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Rapport över riskarbetet vid Lunds universitet 2019 
 


1. Sammanfattning 
Riskarbetet 2019 har utförts i enlighet med beslutat ramverk för intern styrning och kontroll vid 


Lunds universitet, med inriktning på riskarbetet (se bilaga 1). 


Riskutskottet och rektor anser att väsentliga risker är identifierade och ändamålsenligt hanterade. 


Adekvata åtgärder genomförs i verksamheten och den gemensamma förvaltningen och styrelsen 


bidrar till åtgärderna genom olika beslut i verksamhetsplan, resursfördelning och andra 


förekommande ärenden.  


Riskutskottet och rektor har identifierat följande risker att hantera gemensamt inom universitetet 


 Risk att mål och ambitioner inom utbildningen på grund‐ och avancerad nivå inte nås på 


grund av stagnerande eller minskande anslag/avgifter 


 Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och tillgängliggöra information 


digitalt 


 Risk att myndighetskapitalet inte används optimalt för att uppnå mål och ambitioner 


Samtliga fakulteter och den gemensamma förvaltningen intygar att det råder betryggande intern 


styrning och kontroll. 


2. Bakgrund 
Universitetsstyrelsen ska säkerställa att det finns en process för intern styrning och kontroll som 


fungerar på ett betryggande sätt så att universitetet med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, 


uppnår verksamhetens mål och uppfyller de så kallade verksamhetskraven i 3 § 


myndighetsförordningen1. Som en del av en sådan process ska det finnas en riskhantering som 


säkerställer att myndigheten har kontroll över riskerna i verksamheten, se bilaga 1 för att ta del av 


ramverket som universitetsstyrelsen har beslutat om. 


Samtliga fakulteter, LUKOM, MAX IV och UB (samtliga benämns hädanefter som ”fakulteter”) och 


den gemensamma förvaltningen har värderat tolv allmänna risker (se bilaga 2) som rektor i samråd 


med Riskutskottet har tagit fram. Fakulteterna och gemensam förvaltning har även i flera fall 


identifierat specifika risker för sin verksamhet. Vidare har lämpliga åtgärder identifierats och en 


rapportering som sker i dialogform har gjorts till avdelning Planering. En sammanfattning av 


materialet tillsammans med rapportering från rektors ledningsgrupp utgör underlag för denna 


promemoria. 


3. Riskutskottets rekommendationer  
Riskutskottet har tagit del av det riskarbete gällande riskvärderingar och åtgärder som universitetets 


ledningsgrupp och fakulteterna har genomfört. Riskutskottet bedömer att fakulteternas 


riskhantering och beslutade åtgärder är ändamålsenliga samt att väsentliga risker är identifierade.  


Vidare instämmer Riskutskottet i rektors förslag på risker som ska hanteras gemensamt inom 


universitetet, se avsnitt 4. 


                                                            
1  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt 
och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den 
redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 
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4. Rektors och ledningsgruppens riskarbete och bedömning 
Rektor har tillsammans med ledningsgruppen genomfört en riskdialog där de allmänna riskerna har 


värderats. Rektor har också tagit del av fakulteternas specifika risker med riskvärde tolv och högre 


samt de åtgärder fakulteterna och den gemensamma förvaltningen har angett för att möta riskerna.  


Rektor anser att fakulteternas åtgärder, tillsammans med åtgärder inom gemensam förvaltning, är 


tillräckliga för att hantera riskerna. Utöver de åtgärder som fastställs i riskarbetet gör också styrelsen 


satsningar med koppling till riskerna främst inom ramen för verksamhetsplanen och 


resursfördelningen. 


Av de tolv allmänna riskerna har rektor föreslagit att följande tre ska hanteras gemensamt inom 


universitetet:  


Finansiering av utbildning på 
grund‐ och avancerad nivå 


Risk att mål och ambitioner inte nås på grund av 
stagnerande eller minskande anslag/avgifter 


Digital informationssäkring  Risk för inadekvata system och processer för att spara, 
bevara och tillgängliggöra information digitalt 


Myndighetskapitalet  Risk att myndighetskapitalet inte används optimalt för att 
uppnå mål och ambitioner 


 


I avsnitt 4.1 – 4.3 kommenteras de risker Riskutskottet och rektor föreslår ska hanteras gemensamt. 


4.1  Finansiering av utbildning på grund‐ och avancerad nivå 
Flera fakulteter har liksom rektor och ledningsgruppen värderat risken gällande finansiering av 


utbildning på grund‐ och avancerad nivå högt. I verksamheten pågår ständigt åtgärder för att uppnå 


mål och ambitioner trots urholkningen av utbildningsanslaget. Styrelsen har påtalat för regeringen 


att det i det långa loppet är omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe en hög 


utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad konkurrens på en 


global marknad.  


4.2  Digital informationssäkring 
Risken är komplex bland annat för att det saknas riktlinjer nationellt och inom EU. En nationell 


översyn och samordning skulle gagna området, men i avvaktan på en sådan vidtas åtgärder på 


samtliga nivåer inom universitetet. På universitetsgemensam nivå har bland annat 


informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud tillsatts och förslag på forskningsdatapolicy 


har arbetats fram. Frågan är fortsatt prioriterad av universitetet och fler åtgärder planeras.  


4.3  Myndighetskapitalet 
Universitetets samlade myndighetskapital på 1,7 miljarder riskerar att påverka universitetets 


möjligheter att utverka nya medel från regeringen och från externa bidragsgivare. För att 


myndighetskapitalet ska användas effektivt har styrelsen infört ett måltal för fakulteterna och en 


avlyftsmodell för myndighetskapital som överstiger måltalet. Avlyft myndighetskapital ska användas 


för gemensamma strategiska satsningar. Samtidigt ger myndighetskapitalet stabilitet och 


långsiktighet när beroendet av externa medel blivit allt större, vilket är en del av förklaringen till att 


risken är lägre värderad på fakultetsnivån. En annan förklaring är att flertalet fakulteter har vidtagit 


åtgärder i form av egna avlyftsmodeller och strategiska satsningar bland annat vad gäller 


rekryteringar.  


5. Gemensam förvaltnings riskarbete och bedömning  
Inom gemensam förvaltning är bedömningen att det råder betryggande intern styrning och kontroll. 
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Gemensam förvaltning tar ställning till de allmänna riskerna men antar perspektivet vilka åtgärder 


som förvaltningen kan bidra med för att minska verksamheternas risker och för att effektivisera och 


höja kvaliteten på stödet till verksamheten. Vid större systemskiften, till exempel övergången till det 


digitala samhället, kan det krävas översyn av organisation, metoder och stödsystem. Likaså kräver 


stora lokalförändringar med nya behov ett förändrat stöd med utvecklad kompetens. Denna typ av 


åtgärder är många gånger komplexa och vanligen påbörjas arbetet med dem med ett projekt eller en 


utredning som tydliggör vad som krävs för att åtgärderna ska få effekt i hela verksamheten. Den här 


typen av större förändringsarbeten tar åtskilliga år att genomföra. 


Vad gäller risken att lagar, förordningar och interna regelverk inte efterlevs har gemensam 


förvaltning ett stort ansvar som tillhandahållare av regeltolkning, rutinbeskrivningar, systemstöd med 


mera. Här görs också kontinuerliga bedömningar om befintligt stöd behöver utvecklas. 


6. Fakulteternas riskarbete och bedömning 
Inom samtliga fakulteter är bedömningen att det råder betryggande intern styrning och kontroll. 


Sannolikhet‐ och konsekvensbedömning av de allmänna riskerna framgår av bilaga 3. 


De allmänna riskerna är i stort sett desamma mellan åren även om vissa justeringar av 


formuleringarna görs. Några allmänna risker har tidigare tagits bort eftersom de fick en så låg 


värdering att de inte var relevanta. Generellt har värderingen av de allmänna riskerna blivit något 


lägre vilket beror på att åtgärder har satts in men också på en mognad i riskarbetet gällande 


resonemang runt sannolikhet och konsekvens. 


I riskarbetet på fakulteterna är institutionerna involverade och arbetet betraktas i allt större 


utsträckning som en naturlig del av ledningsprocessen. 


De specifika risker som fakulteterna har identifierat och som har ett riskvärde som är tolv eller högre 


redovisas i bilaga 4. MAX IV står för en stor andel av de specifika riskerna, se vidare i avsnitt 6.1 . 


6.1  MAX IV 
MAX IV har svårt att fullt ut bedöma de allmänna riskerna eftersom huvuduppgiften inte är att 


bedriva utbildning och forskning utan att vara en forskningsinfrastruktur. Verksamheten är 


därigenom av en annan karaktär än den verksamhet som fakulteterna bedriver. Ledningen på MAX IV 


har istället identifierat ett flertal specifika risker (se bilaga 4) och gör en statusuppdatering av 


åtgärderna varje kvartal. De två högst värderade riskerna är finansieringen under nuvarande 


avtalsperiod 2019‐2023 och vilka ekonomiska och andra förutsättningar som kommer att gälla efter 


2023. Som en åtgärd har universitetsledningen beslutat att förstärka relationerna med finansiärerna. 


En person har fått i uppdrag att vara ledningens särskilda stöd i frågan om finansiering och 


framtidsstrategi på nationell nivå.  


7. Allmänna risker, bedömning och åtgärder 
I det följande redovisas riskmatriser för de allmänna riskerna och till höger om matriserna visas 


exempel på beslutade åtgärder. Varje stjärna i matrisen motsvarar en fakultets riskvärdering, och 


stjärnan med blå fyllning svarar för ledningsgruppens riskvärdering. Vissa risker värderas inte av  


MAX IV, LUKOM eller UB beroende på att riskerna inte är aktuella för verksamheten. 
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Regelefterlevnad 


 


 


Finansiering av utbildning på grund‐ och avancerad nivå 
Värderas inte av MAX IV, LUKOM, UB                           


 


Digitalisering inom utbildningen 
Värderas inte av MAX IV, LUKOM 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Risk att lagar, förordningar och interna regelverk inte 


efterlevs 


Gemensam  förvaltning  arbetar  kontinuerligt  med  att 


tillhandahålla  tolkning,  stöd  och  utbildning  så  att 


regelefterlevnaden hålls på en hög nivå. Ett projekt har 


inrättats med syfte att se över universitetets regelverk 


och  regelefterlevnad  kopplat  till  UKÄ:s  kommande 


granskning.  Fakulteterna  arbetar  med  att  sprida 


kunskap, se över hemsidor och översyn av regelverken 


på delade  institutioner.  Ytterligare en viktig åtgärd är 


att  föra  en  dialog  runt  vikten  av  regelefterlevnad.   


MAX IV har påbörjat ett flertal åtgärder för att förbättra 


regelefterlevnaden bland annat i form av utbildningar, 


uppdatering  av  delegationsordningen  och  tydligare 


riktlinjer. 


Risk att mål och ambitioner inte nås på grund av 


stagnerande eller minskande anslag/avgifter 


Åtgärder  som  fakulteterna  anger  består  i  att  utnyttja 


nya digitala möjligheter för effektivisering, att ständigt 


se  över  utbildningsutbudet,  vara  aktiv  när  nya 


utbildningar utlyses t ex tolkutbildning, Kulturskolekliv 


och  uppdragsutbildningar  (Skolverket)  för  att  få  en 


större  basfinansiering.  Universitetsledningen  lyfter 


fram risken genom att nämna den i  budgetunderlaget 


till  regeringen  och  vid  dialoger  med 


utbildningsdepartementet. 


Risk att mål och ambitioner gällande digitalisering inom 


utbildning inte uppnås 


Åtgärder  som  fakulteterna  anger  är  att  avsätta  tid  och 


resurser  för  pedagogisk  utveckling  av  lärare  och  andra 


medarbetare,  att  starta  projekt  om  digitalisering  i 


undervisning  och  inom  examination,  på  fakultetsnivå 


tillsätta vicerektor med ansvar för digitalisering, arbeta för 


utveckling av ALC salar (Active Learning Classroom), starta 


projekt  med  antagning.se  kring  antagningsprocessen, 


anställa IT‐pedagog. Gemensam förvaltning arbetar för att 


säkerställa att rätt stöd tillhandahålles, implementerar en 


fakultetsgemensam lärplattform (Canvas) och undersöker 


möjligheten till stöd för tentaservice. 
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Finansiering av forskning och forskarutbildning  


Värderas inte av LUKOM, UB  


 


 


Finansiering av forskning 
Värderas inte av LUKOM, UB 


 


Infrastruktursatsningar 
Värderas inte av MAX IV


 


Risk att mål och ambitioner inom forskning och 


forskarutbildning inte nås på grund av otillräckliga 


ekonomiska förutsättningar 


En tydlig åtgärd som fakulteterna anger är att intensifiera 


arbetet  med  att  erhålla  externfinansiering.  Ytterligare 


åtgärder är att göra organisationsförändring för att möta 


framtida utmaningar, aktivt arbeta mot EU för att finna nya 


finansiärer,  clustra  forskargrupper  med  gemensamma 


intressen  och  överbygga  sårbarhet  mellan  institutioner 


(ständigt  pågående  samtal).  Gemensam  förvaltning 


arbetar  med  effektiviseringsåtgärder  och  har  samlat 


verksamhet  som  stödjer  möjligheter  att  få  utökad 


finansiering  i  en  sektion  (FSI).  Satsning  på  forskarskola 


(Agenda 2030). 


