kränkande särbehandling 
och trakasserier (som startades i februari 2017 för chefer och HR) så att den även 
kan ges för medarbetare. 20 workshops har hållits under 2018, varav flera på 
engelska. Workshopen med målgrupp medarbetare är under omarbetning till en e-
utbildning.  


Sektionen HR har upphandlat kvalitetssäkrat konsultstöd för utredning av 
kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier där arbetstagare är 
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utpekade som misstänkta. En leverantör kan göra utredningar på svenska och en 
leverantör kan göra utredningar på engelska. Stödet kan avropas enligt särskild 
ordning från och med februari 2019. 
 
Under hösten 2018 rekryterades en samordnare av likabehandlingsfrågor och 
arbetsmiljöfrågor med inriktning studenter och utbildning. I och med detta har 
universitetet utökat stödet för frågor som rör diskriminering, likabehandling och 
arbetsmiljö med en heltidsresurs. Både samordnaren och sakkunnig från sektionen 
HR ingår i och medverkar i nätverk inom området, t ex med DO, 
jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen Skånes nätverk för ett jämställt 
Skåne. 
 
Samordnaren på sektionen Student och utbildning är även medlem i den 
universitetsövergripande arbetsgrupp som koordinerar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Samordnaren har där även med sig perspektivet kring 
diskrimineringsfrågor. 
 
Under våren 2018 startades arbetet med Tellus-projektet upp. I projektgruppen 
ingår en resurs från sektionen HR. Tellus projektledare och resursen från sektionen 
HR träffar löpande förvaltningschefen, personaldirektören, chefen för 
företagshälsan och chefen för studenthälsan för avstämning. 
  
Rådet för jämställdhet och likabehandling 
Rådet för jämställdhet och likabehandling (före 1 februari 2019, Ledningsgruppen 
för jämställdhet och likabehandling) bytte ordförande 1 april 2018, då rektor 
Torbjörn von Schantz tog över klubban efter Anna Maria Drake (vice dekan 
medicinska fakulteten). Rådet har under året haft sex möten samt ytterligare två 
möten i mindre grupper för bedömning av ansökningar till stimulansmedel. Rektor 
har beslutat att bevilja medel för jämställdhets- och mångfaldsinsatser 
motsvarande drygt 7 mnkr hittills under 2019 (beviljade medel under 2018 var 
drygt 16,6 mnkr).  
 
Varje år begär rådet för jämställdhet och likabehandling in så kallade 
jämställdhetsbokslut från verksamheten. För 2018 utvecklades konceptet till att 
omfatta lika villkorsbokslut som följer de krav som ställs i diskrimineringslagen. 
De verksamheter som ännu inte hunnit ställa om till SFAD-arbete rapporterar som 
tidigare i jämställdhetsbokslut.  
 
Jämställdhetsintegrering 
Regeringen gav i regleringsbrevet 2016 i uppdrag till lärosätena att genomföra 
jämställdhetsintegrering, samt att fastställa en plan för jämställdhetsintegreringen 
senast 15 maj 2017. 
 
Lunds universitets styrelse beslutade den 22 juni 2016, som ett förtydligande av 
beslutet att Lunds universitet ska vara ett jämställt universitet 2020, bland annat: 


• att utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering på Lunds 
universitet, perioden 2016 – 2019, omfattar rekryteringsprocessen 
(anställda) samt breddad rekrytering, breddat deltagande (studenter) och 
mångfald. Arbetet ska rapporteras till styrelsen årligen. 


Rektor beslutade 22 september 2016 om en ny rutin för att öka jämställdheten vid 
rekrytering av professorer. Den nya rutinen syftar till att så långt möjligt 
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säkerställa att det vid rekrytering av professor finns behöriga sökande av båda 
könen innan ett ärende går vidare till sakkunniga. Detta aktualiserades vid två 
rekryteringar 2017, då rektor pausade rekryteringarna till dess verksamheterna 
hade tillfredställande åtgärder på plats. 


Plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 
En plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds fastställdes 4 maj, 2017. Mål och 
aktiviteter i planen är:  
  


Delmål 1 för JiHU-LU1  
Rekryteringen av anställda till Lunds universitet är jämställd2 och fri från diskriminering på grund av 
kön. 
Övergripande problem: 
Könsbalansen är ojämn bland anställda, vilket kan påverka kvinnors och mäns möjligheter och 
rättigheter inom organisationen negativt. Till exempel ses en dominans av kvinnor i den 
administrativa personalkategorin, som oftast klassas som stödkompetens, medan en dominans av 
män förekommer i den seniora lärarkategorin, som klassas som kärnkompetens eller ledarkompetens 
inom universitetet.  


Lokalt problem Mål Aktiviteter 
 


Koordinering 


Otydlighet och olika 
tolkningar av lag- och 
regelverk i 
organisationen kan leda 
till en rättsosäker 
rekryterings-process där 
det finns risk för att de 
anställda inte har 
prövats enligt förtjänst 
och skicklighet. 


En rättssäker och 
tydlig basprocess för 
rekrytering av 
anställda som är 
enkel att följa och 
som främjar en 
jämställd rekrytering.  