Risk att externt finansierad forskning styr inriktningen på 


annan forskningsverksamhet och på utbildningen 


Flera  fakulteter  anger  som  åtgärd  att  de  ser  över  sin 


forskningsorganisation. Ytterligare åtgärder är att tacka nej 


till  mindre  gynnsamma  bidrag,  föra  dialog  med 


bidragsgivare,  ha  ett  proaktivt  förhållningssätt,  önska 


diskussion inom SUHF angående statliga finansiärers krav 


på  medfinansiering.  Gemensam  förvaltning  har 


implementerat rutiner och stöd så att ansökning av externa 


medel sker med full information och på ett korrekt vis.  


 


Risk att infrastruktur inte stödjer mål och ambitioner inom 


utbildning och forskning 


LTH,  Medicin  och  Natur  samarbetar  runt  infrastrukturer 


och har bl a gemensamma utlysningar. Ytterligare åtgärder 


som  fakulteterna  anger  är  kartläggning  av  infrastruktur 


inom forskning,  föra dialog med forskningsfinansiärer och 


med  ledningen,  nationell  samverkan,  införa 


universitetsgemensam  lärplattform  och  upprätta 


investeringsplaner. UB för dialog med Kungliga Biblioteket. 


Gemensam  förvaltning  bedriver  långsiktigt  arbete  med 


samordning  av  IT‐verksamheten.  Universitetsgemensam 


finansiering av forskningsinfrastruktur. 
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Digital informationssäkring 


 


Lokalbeståndet 


 


 


Rekrytering och karriär 


 


Risk att lokalbeståndet inte stödjer mål och ambitioner 


inom utbildning och forskning 


Åtgärder som fakulteterna anger är att arbeta strukturerat 


med  större  förändringar  av  lokalbeståndet  och  ta 


projektledare och projektgrupp till hjälp samt föra dialog 


med  ledningen.  Gemensam  förvaltning  har  sett  över 


processen  för  Campusutveckling  och  har  tillsatt  en 


arbetsgrupp för samordning av Active Learning Classroom. 


Gemensam  förvaltning  redovisar  årligen  lokalplanen  för 


styrelsen. 


Risk för inadekvata system och processer för att spara, 


bevara och tillgängliggöra information digitalt 


Avsaknad  av  EU‐  och  nationella  riktlinjer  försvårar 


åtgärdsbesluten.  Åtgärder  som  fakulteterna  anger  är  att 


anställa arkivarier,  införa  intranät,  samarbeta runt digital 


informationssäkring, ha en hög prioritering av IT‐säkerhet, 


digitalisera samlingar, harmonisera regelverk med Region 


Skåne (Medicinska fakulteten). Gemensam förvaltning har 


initierat  projekt  och  har  bl  a  arbetat  mycket  med 


implementeringen  av  GDPR.  Informationssäkerhets‐


samordnare och dataskyddsombud har tillsatts. Förslag på 


forskningsdatapolicy har arbetats fram. 


Risk för svårighet att attrahera och behålla medarbetare 


Åtgärder  som  fakulteterna  anger  är  tydlighet  gällande 


karriärvägar,  informera  om  vilka  förmåner  det  svenska 


samhället  erbjuder  i  samband  med  internationella 


rekryteringar,  projektet  Tellus,  ackrediteringsarbete, 


kompetensförsörjningsplaner,  startpaket  för 


nyrekryterade  professorer.  Gemensam  förvaltning 


fortsätter satsa på kompetens‐ och karriärutveckling samt 


arbetar med en Chefsplattform.  
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Könsfördelning 


 


Internt samarbete 


 


 


Myndighetskapitalet 


 


 


Risk att ojämn könsfördelning består eller ökar inom vissa 


personalkategorier 


Åtgärder  som  fakulteterna  anger  är  analys‐  och 


kartläggningsarbete  av  befintliga  strukturer,  sondering  i 


förväg  av  sökfält  vid  rekryteringar,  aktiva  jämställdhets‐ 


och  likabehandlingskommittéer,  ge  finansieringsstöd  vid 


rekrytering  av  biträdande  universitetslektorer  och 


gästprofessor av underrepresenterat kön, proaktivt arbete 


på  ledningsnivån  och  i  nämnder  och  kommittéer.  Ett 


långsiktigt  förändringsarbete.  Gemensam  förvaltning 


förstärker  stödet  för  arbete  med  jämställdhet  och 


likabehandling. 


Risk för hinder för samarbeten inom universitetet 


Åtgärder  som fakulteterna anger är att de har en positiv 


inställning  till  samarbeten,  befrämjar  medarbetarnas 


medverkan  i  universitetsgemensamma  sammanhang,  att 


det  finns  gemensamma  ledningsorgan  över 


fakultetsgränserna,  strukturerat  samarbete  M‐N‐LTH, 


översyn av enhet med utbrett  samarbete  (CEC) – kan ge 


goda  exempel.  Rekommendationer  i  utredningen  om 


hinder för samarbeten är prioriterade och påbörjade inom 


gemensam förvaltning.  


Risk att myndighetskapitalet inte används optimalt för att 


uppnå mål och ambitioner 


Åtgärder som fakulteterna anger är strategiska satsningar på 


rekryteringar  (bl  a  meriteringsanställningar),  noggrann 


ekonomisk  uppföljning,  avlyftsmodell  mot  institutionerna 


för att stimulera användandet av myndighetskapitalet. Inom 


gemensam  förvaltning  görs  årligen  en  genomgång  av 


sektionernas  ekonomi. Medel  som  inte  förbrukats  för  sitt 


ändamål  dras  tillbaka  så  att  det  inte  skapas 


myndighetskapital på sektionerna.  







 







 


Postadress 221 00 Lund, Besöksadress Arkeologen Sandgatan 1 Telefon 046-222 71 16, E-post Elisabeth.Pupp@rektor.lu.se   


S tyre lsen 


Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet, 
med inriktning på riskarbetet 


Detta beslut ersätter Ramverk för intern styrning och kontroll vid Lunds universitet 
beslutat av universitetsstyrelsen 2016-12-09 (Dnr LS 2013/191). Ändringen av 
ramverket är föranlett av ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och 
kontroll som infördes per 2019-01-01 och av en ambition att tydligare beskriva den 
del av arbetet med intern styrning och kontroll som avser riskarbetet. Övriga delar 
av arbetet med intern styrning och kontroll regleras av arbetsordning, 
delegationsordning samt övriga fastlagda policyer och riktlinjer. 


Mål för arbetet med intern styrning och kontroll 
Lunds universitets styrelse ansvarar för universitetets verksamhet och att den 
bedrivs effektivt, enligt gällande rätt och enligt vad som följer av medlemskapet i 
EU, att verksamheten redovisas tillförlitligt och rättvisande och att universitetet 
hushållar väl med statens medel. För att med rimlig säkerhet tillse att myndigheten 
fullgör sina mål och uppdrag ska det finnas en process för intern styrning och 
kontroll. Processen utgör också underlag för universitetsstyrelsens bedömning i 
årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen under det gångna året 
har varit betryggande. I processen ingår bland annat att identifiera och hantera 
väsentliga risker.   


Arbetet med att identifiera och hantera väsentliga risker består i att göra en 
riskanalys, att fastställa åtgärder som är nödvändiga utifrån riskanalysen och 
fastställd riskaptit samt att dokumentera detta i den utsträckning som är nödvändig 
för myndighetens uppföljning och bedömning av om den interna styrningen och 
kontrollen är betryggande.   


Om inget annat anges avser begreppet ”fakulteter” i detta ramverk också USV, 
MAX IV-laboratoriet, LUKOM och Universitetsbiblioteket. 


Mål och uppdrag för Lunds universitet 


Processen för intern styrning och kontroll ska tillse att myndigheten fullgör sina 
mål och uppdrag. Med mål och uppdrag för Lunds universitet avses följande:   
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‐ De krav som ställs av regering och riksdag, framför allt genom 
Myndighetsförordningen (2007:515), Högskolelagen (1992:1434), 
Högskoleförordningen (1993:100) och regleringsbrev. 


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


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


 
Metod 
Processen för intern styrning och kontroll är en del av universitetets planering, 
löpande uppföljning och utvärdering av verksamheten. Riskanalysen speglar de 
regelverk och uppdrag som universitetet lyder under och också de möjligheter och 
hinder att uppnå mål och ambitioner som universitetet självt har beslutat om. 
 
Riskanalysen görs årligen och inleds med att så kallade allmänna risker tas fram.  
De allmänna riskerna är framtagna utifrån universitetets omvärldsbevakning och 
tidigare års riskanalyser och ska vara relevanta för i stort sett alla delar av 
universitetet. Samtliga fakulteter och den gemensamma förvaltningen värderar de 
allmänna riskerna och om ytterligare risker identifieras av en fakultet eller den 
gemensamma förvaltningen benämns dessa som specifika och värderas på 
motsvarande vis. Riskvärderingen är en bedömning där sannolikhet och 
konsekvens åsätts värden som tillsammans ger ett riskvärde. Riskvärdet 
tillsammans med riskaptiten avgör behovet av åtgärder. 
 
Riskhanteringen, det vill säga de åtgärder som ska vidtas av fakulteterna och den 
gemensamma förvaltningen för att hantera en risk, grundar sig på flera 
ställningstaganden.  


‐ En risk kan accepteras om påverkan på verksamheten är liten, om risken 
ligger utanför verksamhetens kontroll eller om åtgärder är för kostsamma 
att genomföra i förhållande till den förväntade nyttan.   


‐ En risk kan begränsas genom att åtgärder vidtas för att minska 
sannolikheten och/eller påverkan av att en händelse inträffar. 


‐ En risk kan i vissa fall delas med annan myndighet, till exempel 
Kammarkollegiet, eller hanteras i samarbete med annan myndighet som 
har möjlighet att vidta åtgärd. 


‐ En risk kan elimineras genom att de aktiviteter eller händelser som ger 
upphov till risken undviks. 


Fakulteterna och den gemensamma förvaltningen fastställer för varje risk en 
adekvat riskhantering och lämpliga åtgärder. Rektor i samråd med riskutskottet 
bedömer om fakulteternas riskhantering och beslutade åtgärder är ändamålsenliga.  


 
En uppföljning av beslutade åtgärder ska genomföras årligen. Uppföljningen bör 
visa hur långt arbetet med åtgärderna har kommit och om resultatet har blivit som 
avsett. 
 
Riskanalysen, fastställda åtgärder samt uppföljning och bedömning av om 
processen fungerar på ett betryggande sätt ska dokumenteras i den utsträckning 
som är nödvändig för att bidra till universitetsstyrelsens bedömning av om den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande. En rapportering gällande årets 
riskarbete görs till universitetsstyrelsen inför bedömningen i årsredovisningen. 
Ansvariga för fakulteter och den gemensamma förvaltningen intygar årligen att det 
råder betryggande intern styrning och kontroll genom ett särskilt intyg.    
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Ansvar 


Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll 
och redovisar i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen har varit 
betryggande. Därmed har universitetsstyrelsen också ansvar för att det finns en god 
intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern 
styrning och kontroll och för att säkerställa att processen är ändamålsenlig. 
Universitetsstyrelsen informeras om det årligen genomförda riskarbetet som ett av 
underlagen till bedömningen i årsredovisningen.  
 
Universitetsstyrelsens riskutskott deltar i den årliga beredningen av 
universitetsstyrelsen beslut om intern styrning och kontroll samt rådger 
universitetsstyrelsen om huruvida riskhanteringen är ändamålsenlig. Riskutskottet 
identifierar i samråd med rektor risker som är lämpliga att hanteras gemensamt 
inom universitetet. 
 
Universitetsstyrelsens revisionsutskott följer upp efterlevnaden av universitetets 
ramverk för intern styrning och kontroll.  
 
Rektor ska tillse att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid 
universitetet och tar i samråd med riskutskottet fram allmänna risker och nivån av 
riskaptit på dessa. Rektor ansvarar också i samråd med riskutskottet för att 
universitetets riskhantering är ändamålsenlig och för att identifiera risker som är 
lämpliga att hantera gemensamt inom universitetet. Vidare ansvarar rektor för att 
bereda ärendet om riskhantering till universitetsstyrelsens riskutskott och för att 
bereda universitetsstyrelsens beslut om intern styrning och kontroll i samband med 
årsredovisningen. Rektor ansvarar också för att lämpliga stödfunktioner finns för 
att säkerställa och följa upp arbetet med intern styrning och kontroll.   
 
Förvaltningschefen, dekaner, kanslichefer, sektionschefer, processägare och 
systemägare samt motsvarande ansvarar för arbetet med riskhantering inom sitt 
ansvarsområde såsom linjeorganisation, processer och system. 
 
Internrevisionen genomför oberoende granskningar av processen för intern 
styrning och kontroll och ska granska om myndigheten med rimlig säkerhet fullgör 
sina uppgifter, uppnår sina mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen.  
 
Samtliga nivåer i organisationen ska vara engagerade i processen för intern 
styrning och kontroll. 
 







Beskrivning Exempel


Risken är allmänt känd för att inträffa


Risken har inträffat några gånger


Risken har inträffat vid enstaka tillfällen


Beskrivning  Exempel


Bestående konsekvens


Långvarig konsekvens


Kortvarig konsekvens


Kortvarig begränsad konsekvens


Ingen faktisk konsekvens


5 R3 R3 R4 R5 R5


4 R2 R3 R4 R4 R5


3 R2 R3 R3 R4 R4


2 R1 R2 R3 R3 R3


1 R1 R1 R2 R2 R3


1 2 3 4 5


Obetydlig Mindre Medel Allvarlig 
Mycket 


allvarlig


R1


R2


R3


R4


R5


Ska åtgärdas snarast möjligt


Åtgärd måste vidtas direkt


Klassning av risk samt behov av åtgärd


Mycket vanlig


Vanlig


Sa
n
n
o
lik
h
et


Hög, mycket allvarlig risk


Allvarlig risk


Åtgärdas så långt som rimligt


Konsekvens


Ganska vanlig


Ganska ovanlig


Osannolik


Behov av åtgärd


Inget krav på åtgärd


Överväg åtgärd


Klassning av risk


Liten risk


Låg, försumbar risk


Medel, viss risk


Konsekvens


Bedömningsgrunder för konsekvens 


1 Osannolik


3 Ganska vanlig


2 Ganska ovanlig


Risken inträffar endast under exceptionella 


förhållanden


Händelsen har inte inträffat tidigare                                          


Bedöms inte inträffa inom överskådlig framtid


5 Mycket allvarlig


4 Allvarlig


3 Medel


2 Mindre


1 Obetydlig


Mycket stor skada på varumärke, forskning och 


studentunderlag                                                            


Nuvarande styrelse och ledning hanterar inte situationen


Stor skada på varumärke och studentunderlag                       


Händelser och problem som kräver åtgärd från styrelse 


och ledning


Kortvarig skada på varumärke och studentunderlag    


Händelser och problem som kräver åtgärd från ledning 


och övriga chefer


Bedömningsgrunder för sannolikhet 
Sannolikhet


Risken kan inträffa när som helst eller har 


redan inträffat


4 Vanlig


5 Mycket vanlig


Möjlig viss skada på varumärke och studentunderlag      


Konsekvenserna kan hanteras inom ramen för den 


löpande verksamheten, händelser och problem hanteras 


av repsektive chef
Ingen skada på varumärke och studentunderlag     


Händelser och problem hanteras av lägre chefer och 


övriga medarbetare


Vi vet att detta kommer hända                                                   


Händelsen kan inträffa när som helst


Typen av händelse är allmänt känd för att inträffa                 


Kan förväntas inträffa inom ett år


Det finns flera kända fall av händelsen                                      


Kan inträffa inom ett till fem år


Det finns få kända fall av händelsen                                           


Kan inträffa inom en femårsperiod







Allmänna risker 2019 


Område Risk Kommentarer Riskaptit 
1 Regelefterlevnad Risk att lagar, förordningar och 


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


 Är chefer och medarbetare över lag ”rustade” vad gäller 
regelefterlevnad och att agera mot oegentlighetshot? Vad ligger 
till grund för svaret på den frågan? Vilka eventuella 
förbättringspotentialer finns? Finns adekvata systemstöd och 
rutiner? Finns det några uppenbara risker för dålig 
regelefterlevnad? I sådana fall vilka? Finns det några uppenbara 
risker för oegentligheter? I sådana fall vilka? Finns det något 
särskilt att rapportera eller lyfta fram avseende detta? I sådana 
fall vad? 


R1 


2 Finansiering av utbildning 
på grund- och avancerad 
nivå 


Risk att mål och ambitioner inte nås 
på grund av stagnerande eller 
minskande anslag/avgifter 


Ersättningen per student räknas i många fall inte upp i tillräcklig 
omfattning för att möta kostnadsökningar. En till viss del 
ofinansierad utökning av universitets uppdrag bidrar dessutom 
ytterligare till ett ökande gap mellan kostnader och intäkter. Till 
detta kommer det effektiviseringskrav som åläggs universitetet 
varje år. 


Hur agerar fakulteten/motsvarande i denna problematik? Vilka 
åtgärder vidtas? Vad händer på lite längre sikt om 
problematiken kvarstår? Vilka möjligheter går förlorade?  


R2 


3 Digitalisering inom 
utbildning 


Risk att mål och ambitioner gällande 
digitalisering inom utbildning inte 
uppnås 


Den här risken relaterar även till risk 2 som adresserar 
finansiering av utbildning. Kan digitalisering bidra till att höja 
kvaliteten inom givna ekonomiska ramar? 


R2 
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Digitalisering inom utbildningen kan t ex innebära nya 
pedagogiska metoder, nya digitala plattformar, 
inspelningsfaciliteter, examinationsformer mm. 
Hur arbetar fakulteten/motsvarande med digitalisering? Hur 
ligger ni till jämfört med andra jämförbara 
fakulteter/motsvarande, både inom LU och utanför?  


4 Finansiering av forskning 
och forskarutbildning 


Risk att mål och ambitioner inom 
forskning och forskarutbildning inte 
nås på grund av otillräckliga 
ekonomiska förutsättningar 


För att LU ska nå uppsatta mål förutsätts att forskningen och 
forskarutbildningen vid LU spänner över många områden samt 
uppvisar både bredd och djup.  
 
Hur agerar fakulteten/motsvarande för att skapa 
förutsättningar för att upprätthålla forskning och 
forskarutbildning inom flera områden som inrymmer både spets 
och bredd?  
 


R2 


5 Finansiering av forskning Risk att externt finansierad forskning 
styr inriktningen på annan 
forskningsverksamhet och på 
utbildningen 


Hur ser fakulteten/motsvarande på relationen mellan 
externfinansierad forskning och forskning finansierad med 
anslag? Vad innebär en balans mellan de två 
finansieringsformerna? Hur uppnås en bra balans? Vad händer 
på sikt om det inte går att få en bra balans?  


R2 


6 Infrastruktursatsningar Risk att infrastruktur inte stödjer mål 
och ambitioner inom utbildning och 
forskning 


Infrastruktur i olika former är ofta en nödvändig förutsättning 
för att bedriva konkurrenskraftig utbildning och forskning. 
Behovet av en välfungerande infrastruktur speglar universitets 
bredd. Det kan röra sig om allt från tillgången till bibliotek, arkiv 
och samlingar till MAX IV.  
 
Beskriv problem och möjligheter gällande infrastruktur inom er 
verksamhet. Hur upplevs möjligheterna till samarbete och 
samverkan med andra verksamheter inom och utom LU vad 
gäller nyttjande av infrastruktur och planerandet för ny 
infrastruktur?  


R2 


7 Digital informationssäkring Risk för inadekvata system och 
processer för att spara, bevara och 
tillgängliggöra information digitalt  


Den här punkten kopplar till riskerna gällande regelefterlevnad, 
forskning samt infrastruktur (risk 1, 4 och 6).  
 


R1 







 


 


Det finns en rad regler kring hur universitetet ska/inte ska 
tillgängliggöra information digitalt. En viktig fråga rör GDPR och 
integritetsskydd.  
 
Det kan också handla om digitalisering som infrastruktur. En 
stor del av forskningen vid LU behöver adekvata digitala system 
och processer för att spara, bevara och tillgängliggöra forskning 
och forskningsresultat. Det handlar om IT-säkerhet, sårbarhet, 
öppenhet kontra slutenhet etc.  
 
Vad innebär risken i er verksamhet? Vilka utvecklingspotentialer 
finns?  


8 Lokalbeståndet Risk att lokalbeståndet inte stödjer 
mål och ambitioner inom utbildning 
och forskning  


Det ställs många olika krav på lokalerna. De ska bidra till en god 
arbetsmiljö, de ska vara tillgänglighetsanpassade, de ska vara 
väl anpassade till verksamheten som bedrivs, de ska vara 
attraktiva så att de kan bidra till att rekrytera nya medarbetare 
och studenter etc. 
 
Beskriv lokalbeståndet hos er. Ge er bild av ett framtida 
lokalbehov, väg gärna in sådant som hur digitalisering och andra 
trender kan komma att förändra hur undervisning bedrivs och 
därmed påverka lokalbehovet. Hur ska detta matchas med 
finansiering?  


R2 


9 Rekrytering och karriär Risk för svårighet att attrahera och 
behålla medarbetare  


Vad finns det för problem och möjligheter när det gäller att 
attrahera och behålla medarbetare inom olika kategorier av 
medarbetare?  


R2 


10 Könsfördelning Risk att ojämn könsfördelning består 
eller ökar inom vissa 
personalkategorier  


Universitetsstyrelsen har fastställt ett mål för rekryteringen av 
kvinnliga professorer. Det finns anledning att fundera på hur 
könsfördelningen ser ut även inom andra personalkategorier.  
 
Hur ser könsfördelningen ut i olika kategorier? Hur bedömer ni 
denna könsfördelning? Gör ni något för att försöka förändra 
könsfördelningen? I sådana fall vilka åtgärder? 
 


R2 


11 Internt samarbete Risk för hinder för samarbeten inom 
universitetet  


Universitetet är en starkt decentraliserad organisation med 
mycket olika verksamhetsmässiga förutsättningar. Det kan 


R3 







 


 


innebära risker för uteblivet samarbete som hade kunnat öka 
kvaliteten i verksamheten och möjliggöra en effektivare 
resursanvändning.  
 
Det interna samarbetet kan utebli eller försvåras på grund av 
hinder av administrativ art. Vad gör ni för att undanröja 
hindren? Gör ni något för att öka omfattningen av samarbeten? 
Hur gör ni för att samarbeten ska bli mera uthålliga och 
systematiska? 
 


12 Myndighetskapitalet Risk att myndighetskapitalet inte 
används optimalt för att uppnå mål 
och ambitioner 


Det finns uppenbara risker med ett för stort myndighetskapital. 
Det kan bland annat leda till att olika aktörer gör bedömningen 
att LU inte är effektivt vad gäller att bedriva forskning och 
utbildning. Det kan också medföra svårigheter för universitetet 
att argumentera för ökade anslag och bidrag till både utbildning 
och forskning. 
 
Hur arbetar fakulteten/motsvarande för att tillse att kapital 
används effektivt? Vilka konkreta planer finns? Om det finns ett 
myndighetskapital inom utbildning, hur har det påverkat 
arbetet med att nå mål och ambitioner? 


R3 


 


 


 







LG – Ledningsgruppen, EHL – Ekonomihögskolan, HT – Humanistiska och Teologiska fakulteterna, J- Juridiska fakulteten,  
K – Konstnärliga fakulteten, LTH – Lunds tekniska högskola, M – Medicinska fakulteten, N – Naturvetenskapliga fakulteten, S- Samhällsvetenskapliga fakulteten,  
MAX IV – Max IV-laboratoriet, LUKOM – Lunds universitets kultur- och museiverksamheter, UB – Universitetsbiblioteket  


Riskkarta allmänna risker 2019 för fakultet eller motsvarande 
Symbolförklaring: 


Låg (försumbar) risk. Riskvärde 1-4. 


Medel (viss) risk. Riskvärde 5-10. 


Hög (allvarlig) risk. Riskvärde 12-25. 