Genomlysa basprocessen för 
rekrytering av anställda för att 
identifiera risk för 
diskriminering på grund av 
kön och åtgärda där det är 
möjligt. Tydligt beskriva en 
basprocess med stöd för att 
göra rätt på ett enkelt sätt. 


Sektionen 
Personal 


Bredda den 
gemensamma 
erfarenhetsbasen 
mellan fakulteterna i 
syfte att utveckla 
processen för 
rekrytering av lärare 
för att främja en 
jämställd rekrytering.  
 


Inventera 
lärarförslagsnämndernas olika 
arbetssätt för rekrytering av 
lärare. Åtgärda risker för 
diskriminering på grund av 
kön samt fånga upp och sprida 
goda exempel på metoder att 
främja jämställd rekrytering av 
lärare. 


Rektor 


 


                                                 
1 JiHU-LU = Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet - Lunds universitet 
2 Med jämställdhet menas här att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter 
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Delmål 2 för JiHU-LU 
Rekryteringen av studenter samt studenters deltagande i verksamheten ska vara jämställd3.  


Övergripande problem: 
Ojämn fördelning av män och kvinnor på olika utbildningar leder till förstärkta könsmönster i 
arbetslivet. Detta kan i sin tur leda till att inte alla erfarenheter inkluderas i universitetets 
verksamhet, vilket kan ses som ett demokratiskt problem. 


Lokalt problem Mål Aktiviteter Koordinering 
Ojämn 
könsfördelning och 
snedrekrytering 
inom utbildning på 
grund-, avancerad 
och forskarnivå 


Förbättra 
könsfördelningen och 
motverka 
snedrekryteringen  


Anlägga jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
arbetet med rekrytering av 
studenter 


Sektionen Externa 
relationer i samarbete 
med fakulteterna 


Anlägga jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv på 
information om 
universitetets utbildningar 
och studentliv 


Sektionen Externa 
relationer i samarbete 
med fakulteterna 


Bristande kunskap 
om jämställdhet 
och mångfald bland 
lärare inom 
utbildning på 
grund-, avancerad 
och forskarnivå 


Förbättra breddad 
rekrytering och 
breddat deltagande 
inom utbildningen.  


Integrera4 jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv som en 
del i all högskolepedagogisk 
utbildning 


Avdelningen för 
högskolepedagogisk 
utveckling (AHU) i 
samarbete med övriga 
högskolepedagogiska 
enheter 


Bristande kunskap 
om jämställdhet 
och mångfald bland 
lärare och annan 
personal i ledande 
funktoner 


Stärka och skapa 
hållbarhet i 
jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet i 
verksamheten 


Integrera5 jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
universitetets 
ledarskapsprogram 


 


Sektionen Personal 


Förbättra breddat 
deltagande inom 
utbildningen genom 
en förbättrad 
studiemiljö. 


Integrera6 jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
universitetets 
arbetsmiljöutbildningar 


LU Byggnad och 
sektionen Personal 


 
Samtliga koordinatorer för aktiviteter under respektive delmål har haft kontakt 
med samordnaren inför uppstarten av aktiviteterna.  


                                                 
3 Med jämställdhet menas här att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter 
4 Med integrera menas här att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska omfatta både 
perspektiv som lyfts fram i utbildningen, och hur utbildningen planeras och genomförs. 
5 som ovan. 
6 Som ovan 







 
 
 5 


 
Lägesavstämning av delmålen i jämställdhetsintegreringsplanen  
Delmål 1 
Aktiviteten som rör genomlysning av basprocessen för rekrytering av personal, har 
resulterat i en processbeskrivning som finns tillgänglig på HR-webben 
(https://www.hr-webben.lu.se/rekrytering-av-ta-personal). Beskrivningen gäller 
rekrytering av teknisk och administrativ personal, men grunderna i processen ingår 
även i rekrytering av lärare. Arbetet fortsätter utanför 
jämställdhetsintegreringsplanen i syfte att kunna rita upp universitetsgemensamma 
basprocesser för rekrytering av lärare i verksamheten. 
 
Den andra aktiviteten under delmål 1, inventering av lärarförslagsnämndernas 
olika arbetssätt vid rekrytering av lärare påbörjades redan i november 2016. Rektor 
och JiHU-LUs samordnare träffade under november 2016-februari 2017, samtliga 
dåvarande ordföranden i fakulteternas lärarförslagsnämnder (LFN). Samtalen 
syftade till att inventera hur LFN arbetar med jämställdhet vid rekrytering av 
professorer, men även vid rekrytering av lektorer.  
 