Allmänna risker LG EHL HT J K LTH M N S MAX IV LUKOM UB 
1 Regelefterlevnad 


2 Finansiering av utbildning på 
grund- och avancerad nivå * * * 


3 Digitalisering  inom 
utbildningen * * 


4 Finansiering av forskning 
och forskarutbildning * * 


5 Finansiering av forskning * * 
6 Infrastruktursatsningar * 
7 Digital informationssäkring 


8 Lokalbeståndet 


9 Rekrytering och karriär 


10 Könsfördelning 


11 Internt samarbete 


12 Myndighetskapitalet 


* risk som inte är aktuell för verksamheten


Bilaga 3







 







Bilaga 4


Specifika risker med riskvärde lika med eller större än 12


Org Titel


Risk 


värde


Sanno 


likhet


Konse 


kvens


EHL


Risk för obalans mellan tradition och innovation i 


utbildningen 12 3 4


HT


Svårigheter med att kunna skapa hållbara miljöer som 


bevarar ämnesbredden 16 4 4


HT


Risk att HT har otillräckligt inflytande trots ansvar för 


lärarutbildningen  20 5 4


HT Risk att utbildningsuppdraget inte nås 20 5 4


LTH TFHS:s framtid 12 4 3


LTH Kostnadsökningar E‐media 12 4 3


LTH Otillräckliga infrastrukturmöjligheter 12 3 4


LTH Flytt till Brunnshög 25 5 5


LTH


Risk att Lunds universitet utmanas av andra 


utbildningsaktörer 25 5 5


LUKOM Missed opportunities 12 3 4


MED Patienttillgång inom utbildning 16 4 4


MAX IV Brist på personal vid vissa kritiska positioner 12 4 3


MAX IV


Diverse risker relaterade till driften av accelerators‐ och 


strålrörskomponenter. Brist på förståelse för MAX IV:s 


unika behov i underhållsavtal för anläggningen. 15 3 5


MAX IV Möter inte strategiplanen för MAX IV 12 3 4


MAX IV Risk att driftsaktiviteter inte är samordnade 12 3 4


MAX IV


Risk att finansieringen inte möter budgeten, avser 


driftsbudget 2019‐2023 20 4 5


MAX IV


Risk att prioriteringar och hantering av projekt inte 


samordnas vilket leder till förseningar. Risk att 


projektens behov inte kan tillgodoses av kritiska, 


facilitetsgemensamma resurser. 12 3 4


MAX IV


Risk att strålrören inte levereras i tid eller enligt 


specifikation. (Gäller både användare och finansiärer) 15 3 5


MAX IV


Risk för otillräcklig kommunikation, både extern‐ och 


internkommunikation. 15 3 5


MAX IV Risk för stress i arbetsmiljön 16 4 4


Max IV Risk för svårigheter att attrahera och behålla personal 12 3 4


Max IV


Ökad komplexitet i finansieringsstrukturen, avser tiden 


efter 2023 20 4 5
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 32, 046-222 00 00 
E-post Tim.ekberg@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se 


Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Omvärldsbevakningen 2020 
Omvärldsbevakningen bygger vidare på de tidigare årens omvärldsanalyser och 
omvärldsbevakning. En större vikt läggs på de skeenden och trender i vår omvärld 
som mer direkt påverkar vår sektor och oss som universitet. Presentationen har 
därmed ett ökat fokus på högskolesektorn. 


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


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


Universitetsstyrelsen bör särskilt diskutera: 
- Vilka utmaningar och möjligheter bör universitetet och styrelsen särskilt


fokusera på under kommande året?


2019-12-03 


Universitetsstyrelsen 


1 Missiv 
Bilaga 17 a
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Biskopsgatan 5  Telefon 046-222 7001  046-222 00 00 (vx) 
E-post rektor@rektor.lu.se  Webbadress www.lu.se


Rektor  


Återrapportering på universitetsstyrelsens uppdrag att 
återkomma om förutsättningar för att hantera 
arbetsmiljöansvaret  


Universitetsstyrelsen gav på sammanträde 2019-04-26 uppdrag åt rektor 
att återkomma till styrelsen om hur arbetsmiljöansvaret är delegerat och 
följs upp inom Lunds universitet. Uppdraget återrapporterades på 
universitetsstyrelsens möte 2019-09-24. Styrelsen gav då rektor i 
uppdrag att ta fram ett underlag gällande det delegerade 
arbetsmiljöansvaret ur ett mer kvalitativt perspektiv, med fokus på vilket 
stöd och utbildningar som finns och hur det säkerställs att finns resurser 
för detta ansvar. 


Rektor ger härmed följande redovisning. 


Det finns universitetsgemensamt stöd på central nivå genom det så 
kallade SAM-teamet. Detta stöd vänder sig till chefer med 
arbetsmiljöansvar på samtliga nivåer inom universitetet. Teamet består 
av kompetenser inom olika områden som arbetar övergripande med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet: fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och 
social arbetsmiljö, säkerhet inklusive kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet 
och brandskydd. Det finns även kompetens inom studenternas fysiska 
och psykosociala arbetsmiljö. Fyra sektioner samverkar i teamet: 
Företagshälsovården, LU Byggnad, sektionen HR, samt sektionen 
Student och utbildning. SAM-teamet kan kontaktas av chef som behöver 
stöd i olika arbetsmiljörelaterade frågor. Vid behov deltar SAM-
teamsmedlemmar vid skyddsronder eller vid möte med 
skyddskommittéer och HMS-kommittéer samt kan också anlitas i 
samband med risk- och konsekvensbedömningar etc. SAM-teamet 
genomför också flera olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet.  


Lokalt stöd på fakultetsnivå finns i form av minst en 
arbetsmiljösamordnare på varje fakultet/motsvarande. 
Arbetsmiljösamordnarna, som i de flesta fall är HR-konsulter eller 
motsvarande, ingår i ett nätverk som sammankallas regelbundet av 
representanter för SAM-teamet. Arbetsmiljösamordnaren fungerar som 
stöd till chefen och deltar exempelvis i den årliga uppföljningen av 
SAM. Arbetsmiljösamordnaren kan också vara behjälplig i samband med 
tillbuds- och arbetsskaderapportering, fungera som facilitator vid OSA-
spel (OSA: organisatorisk och systematiskt arbetsmiljöarbete), bistå i 


2019-11-20 


Universitetsstyrelsen 


1 Återrapportering 
Bilaga 19 c
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risk- och konsekvensbedömningar samt skyddsronder m.m.. Även den 
lokala HR-funktionen är stöd för cheferna i arbetsmiljörelaterade frågor.  
  
Utbildningar i grundläggande arbetsmiljökunskap, där 
arbetsmiljöansvaret och uppgiftsfördelning ingår som en del, anordnas 
gemensamt av sektionen HR och Företagshälsovården. I dagsläget har ca 
900 personer (chefer, skyddsombud, medarbetare) deltagit. 
Utbildningarna genomförs på begäran och kan skräddarsys utifrån behov 
på fakultets- eller institutionsnivå/motsvarande. Arbetsmiljöansvaret 
lyfts också i utbildningar som riktar sig till chefer.  
  
Stöd i form av information finns även på HR-webbens arbetsmiljösidor. I 
samband med den uppgiftsfördelning som ska göras i dialog mellan chef 
och överordnad chef, ska även resurser för uppdraget dryftas. 
 
Just nu pågår ett stort utvecklingsarbete (Chefsplattformen) inom 
sektionen HR. Arbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för 
chefer på alla nivåer inom universitetet. Ett led i detta är att utveckla 
chefsstödet vilket görs genom att skapa ett enhetligt HR- stöd. Inom 
ramen för chefsplattformen görs även en översyn av de utbildningar som 
vänder sig till chefer.  
 
Slutligen finns en styrgrupp för ledarskap där rektor är ordförande. I 
gruppen ingår även prefekter, administrativa chefer och HR. Gruppen 
diskuterar de utmaningar som universitetets chefer står inför, exempelvis 
inom arbetsmiljöområdet.  
 
 
 
 
 
 


 








 
 
 
 
 
 
 
 


Univers i tetsstyrelsen 
 


Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare (fr o m § 8) 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Nilsson, Kjell OFR/S 
 
Övriga 
Ekberg, Tim Planeringschef  
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Norberg, Gunilla Revisionschef  
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor (ej § 13) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare  
 
Frånvarande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sammanträdesdatum 
2019-12-13  
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Dnr STYR 2019/2160 


PROTOKOLL  
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Linn Svärd att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-10-23 till handlingarna. 
 


5 Lägesrapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 
 Föredragande: professor Olle Söderman 
 
Information. 
 


6 Beslut om lokalförsörjningsplan 
 Lokalförsörjningsplan för år 2020 
 Bilaga § 6 
  
 Dnr STYR 2019/2048 
 Föredragande: byggnadschef Åsa Bergenudd 
 
Styrelsen godkänner redogörelsen om lokalförsörjningsplan för 2020 enligt föreliggande 
förslag och ger en rekommendation till rektor att återkomma vid nästa sammanträde  
om tidigare beslut om Brunnshögsprojektet ska justeras. 


 
7 Beslut om ordförande och ledamöter till styrelsen för MAX IV-laboratoriet 


 Missiv 2019-12-13 från rektor 
 Bilaga § 7 
 Dnr STYR 2019/1972 
 Föredragande: rektor Torbjörn von Schantz 
 
Styrelsen beslutar att utse följande personer att ingå i styrelsen för MAX IV-laboratoriet för 
mandatperioden 2020-01-01 till 2022-12-31:  


- Peter Honeth, fd statssekreterare, Sverige, ordförande 
- Torbjörn Holmström, direktör 
- Professor Ingmar Persson, Sveriges lantbruks universitet, Sverige 
- Professor Massimo Altarelli, EuXFEL/Max Planck Institut, Tyskland  
- Professor Paula Eerola, Helsingfors universitet, Finland 
- Anna Sandström, Astra Zeneca, Sverige 
- Professor Stacey Sörensen, Lunds universitet, Sverige 
- Professor Lise Arleth, Köpenhamns universitet, Danmark 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- Professor Aleksandar Matic, Chalmers tekniska högskola, Sverige 


 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 


 
8 Beslut om revisionsplan 2020 


 Revisionsplan för år 2020 
 Bilaga § 8 
 Dnr V 2019/1957 
 Föredragande: revisionschef Gunilla Norberg 
 
Styrelsen beslutar att fastställa revisionsplan för år 2020 enligt bilagt förslag. 
 


9 Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna stiftelser och 
ändamålsbundna donationer 
 PM 2019-12-13 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 9 
 Dnr V 2019/1975 
 Föredragande: donationschef Klemens Ganslandt 
 
Information. 
 


10 Beslut om permutationer av stiftelseförordnanden 
 PM 2019-12-13 från avdelningen Stiftelseförvaltning 
 Bilaga § 10 
 Dnr STYR 2017/1882 
 Föredragande: donationschef Klemens Ganslandt 
 
Styrelsen beslutar att komplettera föreliggande permutationsärenden med yrkanden i enlighet 
med bilaga 1. 
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


11 Beslut om ändring i Lunds universitets arbetsordning  
 PM 2019-11-18 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 11 
 Dnr STYR 2019/1903 
 Föredragande: förvaltningschef Susanne Kristensson 
 
Styrelsen beslutar att fastställa ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet enligt i bilaga 
11. 


 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 


 
 
12 Det breda universitetet - diskussion 


 PM 2019-12-02 från avdelningen Utveckling 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: prorektor Sylvia Schwaag Serger 
 
Diskussion. 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
13 Beslut om kravprofil inför rekrytering av ny rektor 


 PM 2019-12-02 från rekryteringsgruppen för ny rektor & prorektor 
 Bilaga § 13 
 Dnr STYR 2019/1064 
 Föredragande: avdelningschef Cecilia Billgren 
 
Styrelsen beslutar om kravprofil för rektor enligt bilaga 1.  
 
Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 


14 Lägesrapport från Tellusprojektet 
 Föredragande: professor Anette Agardh 
 
Information. 
 


15 Information om övergripande risker 
 Missiv 2019-11-27 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 15 a 
 
 Lunds universitets riskvärdering 2019 
 Bilaga § 15 b 
  
 Dnr STYR 2019/1360 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg & biträdande planeringschef Elisabeth 
 Pupp 
 
Information. 
 


16 Diskussion inför beslut om budgetunderlag till regeringen 
 Diskussionsunderlag 2019-11-25 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 16 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Diskussion. 
 


17 Rapport om omvärldsbevakning 
 Missiv 2019-12-03 från avdelningen Planering 
 Bilaga § § 17 a 
 
 Omvärldsbevakning 2019 
 Bilaga § 17 b 
 Föredragande: prorektor Sylvia Schwaag Serger & planeringschef Tim Ekberg 
 
Information. 
 


18 Information om hur Lunds universitet säkerställer den pedagogiska kompetensen 
 PM 2019-12-04 från avdelningen Kvalitet och utvärdering 
 Bilaga § 18 
 Föredragande: vicerektor Bo-Anders Jönsson & prorektor Sylvia Schwaag Serger 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
Information. 
 