Inventeringen gav vid handen att samtliga LFN jobbar med jämställdhet i olika 
omfattning. Rektor bjöd in samtliga LFN-medlemmar till ett seminarium 7 juni, 
2017. Seminariet syftade till att sprida goda exempel och öppnade upp för 
diskussioner kring utveckling av arbetet.  Seminariet uppfattades som nyttigt och 
gav utrymme för diskussioner som kanske inte hinns med i andra sammanhang.  
Rektor har fortsatt med seminarierna, då de har varit mycket uppskattade av 
lärarförslagsnämnderna. Ett seminarium hölls 28 augusti 2018, där Mia Rönnmar 
presenterade sin rapport om goda och tydliga karriärvägar. Tomas Brage 
presenterade LERUs rapport Implicit bias in academia: A challenge to the 
meritocratic principle and to women’s careers –And what to do about it. Det 
senaste seminariet hölls 10 april 2019, med Mathias W Nielsen om Meritokratins 
möjligheter och begränsningar. Alla seminarier har varit välbesökta och givit 
upphov till goda diskussioner, nya idéer och förbättringar i 
lärarförslagsnämndernas arbeten. 
 
Delmål 2  
Samtliga koordinatorer för aktiviteterna under delmål 2 påbörjade arbetet under 
hösten 2017. En första återrapportering gjordes under vintern 2017/2018 men 
fördröjdes på grund av en längre tids sjukskrivning, följt av vakans. Arbetet med 
samordningen av delmål 2 togs åter upp under hösten 2018 av den nyanställda 
samordnaren.  
 
Aktiviteterna som koordineras av sektionen Externa relationer, faller inom ramen 
för det universitetsgemensamma projektet OpenEdu@LU. Från avdelningen för 
högskolepedagogisk utveckling rapporteras bland annat att de har knutit lärarkraft 
från genusvetenskapliga institutionen till avdelningen samt att kursen 
Forskarhandledning – introduktion har reviderats rörande inslagen som relaterar 
till jämställdhet- och likabehandlingsfrågor. Vad gäller aktiviteten att integrera ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i universitetets ledarskapsprogram 
rapporterar sektionen HR att man kontinuerligt ser över och utvecklar 
programmens innehåll, litteraturlistor och pedagogik. Från sektionen Byggnad och 
sektionen HR, som tillsammans koordinerar aktiviteten att integrera ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i universitetets arbetsmiljöutbildningar, 
rapporteras att nya instruktioner och en process för utbildning av 



https://www.hr-webben.lu.se/rekrytering-av-ta-personal
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studerandeskyddsombud har tagits fram. Bland annat innehåller den tre timmar 
långa utbildningen för nyvalda studerandeskyddsombud ett pass om diskriminering 
och sexuella trakasserier. Inom ramen för denna aktivitet har man även utvecklat 
och reviderat utbildningsmaterial med fokus på tillgänglighet samt inkluderande 
bilder, språk och tilltal. 


Återrapportering rekryteringsmål satta av US respektive regeringen 
Lunds universitets styrelse beslutade den 22 juni 2016 att under perioden 2016 – 
2020 ska minst 40 % av de professorer som anställs vid Lunds universitet vara 
kvinnor. I regleringsbrevet för LU, 2017, framkommer att universitetet under 
perioden 2017–2019 har ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade 
professorer om 46 procent kvinnor. Universitetsstyrelsen har justerat sitt mål till 
46 procent, men vidhåller perioden 2016-2020. I målet inkluderas rekryterade 
professorer, befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade 
professorer eller seniorprofessorer. 
 
Under 2018 rekryterades totalt 57 nya professorer (rekryterade/utlysta/kallade, 
befordrade och gästprofessorer). Av dessa var det 47 % av de nya professorerna 
som var kvinnor, se tabell 1.  
 
Tabell 1 
Andel kvinnor av nya7 professorer per år, åren 2009-2018.  
Siffror inom parentes: Antal nya professorer per år, åren 2009-2018.  


År 
Befordrad 
prof. 


Utlyst 
prof. 


Kallad 
prof. 


Gäst 
prof. 


Total andel kvinnor av 
nya professorer, per år 


2009 35 % (31) 22 % (32) n.a 41 % (22) 32 % (85) 


2010 34 % (35)  33 % (30) n.a 50 % (18) 37 % (83) 


2011 29 % (63) 29 % (24) 0 % (1) 44 % (25) 32 % (113) 


2012 36 % (53) 11 % (27) 0 % (4) 65 % (20) 34 % (104) 


2013 26 % (19) 25 % (16) 33 % (3) 62 % (13) 35 % (51) 


2014 32 % (19) 17 % (6) 0 % (2) 46 % (13) 33 % (40) 


2015 35 % (20) 27 % (11) 60 % (5) 78 % (9) 44 % (45) 


2016 58 % (19) 13 % (15) 100 % (1) 54 % (13) 44 % (48) 


2017 45 % (20) 40 % (10) 0 85 % (13) 56 % (43) 


2018 52 % (23) 33 % (12) 50 % (2) 50 % (20) 47 % (57) 
 


                                                 
7 Nya professorer redovisas på det år då tillträdesdatum inträffat enligt beslut om 
anställning. I de fall det vid utgången av det aktuella året framgått att någon inte har tillträtt, 
har siffrorna justerats utifrån det. 
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		Återrapportering rekryteringsmål satta av US respektive regeringen








 
 
 