19 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 19 a 
 
Torbjörn von Schantz & prorektor Sylvia Schwaag Serger informerar om aktuella frågor.  
  


b) Rapport från LUS 
 
Ingen rapportering från LUS. 
 


c) Information om det delegerade arbetsmiljöansvaret 
 Återrapportering 2019-11-20 från rektor 
 Bilaga § 19 c   
 Föredragande: förvaltningschef Susanne Kristensson 
 
Information. 
 


d) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: ordförande Jonas Hafström & revisionschef Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
Internrevisionens granskning av: 
 - Cyber- och informationssäkerhet. Revisionsutskottet underströk allvaret i 
 rapporten från Internrevisionen och revisionsutskottets gemensamma diskussion. 
 Revisionsutskottet ber rektor återkomma till styrelsen angående hur ansvaret 
 placeras organisatoriskt. 
 - Bisysslor 
 - Utkast revisionsplan för 2020 
 - Revisionsutskottets bedömning av den interna revisionens effektivitet 
 
Revisionsutskottet anser att internrevisionen, under revisionschef Gunilla Norberg och 
hennes medarbetares ledning, utförs på ett mycket effektivt och tillfredsställande sätt, till 
stöd för verksamheten. 
 
Utskottet är mycket nöjd med gjorda insatser vars arbete bedrivs med hög integritet. 
 
Ny revisionschef tillträder i början av nästa år och utskottet tackar revisionschef Gunilla 
Norberg för ett mycket väl och effektivt utfört arbete under hennes tid som revisionschef 
vid Lunds universitet. 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 e 
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§ Ärende 
Beslut 


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 


 Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 16 f 


 
20 Eventuellt övrigt 


 
Ordförande tackar alla för året som gått och önskar en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Linn Svärd 








Univers i te tss tyre lsen  


Närvarande 


Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare 
Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student  Studentrepresentant 
Thiringer, Sara Student Studentrepresentant 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor (ej § 7) 
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare (t o m § 16 a) 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 


Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Lagerborg, Ingrid SEKO 
Nilsson, Kjell OFR/S 


Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Ekström, Gustav Ordförande LUS (ej § 7) 


Övriga 
Edgerton, Julia Internationell koordinator (§ 7) 
Ekberg, Tim Planeringschef (ej § 7) 
Susanne Håkansson Verksamhetscontroller (§ 10-11) 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef (ej § 7) 
Norberg, Gunilla Revisionschef (ej § 7)  
Elisabet Pupp Biträdande planeringschef (§10-11) 
Åkesson, Anna Utredare Protokollförare 


Frånvarande 
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor 


Sammanträdesdatum 
2019-10-23  


1(4) PROTOKOLL 


Dnr STYR 2019/1712 


Bilaga 4
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§ Ärende
Beslut


Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Öppnande av sammanträdet 


Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 


Fastställande av dagordning 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning. 


Utseende av justeringsperson 


Styrelsen beslutar att utse Wanja Lundby Wedin att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 


Protokoll från föregående sammanträde 


Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-09-24 till handlingarna. 


Presentation av MAX IV-laboratoriet 


Direktör Ian McNulty presenterar MAX IV-laboratoriet. 


Lägesrapport om arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshög inom 
Science Village Scandinavia (SVS) 


Föredragande: Professor Olle Söderman 


Information. 


Diskussion om rekrytering av rektor och prorektor för Lunds universitet från 1 
januari 2021. PM 2019-10-09 från Universitetsledningens kansli 


Bilaga § 7 
Dnr STYR 2019/1064 
Föredragande: Ordförande Jonas Hafström 


Diskussion. 


8 Beslut gällande kommande inspel till forskningspropositionen 
PM 2019-10-14 samt utkast 2019-10-18   
Bilaga § 8 
Dnr SAMV 2019/247 
Föredragande: Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen. 


Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att färdigställa Lunds universitets underlag till 
forskningspropositionen utifrån dagens diskussion. 


Punkten förklaras omedelbart justerad. 


9 Information om ekonomiskt utfall per den 31 augusti 2019 samt prognos 2 för 2019 
PM 2019-10-14 från Sektionen Ekonomi 
Bilaga § 9 
Dnr V 2019/1440 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: ekonomidirektör Filip Bengtsson 
 
Information. 
 


10 Redovisning av lokalkostnader – dåtid och framtid 
 PM 2019-10-11 från avdelningen Planering 
 Bilaga § 10 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Information. 
 


11 Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning 2020 och planeringsförutsättningar 
för 2021-2022 
 PM med förslag till beslut från avdelningen Planering 
 Bilaga § 11 
 Dnr STYR 2019/89 
 Föredragande: planeringschef Tim Ekberg 
 
Styrelsen föreslås besluta: 


− Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 samt 
planeringsförutsättningar för 2021 - 2021 enligt föreliggande förslag. 


− Att ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på 
uppenbara felräkningar eller felfördelningar. 
 


12 Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten  
 PM 2019-10-11 från informationssäkerhetssamordnaren 
 Bilaga § 12 
 Föredragande: informationssäkerhetssamordnare Ingegerd Wirehed 
 
Information. 
 


13 Information om IT-verksamheten vid Lunds universitet 
 PM 2019-10-08 från IT-direktören 
 Bilaga § 13 
 Föredragande: IT-direktör John Westerlund 
 
Information. 
 


14 Sammanträdesdatum juni och december 
 Föredragande: utredare Anna Åkesson 
 
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdatum för juni och december 2020: 


 
Torsdag 11- fredag12 juni 
Tisdag 15 december 
 


15 Beslut om fastställande av styrelsens årsplan kommande år 
 Förslag till beslut 2019-10-15 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 15 
 Dnr STYR 2019/1692 
 Föredragande: utredare Anna Åkesson 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens årsplan för 2020. 
 


16 Information 
 


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


b) Rapport från LUS 
 
Gustav Ekström informerar om aktuella frågor: 
- Studentärenden på Lunds universitet: reflektioner från läsåret 2018/2019 
 


c) Rapport från riskutskottet   
 Föredragande: ordförande Jonas Hafström & planeringschef Tim Ekberg 
 
Följande frågor har behandlats vid riskutskottets möte: 
- Omvärldsbevakning 2019 
- Rapportering gällande riskarbetet 2019 


 
d) Rapport från revisionsutskottet 


 Föredragande: ordförande Jonas Hafström & revisionschef Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- Internrevisionens institutionsbesök vid tre institutioner inom den naturvetenskapliga 
fakulteten 


  - Utkast revisionsplan för 2020 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2019-09-12 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 16 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2019-09-03 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 16 f 
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga punkter. 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Anna Åkesson  Jonas Hafström    Wanja Lundby Wedin 





		Närvarande

		Ledamöter

		Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare

		Arfvidsson, Per Vice VD Allmänföreträdare

		Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare

		Bernståhle, Robin Student  Studentrepresentant Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare

		Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande

		Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare

		L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare
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Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2019-10-04 – 2019-11-21 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Angående remissen Ändringar i lagstiftningen om
sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade
kungariket har lämnat Europeiska unionen


2019-10-07 


2. Anställning som professor i datasäkerhet - fortsatt
rekryteringsprocess


2019-10-10 


3. Yttrande över Rekommendation av kodex för
forskningens integritet, definitioner av avvikelser
från god sed i forskning samt hanteringsordning
för misstankar om allvarliga avvikelser från god
sed


2019-10-10 


4. Yttrande över remissen Demokratins
skattkammare. Förslag till en nationell
biblioteksstrategi


2019-10-10 


5. Utseende av styrelse för Skissernas museum 2019-10-17 


6. Avslag på ansökan om återfående av rätt till
handledning och andra resurser för doktorand


2019-10-17 


7. Prognos över beräknat utfall för anslaget till
utbildning 2019-2022


2019-10-17 


8. Universitetsgemensam satsning för jämställdhet
och likabehandling


2019-10-17 


9. Uppdrag angående fortsättning av den nationella
forskarskolan SWEAH


2019-10-17 


10. Ny period för Lunds universitets Hållbarhetsforum 2019-10-17 


2019-12-03 


1 PM Bilaga 19 e
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11.  Anvisning av medel till Hållbarhetsforum 2020 
och 2021 


2019-10-17 


12.  Anställning som professor i fri konst med 
inriktning mot fotografi och film i 
installationsbaserade strukturer – fortsatt 
rekryteringsprocess 


2019-10-17 


13.  Angående remissen Förslag till ny föreskrift om 
avgifter för offentliga kontroller 


2019-10-21 


14.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
livsmedelsteknik med inriktning mot 
hydrodynamiskt drivna processer 


2019-10-24 


15.  Yttrande med anledning av anmälan från student 
mot Lunds universitet 


2019-10-24 


16.  Anvisning av medel till universitetets 
doktorspromotion 2019 


2019-10-24 


17.  Anvisning av gemensamma medel till 
språkutbildningar i engelska för teknisk och 
administrativ personal 2020 


2019-10-24 


18.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
Swedish National Infrastructure for Computing 
2019 


2019-10-24 


19.  Misstanke om oredlighet i forskning 2019-10-24 


20.  Yttrande över betänkandet Organbevarande 
behandling för donation 


2019-11-07 


21.  Förnyad anställning som gästprofessor i 
elektroteknik 


2019-11-07 


22.  Anvisning av medel till systemstöd för 
högskolepedagogisk utbildning 


2019-11-07 


23.  Anvisning av medel till utredningsuppdrag om 
karriärvägar för lärare och forskare 


2019-11-07 


24.  Anvisning av universitetsgemensamma medel till 
konferensen Swedish Global Health Conference 
2020 


2019-11-07 


25.  Höjd ersättning till nämnden för utredning av 
oredlighet i forskning 2019 


2019-11-07 


26.  Entledigande samt utseende av extern ledamot i 
medicinska fakultetsstyrelsen 


2019-11-07 
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27.  Lunds universitets administrativa pris 2020 2019-11-14 


28.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
klinisk farmakologi 


2019-11-14 


29.  Yttrande över Genomförande av 
energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om 
nationella energisparkrav för perioden 2021-2030 


2019-11-14 


30.  Angående remiss avseende detaljplan för del av 
Helgonagården 8:1 m.fl., Lunds kommun -samråd 


2019-11-18 


31.  Utseende av styrelse för Pufendorfinstitutet 2019-11-21 


32.  Fördelning av anslag från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse (dnr KAW 2019.0335 - 
Jubileumsanslaget) 


2019-11-21 


33.  Avbrytande av tillsättning av en av en anställning 
som professor i omvårdnad med inriktning äldre 
 


2019-11-21 


34.  Föreskrifter för representation 2019-11-21 


35.  Val av tre ledamöter i universitetsstyrelsen 2019-11-21 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2019-10-04 – 2019-11-21 
 


1.  Promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets 
bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030. Svar 
till Infrastrukturdepartementet senast 2019-11-15. 
 


2.  Förslag till ny föreskrift om avgifter för offentliga kontroller. Svar till 
Jordbruksverket senast 2019-10-25. 
 


3.  Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi. Svar till 
Region Skåne senast 2020-02-15. 
 


4.  Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer 
som arbetar med forskning eller utveckling. Svar till Finansdepartementet 
senast 2019-12-06. 
 


5.  Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig 
frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2020-01-22. 
 


6.  Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg genom spridning av 
bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet under 2020-
2022. Svar till Naturvårdsverket senast 2019-12-02. 
 


7.  Rapporten En reformerad notarieantagning. Svar till Domstolsverket 
senast 2019-12-20. 
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8.  Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2020 genom 
spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun. Svar 
till Naturvårdsverket senast 2019-12-16. 
 


9.  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt 
förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Svar till Miljödepartementet senast 2019-12-05. 
 


10.  Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44. Svar till 
Socialdepartementet senast 2020-02-14. 
 


11.  Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan 
företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2020-02-18. 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2019-10-04 – 2019-11-21






LU värd på Brysselseminarium


LU och Lärosäten Syd, värdar på seminarium i Bryssel 3 dec


Bilaga 19 a







Lärosäten Syd i Bryssel


• Lärosäten Syd seminarium i Bryssel 4 december
• Tema: Horizon Europe och Hållbara, smarta städer
• Exempel från södra Sverige, samverkan kring hållbarhet mellan 


lärosäten, kommun, region och näringsliv
• Samverkan krävs för att nå framgång
• Lunds kommun har enats kring att det råder globalt 


klimatnödläge
• Vid LU, översyn av Hållbarhetsforum och ev. förändringar av 


uppdrag







Brunnshög, SVS


• Visionsgrupp tillsatt under ledning av Sylvia
• Övriga: Sven Lidin, Erik Renström, Viktor Öwall, Olle 


Söderman, Peter Honeth, Marianne Gullberg, en student
• Vision för att underlätta kommunikation, skapa engagemang 


från alla verksamheter vid LU – en samlande vision
• Färdig 31 mars 2020







LERU


• LERU: Rector´s Assembly i Barcelona i november
• LERU-möte i Lund om jämställdhet, Simone Buitendirk, förra 


veckan. Implicit biases: vikten av att ledningen kommunicerar 
att även det meritokratiska systemet inte alltid lyckas vara 
objektivt


• LERU vid LU: alla aktiva i LERU-grupper inbjöds till 
erfarenhetsbyte







Pedagogisk utvecklingskonferens


• Vartannat år inbjuder LU alla anställda till högskolepedagogisk 
utvecklingskonferens (7 november)


• Första gången den hölls på engelska
• Tema: interdisciplinär pedagogik


-Keynotespeakers: Katrine Lindvig (Köpenhamns universitet)
Carl Gombrich (University College London)


• Forum för dialog och inspiration!








 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Sandgatan 1  Telefon 046-222 09 39  
E-post sara.virkelyst@rektor.lu.se  Webbadress www.lu.se 


Un ivers i te ts ledningens s taber ,  Utveck l ing 
Sara Vi rke lys t ,  pro jek t ledare 


Det breda universitetet 


Bakgrund 
Visionen om det breda universitetet är mycket tydligt framskriven i den strategiska 
planen för universitetet. Denna PM är en del av den till styrelsen återkommande 
rapporteringen och diskussionen om hur målet uppfylls. Promemorian innehåller 
ett urval av insatser kring arbetet med det breda universitetet som gjorts sedan 
universitetsstyrelsen diskuterade frågan våren 2018.  


Universitetets utbildningsutbud erbjuder studenterna redan idag möjlighet att 
bygga en utbildningsportfölj som innehåller mer än ett ämne eller inriktning. Det 
arbetet kan bli mer systematiskt. Det senaste året har ett antal strategiska insatser 
genomförts för att driva arbetet med det breda universitetet framåt. De utredningar 
som genomförts finns i bilagor till denna promemoria 


Urval av genomförda och pågående insatser 
Insatser består både av kartläggningar och analyser, förslag till åtgärder samt 
insatser i pilotform. 


· Kartläggning av hinder för samverkan
En omfattande kartläggning av de hinder som föreligger för samverkan mellan
ämnen, både inom utbildning och forskning har gjorts i enlighet med det uppsatta
målet i strategiska planen och styrelsens diskussioner. Kartläggningen konstaterar
att de största och flesta svårigheterna finns på utbildningssidan. Rapporten
lämnades till förvaltningschefen och det finns en handlingsplan för att driva en del
av de förslag som lagts vidare. Ett exempel på förslag ur rapporten som startats upp
satsningen på en gemensam undervisningsplattform (Canvas-projektet), vilket inte
minst har efterfrågats av studenterna. Projektet medför i sig självt brett arbete och
skapar fakultetsövergripande nätverk kring utbildning och digitalisering av
utbildning.


· Analys av bredd i utbildning och forskning vid LU
En kartläggning av de faktiska rörelserna inom både utbildning och forskning på
universitetet gjordes under våren 2019. Detta arbete har, tillsammans med
kartläggningen av samverkanshinder legat till grund för bland annat
utbildningsnämndens vidare arbete med Visionen om det breda universitetet.


Kartläggningen visar att ungefär 40 procent av studenterna med examen från 
universitetet har en kurs med från en annan fakultet. Det framgår tydligt att vissa 
fakulteter har fler studenter som väljer att läsa ämnen vid en annan fakultet än 
andra. På LTH har sex av tio personer som tagit examen en godkänd kurs vid en 
annan fakultet, på medicinska fakulteten är motsvarande siffra en av fyra. 


2019-12-02 


Universitetsstyrelsen 
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Medicinska fakulteten har en kurs som heter Medicin i humaniora, audionomer och 
logopeder läser lingvistik. 


 Tabell 1 Antal och andel studenter som tagit ut examen och har en godkänd kurs utanför 
examensfakultet. 


Examensfakultet år 2017 


Fakul
tet 
för 


godk
ända 
kurs


er 
utanf


ör 
exam
ens-
fakul
tet 


 HT J S M N LTH K USV EHL 


HT  82 (22%) 678 (27%) 300 (25%) 77 (17%) 486 (21%) 18 (51%) 11 (2%) 235 (17%) 


J 26 (2%)  153 (6%) 33 (3%) 6 (1%) 25 (1%) 2 (6%) 0 (0%) 84 (6%) 


S 438 (42%) 88 (24%)  246 (21%) 66 (15%) 125 (5%) 0 35 (6%) 619 (46%) 


M 36 (3%) 9 (2%) 61 (2%)  87 (20%) 118 (5%) 15 (43%) 0 (0%) 10 (1%) 


N 119 (11%) 9 (2%) 61 (2%) 249 (21%)  661 (28%) 0 335 (60%) 54 (4%) 


LTH 170 (16%) 21(6%) 251 (10%) 247 (21%) 129 (29%)  0 162 (29%) 344 (25%) 


K 157 (15%) 22 (6%) 27 (1%) 18 (0%) 13 (3%) 15 (1%)  2 (0%) 0 (0%) 


USV 27 (3%) 10 (3%) 5 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 91 (4%) 0  5 (0%) 


EHL 80 (8%) 132 (35%) 1304 
(51%) 


95 (8%) 66 (15%) 808 (35%) 0 18 (3%)  


Antal 
godkänd
a kurser 


1053 
(100%) 


373 
(100%) 


2540 
(100%) 


1192 
(100%) 


445  
(100%) 


2329 
(100%) 


35 
(100%) 


563 
(100%) 


1351 
(100%) 


Persone
r med 


examen 
och 


godkänd 
kurs vid 
annan 
fakultet 


184 116 591 242 136 663 7 70 327 


 


Att universitetet är ett brett universitet framkommer vid jämförelse med andra 
motsvarande lärosäten beträffande examinerade studenter från olika ämnesgrupper. 
Lunds universitet examinerar studenter från 63 ämnesområden medan Uppsala 
universitet examinerar från 57 grupper. Även inom forskarutbildningen examinerar 
universitet doktorander i fler discipliner än något annat svenskt lärosäte. 


· Vision, förslag och idéer om det breda universitetet (bilaga 1) 
Utbildningsnämnden har tagit fram en vision, förslag och idéer till hur det breda 
universitetet kan utvecklas vidare. Ett konkret mål är att 50 procent av de 
examinerade studenterna ska ha läst en del av sin utbildning på en annan fakultet. 


Nämnden konstaterar att det idag redan finns ett antal program som är 
gränsöverskridande eller multidisciplinära men att dessa kan bli fler och utvecklas 
och att en förutsättning är att de barriärer som finns idag bryts ner. Ett förslag för 
att kunna göra det är att skapa fler arenor för samverkan inom utbildning. Ett visst 
mått av flexibla lösningar för att möjliggöra för studenterna att bredda sin 
utbildning efterlyses (till exempel i form av behörighetskrav) också liksom fler 
fönster där studenter kan läsa utbildningar på andra fakulteter. 
Utbildningsnämnden arbetar nu med olika insatser för att förverkliga de mål som 
satts. 


· Fakultetsövergripande utredningar Liberal Arts (bilaga 2) 
Liberal arts plats i det svenska högskolelandskapet är en ständigt återkommande 
fråga. Det finns en önskan om att öka utrymmet för Liberal Arts men 
genomförandet i praktiken verkar vara mindre. Sektionen Externa relationer har 
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tagit fram en underlagsrapport om Liberal arts. Rapporten beskriver bland annat att 
begreppet Liberal Arts och hur det tolkas och används i olika delar av världen. I 
Sverige finns ett antal utbildningar inom Liberal Arts som är traditionellt 
humanistiska till sin karaktär. Universitetet har inte för avsikt att starta en sådan 
utbildning utan istället hitta ett sätt att få studenter från olika vetenskaper att mötas 
och spegla sitt eget område ur en annan vetenskaplig vinkel. 


I verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 finns medel avsatta för satsningar 
på gränsöverskridande utbildning/Liberal Arts. Den universitetsgemensamma 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag att driva arbetet med satsningen. 


· AI och Agenda 2030
AI och Agenda 2030 är två områden där universitetet under de två senaste åren
utvecklat nätverk med deltagande från flera fakulteter.


AI-Lundnätverket har deltagare från alla fakulteter och anordnar seminarier och 
föreläsningar både internt och externt inom universitetet. Inspirerat från USA 
undersöks möjligheterna till en kurs i AI med en bred studentgrupp som målgrupp. 


Agenda 2030-forskarskolans doktorander kommer också från olika ämnen och 
discipliner. Forskarskolan innehåller till exempel tvärvetenskapliga kurser som 
läses gemensamt. Därutöver så driver doktoranderna en gemensam blogg och 
forskarskolan anordnar offentliga seminarier i samverkan med bland annat 
Moderna Museet i Malmö. Kurser för lärare om hur man kan undervisa om 
hållbarhet och Agenda 2030 utvecklas på universitetet för att få in dessa aspekter 
som en del i undervisningen. Satsningen på Hållbarhetsforum är också en skärning 
på det breda universitetet där institutioner, forskare och studenter arbetar 
gemensamt inom ramen för ett tematiskt fokus på hållbarhet. 


Internationell utblick 
En del i att förnya utbildning i en mer gränsöverskridande riktning kräver att 
universiteten förmår att tänka nytt och leda förändringsarbetet på ett 
ändamålsenligt sätt. För att få inspiration kring förnyelse av utbildning och 
akademiskt ledarskap, har Lunds universitet i samarbete med tre andra universitet 
startat projektet Calie där man utväxlar erfarenheter med amerikanska 
prestigeuniversitet. 


· European University Alliance for Global Health - EUGLOH
Tillsammans med Université Paris-Saclay (Frankrike), University of Szeged
(Ungern), University of Porto (Portugal) och LMU – Ludwig-Maximilians-
Universität München (Tyskland) ska universitetet driva det EU-finansierade
projektet EUGLOH. Ansatsen i projektet är mycket bred och tanken är att alla
delar av universitetet ska involveras. Tvärvetenskap står i fokus med Global hälsa
som gemensam nämnare. Universitetet ansvarar bl.a. för att bygga upp
gemensamma mastersprogram, och att utveckla kurser för yrkesverksamma inom
hälsoområdet. Detta delprojekt kommer ha konkret nytta av den gjorda
kartläggningen av samarbetshinder.


Arbetet framåt 
Arbetet med det breda universitetet har under 2019 intensifierats och flera steg har 
tagits mot ett förverkligande av den strategiska planens skrivningar. Det finns flera 
insatser på gång som planeras och drivs vidare. Områden med potential är 
digitalisering av utbildning som kan bli en hävstång och förenkla samverkan 
mellan utbildningar. Den fysiska platsens roll minskar och i den digitala strukturen 
finns möjligheter att utveckla gemensamt material. Det finns också möjligheter att 
utveckla interna moocar där studenter får möjlighet att ta del av andra kurser. 
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Moocar kan även användas för att utveckla generiska kurser. Ett sådant 
kursbibliotek för självstudier kan utveckla studenternas generiska kunskaper och ge 
utbildning som ligger utanför curricula. En möjlighet att premiera sådana extra 
curricula-studier är till exempel med Diploma Supplement. 


Frågor för styrelsen att diskutera: 


• Finns det, enligt styrelsens erfarenhet, anledning till oro över att breddning
i utbildningen kan minska studenternas chanser till bra jobb på
arbetsmarknaden? Är svenska/internationella arbetsgivare mottagliga för
att anställa studenter med en bred utbildningsbakgrund?


• Inom universitetet finns en viss oro över breddning/liberal arts leder till
ensidigt utbyte i form av att samhällsvetenskaplig och humanistisk
utbildning ges till studenter som läser teknik och naturvetenskap medan
studenter inom humaniora och samhällsvetenskap inte får tillgång till
teknisk och naturvetenskaplig utbildning, hur ser styrelsen på detta?







Det breda universitetet – vision, förslag och idéer 


Inledning 


I Lunds universitet strategiska plan står det att ”universitetets ämnesbredd är unik och ska värnas” samt att 


”gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med andra lärosäten ska 


stimuleras och nya samarbeten ska utvecklas. Hinder för samarbeten ska identifieras och undanröjas.” 


Under hösten 2018 tillsatte utbildningsnämnden en arbetsgrupp med syfte att föreslå en strategi för att 


främja bredden vid Lunds universitet och ta fram en konkretisering för att implementera strategin.1 


Hur morgondagens utbildning kommer att se ut finns det inget entydigt svar på idag. I Lunds universitets 


Omvärldsbevakning 20182 diskuteras dock trender som kan ge fingervisningar framåt. Det är tydligt att 


omvärlden blir allt mer komplex och att ny kunskap blir gammal i allt snabbare takt.  


I en snabbt föränderlig omvärld blir behovet och förmågan till omställning allt mer viktig och efterfrågad. 