Postadress  Box 117, 221 00 Lund Besöksadress   Paradisgatan 5  Telefon direkt 046-222 30 31, 046-222 00 00  Fax  046-222 44 00 
E-post Asa.Bergenudd@bygg.lu.se  Webbadress www.lu.se 


LU Byggnad 
Åsa Bergenudd 
Byggnadschef  


Styrning av lokalfrågor vid Lunds universitet 


Styrning av lokalfrågor diskuterades vid universitetsstyrelsens sammanträden 2018-09-21 och 
2019-02-15. Styrelsen föreslås nu besluta att det för styrning av lokalfrågor inom Lunds 
dokument ska finnas två styrdokument som fastställs av universitetsstyrelsen: 


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


Dessa båda dokument beskrivs i denna PM. Vidare bifogas en historisk översyn över hur 
byggprojekt tidigare har finansierats med centrala medel (se bilaga 1).  


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 12,5 % av universitetets totala omsättning. Lokaler utgör därmed universitetets näst 
största kostnad och förväntas öka med minst 170 – 250 mkr 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. Det finns behov av att tydliggöra vilka styrdokument som 
utgör grunden i universitetet lokalförsörjning. 


Campusplan 
Campusplanen som fastställs av universitetsstyrelsen 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 nuvarande campusplan togs fram 2012 och gäller till 2025. Nuvarande plan 
bör revideras när universitetets strategier för SVS är klara, eftersom en flytt av verksamheter till 
SVS kommer att ha stor påverkan på befintligt campus i Lund. Vidare bör den kompletteras med 
visioner och strategier även för universitetets campusområden i Malmö och Helsingborg. Ny plan 
kommer sedan att gälla 2025 – 2035.  


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 
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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 vid Lunds universitet föreslås redovisa samtliga projekt från initiering 
till färdigställande. På så sätt får styrelsen möjlighet att årligen ta ställning till de projekt som 
finns vid universitetet. Lokalförsörjningsplanen föreslås fastställas årligen av styrelsen och utgör 
grund för de beslut som sedan fattas av rektor.  
 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att det för styrning av lokalfrågor inom Lunds universitet ska finnas två 
styrdokument som fastställs av universitetsstyrelsen: 
 


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


 
 
Bilaga 
1. Gemensam finansiering av lokaler vid Lunds universitet  
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Gemensam finansiering av lokaler vid Lunds universitet 


Bakgrund  
Lunds universitet har en decentraliserad resurs- och ansvarsmodell. Varje fakultet, 
eller motsvarande, har ansvar för sin verksamhet. I det ingår ansvar för upplägg, 
prioritering och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan. Detta 
innefattar också ett ansvar för stödverksamhet samt att tillgodose lokalbehov och 
lokalkostnader. Det decentraliserade ansvaret för de olika fakulteterna har alltid 
funnits vid universitetet, i olika former. Nuvarande modell har sitt ursprung i 
förändringar som regering och riskdag genomförde 1993. 


Lokalförsörjningsreserven 
När Lunds universitet vid reformen 1993 skulle möta det radikalt annorlunda sättet 
att bli styrd av staten, erhålla statliga medel och styra sin egen verksamhet valde 
universitetet att bland annat inrätta en så kallad lokalförsörjningsreserv. Under de 
första åren avsattes knappt 25 mnkr till denna reserv. Samtidigt beräknades 
kostnaderna för lokaler att uppgå till ca 450 mnkr. Merparten av lokalkostnaderna 
finansierades därmed inte genom lokalförsörjningsreserven utan av varje fakultet. 
Lokalförsörjningsreserven sågs redan inledningsvis som ett komplement som 
framför allt skulle hjälpa till med ny- och ombyggnationer.  
 
Under andra halvan av 1990-talet konstaterades att universitetet stod inför stora 
lokalinvesteringar de kommande åren. År 1996 beslutade universitetsstyrelsen att 
avsättningen till lokalförsörjningsreserven skulle öka till en avsättning på 40 mnkr 
per år plus bidrag från ränteinkomster på 18 mnkr. Universitetsstyrelsen fattade då 
även beslut om en lokalplan för åren 1997 till 2005. I lokalplanen beskrevs 
fakulteternas olika behov och planerade projekt samt de ungefärliga kostnaderna. I 
planen fattades dock inga fördelningsbeslut till de olika fakulteterna. 
 
Avsatta medel i reserven användes till direktbetalningar för inredning och utrustning 
eller som kompensation för hyresökning under den första tiden. Därefter lyftes, som 
huvudprincip, hyreskompensationen till berörd fakultets ramar.  
 
I universitetsstyrelsens beslutade lokalplan för 2008 identifierades ett par stora och 
viktiga projekt inom fakulteterna HT, S och EHL. Styrelsen beslutade även att 
minska avsättningen till reserven till 10 mnkr per år från 2009. Styrelsen beslutade 
senare under samma år om en engångsavsättning på 10 mnkr för att skapa ett 
gemensamt system för passerkort vilket finansierades av reserven.  
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Universitetsstyrelsen beslutade 2010 att avveckla lokalförsörjningsreserven. 
Kvarvarande medel i reserven var då 147 mnkr och de avsattes till dels en fond för 
campusutveckling (100 mnkr) och dels till forskningsinfrastruktur och strategiska 
satsningar (47 mnkr). Dessa medel var förbrukade vid 2013 års utgång. 


Lokalfonden 


Universitetsstyrelsen skapade en universitetsgemensam lokalfond på totalt 10 mnkr 
i resursfördelningen 2014. Lokalfonden finansierades initialt av räntemedel. År 2016 
förstärktes avsättningen till lokalfonden till 25 mnkr (8,5 mnkr från utbildning och 
16,5 från forskning) och lokalfonden har därefter fått 25 mnkr i de följande 
resursfördelningarna.  


Enligt universitetsstyrelsens beslut ska lokalfonden i första hand användas till att 
bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda ny- och ombyggnadsprojekt 
samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte 
kan bäras av annan verksamhet. Huvudprincipen har varit att lokalfonden ska bära 
maximalt hälften av de ökade hyreskostnaderna för aktuella byggprojekt under en 
definierad och begränsad period. Universitetsstyrelsen har beslutat om fondens 
inriktning och storlek medan rektor fattar beslut om fördelning.  
 
I resursfördelningen för 2017 angavs att ett kapital behövde byggas upp i 
lokalfonden för att kunna möta besluten i Lokalförsörjningsplanen (se följande 
avsnitt). Detta har dock inte gjorts, vilket framgår av tabellen nedan. Istället finns 
det ett underskott i lokalfonden. Orsaken till det är tvådelad – ett behov av olika 
tidsbegränsade insatser som inte kunnat bäras av berörd verksamhet och strävan efter 
att inte skapa kapital.  
 
Fördelade medel, Lokalfonden belopp 2019 beslutad period 
LUX, ökad lokalhyra 5 000 000 tio år, start 2014 
Eden, ökad lokalhyra 3 055 000 tio år, start 2014 
Motorlab,ökad lokalhyra 3 660 000 tio år, start 2014 
Skissernas museum, entré 1 000 000 tio år, start 2015 
Historiska museet, magasinslokaler  1 210 000 tre år, start 2017 
Skissernas museum, magasinslokaler  430 000 tre år, start 2017 
Botan, Agardhianum,ökad lokalhyra 366 000 tre år, start 2017 
Konsthögskolan, temporära lokaler 9 760 000 fem år, start 2018 
CIRCLE, lokalhyra 500 000 tre år, start 2018 
AF Borgen studieplatser 750 000 årligt beslut 
AF Borgen studiesocial verksamhet 2 000 000 tre år, start 2018 
Summa finansierat 2019 27 731 000   


  
Det finns en diskussion i rektors ledningsråd om att börja avveckla och omforma 
lokalfonden och istället lägga in vissa av hyreskostnaderna i respektive fakultets ram. 
Hyressubventionen till HT (LUX) och S (Eden) är i rektorsbesluten tidsbegränsade 
till 10 år men dessa kan lämpligtvis istället flyttas över som permanenta ramökningar 
till respektive fakultet. Även andra kostnader, som de som berör verksamheterna 
inom LUKOM, kan flyttas till ramarna. De kostnader inom lokalfonden som är av 
temporär natur ligger förslagsvis kvar och kommer att klinga av över tid.  
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Lokalförsörjningsplanen 
I universitetets lokalförsörjningsplan som presenterades för styrelsen 2015 fattade 
ett inriktningsbeslut om ersättning av gemensamma medel ur lokalfonden för vissa 
utpekade projekt. Dessa reviderades något i lokalplanen för 2017. De 
inriktningsbeslut som gäller är: 
 


- Samhällsvetenskapliga fakulteten upp till 10 mkr per år. 
- Konstnärliga fakulteten upp till 10 mkr per år samt 5 mkr under 10 år för 


inredning och utrustning. 
- Ekonomihögskolan upp till 10 mkr per år. 


 
Av dessa projekt är det endast K som än så länge fått medel, genom att 
Konsthögskolan får ersättning för hyresökningar i sina temporära lokaler. EHL 
kommer att få hyresersättning för sin lokalrenovering som kommer att ske i olika 
etapper. S kommer även att få hyresreduktion för sitt renoverings- och 
nybyggnadsprojekt.  
 
Som framgår ovan kan inte lokalfonden täcka de löften som universitetsstyrelsen 
gett till de berörda fakulteterna. Andra finansieringskällor kommer därav att behöva 
användas för dessa ändamål och bli en fråga för kommande resursfördelningar. 
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Klimatuppropet
Universitetsstyrelsen 2019-04-26







Agenda


1. Bakgrund till uppropet
2. Vad som görs idag
3. Varför en halvering
4. Klimatuppropet
5. Intressekonflikter 







Bakgrund till klimatuppropet


- Artikel i DN av svenska forskare
- Nationell rörelse - Klimatstudenterna
- Allmän klimatfrustration
- Stort engagemang från studenter







Mycket bra händer redan...
- Hållbarhetsforum
- Uppdaterad resepolicy
- Strategi för hållbar utveckling
- Handlingsplan för hållbar utveckling
- Forskarskola Agenda 2030
- Rapport om digitala möten
- Mål om hållbar utveckling i all utbildning


Men...