Enligt rapporten kommer också morgondagens studenter, såväl som morgondagens arbetsgivare, att 


efterfråga både ämnesdjup, ämnesbredd och generiska kompetenser i utbildningarna. Att morgondagens 


utbildningar generellt sett kommer att behöva mer inslag av ämnesövergripande och generiska inslag har 


varit en utgångspunkt i arbetsgruppens arbete. 


Vision 


 Det breda universitetet går över gränserna – studenterna möts i det som skiljer dem åt!


 Det breda universitetet skapar större människor


 Det breda universitetet skapar något mer


Mål 


Målet med det breda universitetet är att rusta studenterna att möta framtidens globala utmaningar. Efter 


studierna ska de kunna navigera i en komplex värld och möta de krav som ställs på en världsmedborgare. 


Universitetets unika bredd ska tydliggöras och det ska vara naturligt för studenter att röra sig över 


fakultetsgränserna. Det som skiljer ämnen och institutioner åt ska binda ihop universitetet till en helhet. En 


helhet bestående av studenter med drivkraft och vilja att se över gränserna.   


Att studera över fakultetsgränserna skapar öppenhet och nyfikenhet på andra studentgrupper, deras 


kunskaper och metoder, ämnesmässiga perspektiv, studiemiljöer, lärare etc. LU-kulturen ska bygga på 


nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor. Målet med det breda universitetet är att skapa en 


stark LU-identitet och att Lunds universitet ska uppfattas som ett samlat och starkt universitet.  


Vid LU finns idag ett antal kurser och program som ges över fakultetsgränserna. Exempel är kursen 


Tvärvetenskaplig projektutveckling eller det tvärvetenskapliga Kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, 


Politik och Ekonomi (PPE).  Denna typ av tvärvetenskapliga utbildningar ska utvecklas och öka i 


omfattning. Uppskattningar visar att omkring 40 procent av dagens studenter har läst vid en annan fakultet 


än sin hemfakultet.3 Målsättningen är att den siffran ska öka till 50 procent inom en femårsperiod och 


fördubblas inom tio år. 


Medel för att nå målen – förslag och idéer 


- En förutsättning är undanröjande av båda tekniska och kulturella hinder och barriärer för


att underlätta nya initiativ till samarbeten över gränserna.4


1 Arbetsgrupp för framtagande av ”det breda universitetet”-strategi, Dnr STYR 2018/614. 
2 Lunds Universitet Omvärldsbevakning 2018, DNR STYR 2018/618. 
3 En kartläggning visar att ca 40 procent av studenterna är godkända på en kurs utanför sin hemfakultet. Analys 
av bredden av utbildning och forskning vid LU (Tarmo Haavisto, Mattias Renehed, Mikael Graffner och Pauline 
Mattsson). 
4 En sammanställning och analys av hinder och barriärer finns i Utredning för att granska hinder och möjligheter 
i samarbeten över fakultetsgränserna (Torun Forslid och Elisabeth Pupp), Dnr STYR 2018/1258. 
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- Skapa arenor för samverkan över gränserna som inte existerar vid Lunds universitet idag – ett 


Pufendorf för utbildning- och på det sättet ge gränsöverskridande utbildningsarbeten en mer 


framskjuten position. Förslagsvis placeras en sådan satsning fysiskt i universitetshuset. 


 


- Avsätta riktade centrala medel för att stimulera konkreta utbildningssamarbeten över 


fakultetsgränserna. 


 


- Skapa ett fakultetsöverskridande pedagogiskt nätverk med uppdraget att identifiera och 


utveckla nya kurser samt lägga rätt förkunskapskrav och behörighetskravnivå på kurserna. 


Kurserna bör vara allmänbildande och nuvarande SAS-kurser kan fungera som inspiration. Både 


ESS och MAXIV skulle kunna integreras i en sådan satsning. Nätverket bör företrädesvis bestå av 


duktiga lärare med intresse för undervisning riktad till en bredare målgrupp studenter. 


 


- Fakulteterna undersöker möjligheterna att inom befintliga utbildningsprogram öppna ”fönster”, 


exempelvis terminer för fristående kurser på andra fakulteter. 


 


- Fakulteterna uppmuntras att skapa flexibla lösningar för att ge möjlighet till breddning och 


gränsöverskridande studier, även för studenter som saknar grundläggande behörighet. 


 


- Varje fakultet skapar ett ”utbud av presentationer” (ej reguljära kurser) i syfte att fånga upp 


intresset från studenter från andra fakulteter och allmänheten för att främja det livslånga lärandet. 


Upplägget liknar jubileumskursen som gavs i samband med LU 350 år-programmet.  De olika 


fakulteterna visar genom presentationerna upp universitetets mångfald. En idé är att de studenter 


från Lunds universitet som går på ett visst antal av presentationerna också deltar i utlottningen av 


exempelvis en cykel. 


 


- Skapa bättre metoder för informationsspridning av kurser över fakultetsgränserna. I detta ingår 


att se över vilka rekommendationer som finns idag. En central kommunikationskanal skulle kunna 


informera studenter om kurser vid andra fakulteter/institutioner inför valfria kursdelar inom 


program. Det handlar både om informationsspridning via kompletterande system (Canvas?) och 


om att fakulteterna behöver gå igenom behörighetskrav för befintliga kurser. 


 


- Utveckla studiestödet för studenter som vill kombinera fristående kurser till en examen genom att 


tillhandahålla utarbetade konkreta exempel. Utarbeta förslag med konkreta exempel på hur man 


kan kombinera ihop olika fristående kurser till en examen. Ett förslag är att paketera utifrån 


Agenda 2030. 


 


- Framtagande av ett nytt gemensamt presentationskoncept för Lunds universitet genom 


införskaffande av en gemensam LU-buss. Bussen har flera syften: dels kan den användas för 


breddad rekrytering, dels kan den föra fakulteterna och ämnena närmare varandra. 
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An Examination of the Liberal Arts 


1. Purpose


This report details and examines the liberal arts tradition in higher education, its history 
and varied recent pedagogical models arising out of the tradition.  The report aims to 
provide a knowledge base for further discussion of the suitability and attractiveness of 
developing a liberal arts curricula, program or educational platform at Lund University. 


2. Introduction and Background


The basic concepts of the liberal arts tradition will be very briefly introduced in the 
following section.  


After providing a background, the report moves directly into a survey of program 
structures.  This review of established models is the main purpose of the paper and specific 
models of interest from around the world are surveyed. The report then attempts to 
summarize the primary approaches and structures vis-à-vis the current state of Swedish 
Higher Education, including critical issues which must be considered in any Swedish 
discussion of adopting liberal arts models. As this report represents a starting point for 
discussion and not a set of conclusions, some relevant questions and suggested next steps 
are put forward for consideration. 


Key secondary references used in this survey include valuable reports and articles by Patrik 
Mehrens (2006)1, Jonathan Becker (2014), Thomas R. Cech (1999), and Deirdre Klein 
Bog and Marijk van der Wende (in Jung et al., 2016).2 Recent reports produced by 
Humtank3 describe current issues around humanities programs and faculties. A handful of 
interviews were also conducted with Swedish academics, administrators and a Swarthmore 
University alumna. 


1 From an Uppsala-based report series  
2 For a more instrumental guide to the implementation of liberal arts programs and further examples 
of curricular models in EU countries, Boetsch, Balli and Schreel (2015) have produced a detailed 
EU-Funded report which is highly relevant to the discussion. 
3 http://humtank.se/rapporter/ a “think tank for the humanities” with members based across a 
number of Swedish universities and key members at LU. 
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The Concept 
 
What is the liberal arts tradition? The definition has evolved somewhat over time, but the 
core concept remains the same: a focus on education of the entire individual in a classical 
way, including exposure to philosophy, literature, mathematics and natural science with the 
aim of cultivating interdisciplinarity in the service of critical thinking and complex problem 
solving (Becker, 2014). 
 
Put in another way, a liberal arts education should be wide-ranging and provide students 
the appropriate foundation and tools to connect knowledge across diverse disciplines in a 
humanistic tradition.  Educating broadly based scholars and professionals serves several 
aims. One of these is to improve individuals use of diverse fields of human knowledge to 
better enable them to achieve “far transfer” (Aoun 2017, p.87) – defined loosely as the 
ability to creatively connect knowledge from different disciplines. Today, this is seen as 
increasingly important in emerging fields and start-up companies which connect the 
wisdom and richness of traditional disciplines with rapidly emerging technologies in order 
to innovate in progressive and societally useful ways (Aoun 2017, p.65).   
 
Such deeply-rooted yet flexible problem-solving and synthesis may be one key to resolving 
today’s grand challenges, enabling a full utilization of the diverse tools that emerging 
technology offers4, but in ways that do not threaten to neglect or even unravel existing 
social fabrics, including the values and structures of open societies, liberal democracy or 
indeed our very notion of humanity. 5 
 
It is the position of many advocates of liberal arts education that in order to best achieve 
this type of outcome, a liberal-arts curriculum should ideally be offered across the entire 
institution – studied by future engineers, scientists, medical doctors and financiers alike and 
not just by humanities students, as some would assume.  And indeed, as most often enacted 
today, even the most vocationally targeted programs at liberal arts institutions “put great 
emphasis on the broadness of the education.” (Mehrens, 2006). 
 
The origins of the liberal arts concept in higher education is American, but traces its roots 
back to British, Renaissance and Greek traditions in learning (Becker, 2014).  From the 
earliest American colonial institutions of higher education, founded in the mid-1600s, the 
concept has grown, evolved and spread to institutions around the world.  Today, nearly 
forty European institutions teach some kind of liberal arts-based curricula6, including many 
of Europe’s largest research institutions. 
 
Notably, amongst fellow League of European Research Universities (LERU) members, 
UvA, Freiburg, Leiden, KU Leuven, UCL and Utrecht have liberal arts programs or have 
founded specific colleges which teach in this manner, not to mention the ancient 
universities of Cambridge and Oxford, which are often cited as forerunners of the 
American model (see Jung et al. 2016; van der Wende, 2011). 


                                                
4 See LUs Omvärldsbevakning 2018, DNR STYR 2018/618; LU Strategisk Plan 2017–2026.  
5 A range of concerns about the impact of emerging technology on society has been raised by both 
industry leaders and theorists in the past few years.  See, for example: Harari, Yuval N. 2016. Homo 
deus: a brief history of tomorrow – and see also 
https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/28/can-we-stop-robots-outsmarting-humanity-
artificial-intelligence-singularity as a few of many examples. 
6 https://www.ecolas.eu/eng/?page_id=226  
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A Brief History of the US tradition 
 
Liberal arts education as a concept is most often traced to the early institutions founded in 
colonial America, namely Harvard and the College of William and Mary.  These 
institutions were to some degree patterned on the models of Oxford and Cambridge - a 
humanistic tradition of education which claimed roots in Greek and Renaissance 
educational ideals.  Today, hundreds if not thousands of institutions in the US cite a 
“liberal arts” tradition, though in practice, the pedagogical structure can take dramatically 
different forms.  Many of the oldest schools following this model were founded by religious 
groups, although the majority of them are now essentially secular (Garsten et al., 2013). 
 
US Programs’ success and subsequent attractiveness as a model 
 
Top liberal arts colleges in the US have gained esteem and attention as model institutions 
as much for their successes in preparing students for doctoral studies and research careers as 
for leadership roles (Aoun, 2017; Lang, 1999; Kiley, 2011). They have highly impressive 
statistics related to “yield-ratio” meaning the percentage of graduates from a given 
undergraduate college or university program who go on to complete a PhD. This includes 
graduates going on to study PhDs in the natural sciences (Cech, 1999). 
 
Swarthmore and Reed Colleges are two of these prototypical American liberal arts colleges 
commonly referenced as exemplars due in part to the impact of their graduates and high 
rates of progression to PhD studies, as illustrated clearly by the table below: 


Undergraduate origins of US PhD Awardees by general field of study (by yield-ratio), 2000–2010 


Rank Life sciences Physical sciences Humanities 


1 Caltech Caltech St. Johns College 


2 Reed College Harvey Mudd College Reed College 


3 Swarthmore College Reed College Amherst College 


4 Carleton College MIT Swarthmore College 


5 MIT  New Mexico Tech Carleton College 


6 Grinnell College Carleton College Yale 


7 Harvey Mudd College Wabash College Thomas More U. 


8 U Chicago  Rice U. Bryn Mawr 
Adapted from: Jung et al. 2016 p.22 – from survey data in the public domain (www.nsf.gov/statistics) 


According to US government statistics this pattern has been stable over several decades 
(nsf.gov). Although the majority of the small colleges included in the table above are 
unfamiliar names in Europe, the merits of their educational approach has not gone 
unnoticed by those hoping to learn from the successes of the US Higher Education System. 
 