- Resor till Stockholm - 5000 flyg, 3200 tåg (2015). Och korta resor har ökat.
- 45% av svenska inrikesresor sker i arbetslivet







I denna takt kommer vi inte 
att nå upp till Parisavtalets 


mål.


Kevin Anderson, et. al. (2018)







- Nationellt 10-15% årligen
- Med 50% innan 2022
- Kontinuerlig halvering varje årtionde
- 100% reducering globalt till 2050


Vi behöver reducera utsläppen med...


Ju längre vi väntar, desto mer radikala åtgärder kommer behöva tas.







Varför LU bör ta ledningen 
till ett hållbart samhälle







Lunds studenter kräver halvering 
av LU:s utsläpp inom 4 år







Andel på varje fakultet som skrev under
Totalt 4711 studenter







Halvering av universitetets utsläpp inom 4 år, 
genom åtgärder rörande:


1. Resorna
2. Resursanvändningen
3. Kapitalplaceringarna
4. “Green Office” samordning av organisationen







Målkonflikter
- Internationalisering v.s. hållbarhet?
- Kostnadsaspekter v.s. miljöhänsyn?
- Tidsaspekter v.s. miljöhänsyn?


Vinster för individen och LU?
- Tid, hälsa & jämställdhet
- Attraktionskraft för studenter och LU







Mycket bra som gjorts sen uppropet
● Frågan uppe på Agendan
● Interrailkort för utresande studenter
● Ledningen ska kompetensutvecklas inom hållbar utveckling
● Ledningens måltider ska vara hållbara
● Klimatpåverkan från tjänsteresor med flyg klimatreduceras (ledningen)
● Sluta subventionera parkeringsplatserna
● Fortsatt diskussion om social hållbarhet
● mm!







Låt studenter och anställda kunna vara stolta 
över ett universitet i framkant som fortsatt är 
relevant för framtiden.







Sammanställning media
2019-02-01, Lundagård, “The University needs to be in the forefront of sustainable practices” 
https://lundagard.se/2019/02/01/opinion-the-university-needs-to-be-in-the-forefront-of-sustainable-practices/ 


2019-02-04, Hållbarhetsforum, “Klimatupprop kräver halverade utsläpp på LU“
https://www.hallbarhet.lu.se/article/klimatupprop-kraver-halverade-utslapp-pa-lu 


2019-02-26, Föreningen för utvecklingsfrågor, “Can universities take the lead in fighting climate change?” https://fuf.se/can-universities-take-the-lead-in-fighting-climate-change/ 


2019-03-21, Sveriges Radio
“Mest flygutsläpp från lärosäten – Lunds universitet i topp” https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7177692 
“Students demand universities 'practice what they preach' in combating climate change” https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=7181225 
Morgonekot, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1253738?programid=4540
Lunchekot, https://sverigesradio.se/avsnitt/1253754 
“SiS minskar sina flygresor rejält” https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7180583 


2019-03-21, TV4 Nyheterna 19.00, “Universitet värst i klassen vad gäller flygutsläpp”. Inslag om svenska universitets utsläpp, med studentintervjuer från Lunds Universitet. 
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11975875?fbclid=IwAR3jZ55Wz8P0BM4RaRYwE2urZC9HFgKaPYOgxu7k0v5dvCFYKQZIdRDMpbY


2019-03-22, LUPEF Panorama. “Studenternas Upprop”
http://www.panorama.lupef.se/2019/03/22/studenternas-upprop/


2019-03-30, Sydsvenskan: “Trots klimatdebatten: Universitetets koldioxidutsläpp ökar igen” 
https://www.sydsvenskan.se/2019-03-30/trots-klimatdebatten-universitetets-koldioxidutslapp-okar 


2019-04-11, LUM: “Gästtyckarna: Halvera universitetets utsläpp!” https://www.lu.se/article/gasttyckarna-halvera-universitetets-utslapp 


2019-04-25, Sydsvenskan: “ Genom forskning och utbildning kan Lunds universitet göra störst skillnad när det gäller hållbarhet.” 
https://www.sydsvenskan.se/2019-04-25/genom-forskning-och-utbildning-kan-lunds-universitet-gora-storst-skillnad-nar-det-galler-hallbarhet
2019-04-25, Lundagård “Rektors kommentar flygandets roll för universitet” https://tidningenlundagard.com/2019/04/25/rektor-kommenterar-flygandets-roll-for-universitetet/
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 
Styrelsen beslutar ge Anna Åkesson närvarorätt vid dagens sammanträde samt vid 
styrelsesammanträdet 17-18 juni. 
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Sara Thiringer att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-02-15 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Ekonomihögskolan 
 
Dekan Fredrik Andersson presenterar Ekonomihögskolan. 
 


6 Rapport från arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom Science 
Village Scandinavia (SVS) 
 Föredragande: Olle Söderman 
 
Information. 
 


7 Beslut om styrning av lokalfrågor vid Lunds universitet 
 PM med förslag till beslut 2019-04-12 från sektionen LU Byggnad 
 Bilaga § 7 
 Dnr STYR 2018/1379 
 Föredragande: Åsa Bergenudd 
 
Styrelsen beslutar att det för styrning av lokalfrågor inom Lunds universitet ska finnas två 
styrdokument som fastställs av universitetsstyrelsen: 
 - en campusplan som fastställs ca vart 10:e år 
 - en lokalförsörjningsplan som fastställs ärligen 
 
Gunilla Norberg lyfter behovet av en tydlig genomgång av pågående och planerade 
byggprojekt och det totala  finansieringsbehov dessa kommer att innebära för LU. Vilka 
omprioriteringar ska göras för att finansiera ökade hyror med beaktande av att vi inte kan 
räkna med ökade anslag.  


 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma senast till styrelsens sammanträde i oktober med 
en förbättrad redogörelse för vilka gemensamma medel som allokerats till hyresökningar. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


8 Beslut om beredningsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till ordförande och 
ledamöter i MAX IV-styrelsen 
 PM med förslag till beslut 2019-04-15 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 8 
 Dnr STYR 2019/795 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att förslag till ordförande och ledamöter i MAX IV-styrelsen 
fortsättningsvis ska tas fram av en beredningsgrupp bestående av en representant från 
vardera Lunds universitet, Vetenskapsrådet samt Universitetens referensgrupp för 
forskningsinfrastruktur. Representant för Lunds universitet utses av rektor. Övriga 
representanter utses av respektive organisation. 
 


9 Presentation och diskussion av remissen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad 
styrning av högskolan (Strut) 
 PM 2019-04-09 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 9 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
Information och diskussion. 
 


10 Beslut om ställning som studentkår 2019 – 2022 
 PM med förslag till beslut 2019-04-04 från sektionen Student och utbildning 
 Bilaga § 10 
 Dnr SAMV 2019/60 
 Föredragande: Hanna Björklund 
 
Universitetsstyrelsen beslutar att 
 
- att Lunds doktorandkår under perioden från och med 2019-07-01 till och med 2022-06-30 
får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av utbildning på 
forskarnivå inom hela universitet förutom Lunds tekniska högskola.  
 
- att LundaEkonomernas Studentkår under perioden från och med 2019-07-01 till och med 
2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå inom Ekonomihögskolan samt övrig utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Ekonomihögskolan.  
 
- att Humanistiska och teologiska studentkåren under perioden från och med 2019-07-01 till 
och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Humanistiska och teologiska fakulteterna 
samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Humanistiska 
och teologiska fakulteterna.  
 
- att Juridiska Föreningen under perioden från och med 2019-07-01 till och med 2022-06-30 
får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå inom Juridiska fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som kvalitetssäkras av Juridiska fakulteten.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- att Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö under perioden från och med 2019-
07-01 till och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som 
utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Konstnärliga fakulteten samt 
övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Konstnärliga 
fakulteten.  
 
- att Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola under perioden från och med 2019-07-01 
till och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom Lunds tekniska högskola samt 
övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som kvalitetssäkras av Lunds 
tekniska högskola.  
 
- att Corpus Medicum under perioden från och med 2019-07-01 till och med 2022-06-30 får 
ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå inom Medicinska fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som kvalitetssäkras av Medicinska fakulteten.  
 
- att Lunds naturvetarkår under perioden från och med 2019-07-01 till och med 2022-06-30 
får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå inom Naturvetenskapliga fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Naturvetenskapliga fakulteten.  
 
- att Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet under perioden från och med 2019-07-01 till 
och med 2022-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Samhällsvetenskapliga fakulteten samt 
övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.  
 
- att beslut om ställning som studentkår ska gälla under villkor att ovan nämnda doktorand- 
och studentkårer uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas 
om studentkårerna inte längre uppfyller villkoret eller om studentkårerna skriftligen ansöker 
om det. 
 


11 Rapport från lika villkorsarbetet vid Lunds universitet 
 PM 2019-04-26 från Rådet för jämställdhet och likabehandling 
 Bilaga § 11 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz 
 
Styrelsen uppdrar åt sektionen HR att undersöka möjligheten till en obligatorisk lika 
villkorsutbildning för chefer inom ramen för det pågående arbetet med en chefsplattform. 
 


12 Rapport från Tellusprojektet 
 PM 2019-04-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: Anette Agardh 
 
Information och diskussion. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
13 Presentation av regeringens vårändringsbudget och vårproposition 


 PM 2019-04-11 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 13 
 Föredragande: Annika Winsth 
 
Information. 
 


14 Presentation av verksamhetsdialoger med fakulteterna 
 PM 2019-04-11 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 14 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Information. 
 


15 Aktuella utbildningsfrågor 
 
a) Rapport från kvalitetsdialoger för utbildning med fakulteterna 
 PM 2019-04-10 från sektionen Student och utbildning 
 Bilaga 15 a 
 Dnr STYR 2018/865 
 Föredragande: Sylvia Schwaag Serger och Bo-Anders Jönsson 
 
b) Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå 
 PM 2019-04-16 från Utbildningsnämnden 
 Bilaga 15 b 
 Föredragande: Sylvia Schwaag Serger och Bo-Anders Jönsson 
 


16 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 16 a  
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag Serger informerar om bl a följande aktuella 
frågor: 
- samverkansavtal med Lunds kommun, 
- VINNOVA satsar inom uppdragsutbildning och livslångt lärande, 
- beslut fattat om fem nya samverkansinitiativ, 
- obligatorisk kurs om forskningsetik för doktorander, 
- RQ20, 
- MAX IV-laboratoriets ekonomi, 
- rapport om hur Lunds universitet ska förhålla sig till Kina, 
- det kommer att inrättas ett utskott för uppdragsutbildning under utbildningsnämnden. 
  


b) Rapport från LUS 
 Information från LUS ordförande 
 Bilaga § 16 b 
 
Christina Abdulahad informerar om studenternas klimatupprop. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
c) Rapport från revisionsutskottet 


 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- granskning av rollen som avdelningsföreståndare eller motsvarande, 
- granskning av kvalitetssäkringsarbete inom utbildning, 
- internrevisionens budget 2020, 
- rapportering kring MAX IV. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen om hur arbetsmiljöansvaret är 
delegerat och följs upp inom Lunds universitet. 
 


d) Rapport från riskutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg 
 
Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: 
- reviderat ramverk för riskarbetet, 
- gått igenom de allmänna risker som skickas till fakulteterna, 
- grunderna för nästa omvärldsbevakning, 
- spaning om vår och omvärldens relationer till Kina. 
 


e) Uppföljning av Yttrande över Internrevision rapport ”Styrning av informationssäkerhet” 
 PM från förvaltningschefen 2019-03-25 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


f) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2019-04-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 f 
 


g) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2019-04-08 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 16 g 
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga punkter. 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Sara Thiringer 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2019-01-25 – 2019-04-04  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Silke Biermann Nat fak Kondenserade materiens 
teori 


Gäst 2019-02-01 


Erik Wengström EHL Nationalekonomi Befordran 2019-02-07 
Bengt Zöller Med fak Allmänmedicin Utlysning 2019-06-01 


Göran Jönsson Med fak Medicinsk forskning 
med särskild inriktning 
mot molekylär onkologi 


Befordran 2019-02-28 


Michael Edgerton Konstn fak Konstnärlig forskning i 
musik 


Utlysning 2019-06-01 


Helena Jernström Med fak Experimentell onkologi 
med inriktning mot 
integrativ 
cancerepidemiologi 


Befordran 2019-04-14 


Stefan Scheding Med fak Hematologi Befordran 2019-04-14 


Ramin Massoumi Med fak Molekylär Onkologi Befordran 2019-04-14 


Anders Björkman Med fak Handkirurgi Adjungerad 2019-04-01 


Richard Sutton Med fak Kardiologi Gäst 2019-04-01 


Diamanto Politis EHL Företagsekonomi Befordran 2019-03-28 


Martin Malmsten Nat fak Farmaceutisk fysikalisk 
kemi 


Gäst 2019-04-01 


Johan Jakobsson Med fak Medicinsk forskning 
med särskild inriktning 
mot neurovetenskap 


Befordran 2019-03-28 


Sabine Schönfeld Sam fak Klinisk psykologi Gäst 2019-04-15 


Christelle Prinz LTH Experimentell biofysik Befordran 2019-04-04 


Erik Lind LTH Nanoelektronik Befordran 2019-04-04 


2019-04-08 
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 2 
 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2019. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
17 st. 29 % 71 % 


Utlysningar   
Befordringar 3 st. 6 st. 


Kallelser   
Gäst 2 st. 3 st. 


Adjungerad  1 st. 
Utlysningar  2 st. 


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. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2019-01-25 – 2019-04-04
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


Beredningsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till ordförande 
och ledamöter i MAX IV-styrelsen  


Bakgrund 
MAX IV-laboratoriet ska enligt Förordning (1994:946) om den nationella 
forskningsanläggningen i elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i 
Lund ledas av en styrelse. Denna ska bestå av en ordförande och åtta andra 
ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter ska utses av styrelsen för Lunds 
universitet i samråd med Vetenskapsrådet (VR) och Verket för innovationssystem 
(VINNOVA). 


Lunds universitet och VR är eniga om att det vore en fördel att förslag till 
ledamöter framöver tas fram av en beredningsgrupp bestående av representanter 
från Lunds universitet, VR och Universitetens referensgrupp för 
forskningsinfrastruktur (URFI). Detta skulle borga för en dialog tidigt i processen 
och att förslagen som tas fram är väl förankrade. Detta förslag är avstämt med 
VINNOVA. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen beslutar att förslag till ordförande och ledamöter i MAX IV-
styrelsen fortsättningsvis ska tas fram av en beredningsgrupp bestående av en 
representant från vardera Lunds universitet, Vetenskapsrådet samt Universitetens 
referensgrupp för forskningsinfrastruktur. Respektive organisation utser sin 
representant. 


2019-04-15 
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