Owing both to these successes and the cultural influence that the US projects abroad liberal 
arts inspired models have found homes in universities and colleges across East Asia, 
Southeast Asia, and Europe.  The development of international institutions and programs 
with a liberal arts foundation have often been spurred by American initiatives (the 
American Universities of Beirut and Cairo, for example). This continued in parallel with 
the spread of US influence after World War II with the founding of American Universities 
in Paris and Rome as well as in East Asia (Long, 2018). 
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In the past two decades, new institutions in Eastern Europe were founded, driven primarily 
by reformist efforts after the fall of the Soviet Union (Jung et al. 2016). In recent years, the 
trend has accelerated again in Western Europe through institution-within-institution 
models which seek to replicate the small college experience within or alongside large 
research universities.  Most recently, a new wave of liberal arts institutions and programs 
have been inaugurated in China and across Southeast Asia (Garsten et al., 2013). 
 
 


3. General Survey 
 
As liberal arts models have developed and spread, several distinct approaches to program 
curricula have developed.  The theoretical and pedagogical underpinnings of each approach 
are extensively documented elsewhere (Mehrens, 2006; Becker, 2014; Boetsch et al. 2015; 
Jung et al., 2016; Adler-Kassner 2018).  In the interest of this survey, however, we will 
present varied examples of curricular design from the USA, Japan, Singapore, The UK, the 
Netherlands, Germany and Sweden, whose suitability and features can be discussed vis-à-
vis existing structures and future ambitions at Lund University. 
 
Twente (NL) Uppsala liberal arts Visby Berkeley (US) 
Gothenburg UC Freiburg (DE) Swarthmore (US) 
AUC (NL) Yale-NUS UCL BASc (UK) 
 Leiden UC in the Hague Waseda SILS (JP) 


 
USA 
 
Swarthmore 
 
Located on acreage outside Philadelphia, this college founded by the Quakers in 1864 is 
amongst the best known of the many small liberal arts colleges in the US. One statistic that 
stands out is the 27% of bachelor’s students who go on to complete a doctoral program 
after graduation, the 4th highest so-called “yield-ratio” in the country (nsf.gov). 
 
From the course catalogue “the major goals of the first 2 years of a Swarthmore education are 
to introduce students to a broad range of intellectual pursuits, to equip them with the analytic 
and expressive skills required to engage in those pursuits, and to foster a critical stance toward 
learning and knowing. All students must fulfill the requirements normally intended for the first 
2 years of study, although engineering majors may spread some requirements over 4 years.”7  
 
In the most basic model, students must meet a distribution requirement in this two-year 
period.  The requirement is that they study three courses in each “division”: 


1. Art, Humanities and Theology (including languages) 
2. Natural Science and Engineering 
3. Social Science, History, Economics, Linguistics 


 
When choosing these courses, they must also be mindful that 20 credits need to be outside 
their major subject area, which helps ensure breadth in the “division” as well as across the 
college’s schools. 


                                                
7 http://catalog.swarthmore.edu/content.php?catoid=7&navoid=162#7-2  
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Students must also take three additional writing courses in at least two of the divisions 
above and normally take seminar courses during their first year which are cross-disciplinary 
and focused on academic inquiry. 
 
Seminar courses are key and often cover contemporary issues in a cross-disciplinary way. 
Examples include: 
 


• HIST 001A. First-Year Seminar: The Barbarian North 
• PEAC 023. First Year Seminar: Global Responses to Violence 
• HIST 001M. First-Year Seminar: History of Food in North America 
• CLST 011. First-Year Seminar: Talking Animals 
• LING 009. First Year Seminar: Languages of Fear, Racism and Zombies 
• ECON 002. First-Year Seminar: Greed 
• POLS 010F. First-Year Seminar: When Disaster Strikes 


 
It is notable that many of the courses have thematic commonalities with Lund University’s 
current SAS course offerings – exploring interesting subjects and topics in a discipline in an 
intensive way, but without the barriers of extensive entrance requirements. 
 
A mid-career alumna from Swarthmore was interviewed for this report and spoke about the 
intensive nature of the seminar process at Swarthmore – where a maximum of eight but as 
few as three students and one academic staff member meet for three hours, once a week. 
The amount of preparation students undertake for these seminars is as much for a 
performance as for a class meeting, and the process gives participants who prepare and 
perform well confidence and a deeper understanding of the learning patterns and abilities 
of themselves and their classmates. The process fosters a lasting rapport with the professor 
and the other seminar students (Paradiso, 2019). 
 
In their third and fourth years, students must elect and study a major, and can choose 
optional minors or optional second majors. As detailed in the course catalogue, the major 
requires that “a student must be accepted as a major; must complete eight courses (or more, 
depending on the department); must pass the department’s comprehensive requirement; 
and must fulfil other specific departmental requirements.” Small seminars continue as a key 
component. There are additional rules to constructing a degree and although the process 
can be complex, there is a great deal of expert guidance offered. 
 
It is notable that the most popular majors of graduates over the past several years are: 
 


• Economics (20% in 2018) 
• Computer Science (16.7%) 
• Political Science (10.5%) 
• Engineering (9.6%) 
• Biology (9.6%) 
• Mathematics (9.6%)8 


 
This is not the graduate profile one might initially imagine from a “liberal arts” college. 
 


                                                
8 https://www.swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/institutional-
research/DegMajors.pdf  







 
 
 6 


 


In 2017-18 total enrolment was 1640, with slightly more women than men. The school has 
13% international students from a wide range of countries. There are 187 faculty members, 
which gives an 8:1 student-teacher ratio according to their website. 95% of students live 
on-campus, which is required for the first three years. 59% of domestic students went to 
publicly-funded high schools (including charter schools).  They have an endowment of 
nearly 2.1 Billion USD (2018) – returns from which underwrote 53% of operating 
expenses in 2016 – 42% was covered by tuition fees. 
 
Another way of thinking about the size of the endowment is that each of the 1640 student 
“places” or “seats” at the university has its own 1.2 million USD endowment (11.1 Million 
SEK).  Assuming a 7% return, which is quite conservative in the world of institutional 
endowments (Seltzer, 2019), the school would theoretically have 84,000 USD per year, per 
student, to utilize without diminishing the endowment. 
 
Tuition fees are listed at 68,000 USD per year, but due to generous financial aid awards 
made possible by the endowment, the average student pays less than 18,000 USD. 
 
 
University of California, Berkeley 
 
At the UC Berkeley College of Letters & Science, degree requirements include “Essential 
Skills” courses and mandatory elective courses referred to as “Seven-Course Breadth”. 
 
The “Seven-Course Breadth” requirement relies on approved lists of elective courses in 
Arts, Biology, History, International studies, Philosophy, Physical Science and Social 
Science.  Students can take no more than two courses in each area, which aims to have 
them study coursework in at least four of the seven disciplines. Approved study abroad or 
internships can count towards the breadth requirements as well.9 
 
“Essential Skills” covers writing, quantitative reasoning and foreign language. While many 
incoming students can satisfy some of the “Essential Skills” requirements with prior studies 
or test results10, a good number choose the popular Data 8 course in order to satisfy the 
Quantitative Reasoning requirement. 
 
The Data 8 approach to quantitative reasoning has resonated far beyond the Berkeley 
campus and is now available online through the edX platform as well as other free online 
platforms. The textbook is an open-access work, published in wiki format. The 
effectiveness and popularity of the course arise from its successful blending of perspectives 
focused on “inferential thinking, computational thinking, and real-world relevance.”11 In 
other words, students don’t learn statistical analysis or computer programming or logic in 
isolation, but instead combine these skills in applied decision-making and analytical, 
machine-learning-assisted project work. 
 
This type of cross-cutting course which is meant to be useful to various disciplines is found 
in many of the curricular designs reviewed.  Both the “Essential” and the “Breadth” sets of 
requirements ensure that graduates leave the university with a broad knowledge base and 
having mastered technological tools which allow them to apply their knowledge in new and 


                                                
9 https://ls.berkeley.edu/seven-course-breadth-requirement  
10 https://ls.berkeley.edu/advising/degree-requirements  
11 http://data8.org   
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innovative ways, in whichever field they find employment or undertake creative or 
entrepreneurial endeavours. 
 
As the Data 8 textbook specifies: "The world has too many unanswered questions and difficult 
challenges to leave this critical reasoning to only a few specialists. All educated members of society 
can build the capacity to reason about data. The tools, techniques, and data sets are all readily 
available; this text aims to make them accessible to everyone.” 12 
 


Japan 
 
Liberal arts education has a significant history in the Japanese post-war education landscape 
but has come under recent criticism from the current government and business sector 
actors.  Some changes are expected in line with the government’s National University 
Development Plan, although the magnitude of these changes is still not clear.  However, 
top national universities with a liberal arts tradition are in no danger of a dramatic shift.  
Many leading Universities in Japan such as the University of Tokyo, Meiji University and 
Waseda University feature a prominent dedication to the liberal arts tradition in their 
curricula and are cited as successful models in the Japanese context (Garsten et al., 2013).   
 
The University of Tokyo’s dedication to the tradition extends beyond the University 
through its East Asia liberal arts Initiative (EILAI) which “aims to share the University of 
Tokyo's long-standing experience in liberal arts education to East Asia” with a cornerstone 
of the initiative being a collaboration project between University of Tokyo, Peking 
University, Seoul National University, and Vietnam National University, Hanoi. 13 
 
Of several leading examples in Japan, we examine The School of International Liberal 
Studies (SILS) at Waseda University here, which was founded at the University in 2004, 
during a period of renewed Japanese interest in such colleges (Jung et al., 2016). 
 
 
Waseda University SILS 
 
While Waseda follows a somewhat familiar structure in the liberal arts tradition, the 
model’s structure is more strictly defined than most, and is presented in two plain tables 
detailing what is normally studied/expected in each semester, and how many credits in each 
subject area. The program is popular with both Japanese and international students 
studying a full degree in Japan. From its inception, study abroad has is a major feature of 
the program (Waseda SILS, 2019). 
 
As a partner of Waseda, Lund University receives roughly 20 SILS study-abroad students 
per year, who study primarily our SAS Course offering during their semester in Lund. 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                
12 https://www.inferentialthinking.com/chapters/intro  
13 http://www.c.u-tokyo.ac.jp/eng_site/info/research/organization/ealai/  
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Degree Progression 


Year 1st  2nd  3rd  4th  


Semester 1st  2nd  3rd  4th  5th  6th  7th 8th 


Themes Developing Basic Study 
Themes 


Studying Abroad 
(Optional) 


In-depth 
Research  


Students select introductory 
courses in a variety of fields, 
exploring general interests 
rather than specialized areas, 
and discovering the 
educational themes they wish 
to research in more depth 


Students may 
choose to spend 
this year studying 
abroad 


Students 
take 
advanced 
classes and 
seminars. 


Adapted from: https://www.waseda.jp/fire/sils/en/about/curriculum/  
 
 
Credit Distribution 


Adapted from: https://www.waseda.jp/fire/sils/en/about/curriculum/  
 
 
 


Area  Fundamental Courses Specialized Courses Electives 


Credits 33 credits 54 credits 37 credits 


Type Language Statistics Seminar Lectures 
 


Course Japanese Intro 
Statistics 


1st Year 
Seminar 


Intro. 
Courses 


Specialized 
Courses 


English 
 


Intermed. 
Seminar 


Intermed. 
Courses 


Open 
Courses 


Other 
Language 


 
Adv. 
Seminar 


Adv. 
Courses 


Other 
Depts. 


  
Thesis 


 
Study 
Abroad 


Credits 31 2 14 40 37 


Credit Requirement for Graduation 124 credits 
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Singapore  
 
Yale-NUS College 
 
As a high-profile, heavily funded and initially somewhat controversial initiative (Lewin, 
2012) introducing the liberal arts college model to Singapore, Yale-NUS College has been 
closely watched internationally as perhaps the most ambitious of several recent higher 
education hybrids launched in the city-state. A somewhat risky and high-cost experiment 
under the watchful eye of a public and press that tracks job placement, starting salaries etc. 
of graduates as a matter of national interest (Wong, 2018). With the first cohort from 2014 
having just graduated, it is too early to determine the College’s future, but interest from 
students remains high, and the quality and resources of the parent institutions lend a great 
deal of weight to the scales, on the side of success. 
 
The college was founded in 2011 as a joint enterprise and had its first intake in 2014. The 
first president was a Yale academic, while the current president is a NUS academic. The 
intake in recent years has been 250 students per class and there are roughly 120 Faculty 
members, for an overall student-faculty ratio roughly of 8:1.  International students make 
up 40% of the student body. 
 
The preparation and reasoning behind the curricular design for the college is extensively 
documented in the publication “Yale-NUS College - A New Community of Learning” 
(Garsten et al., 2013). This explains the common core curriculum for all majors taught 
primarily in the first two years – made up of 11 courses in 8 subject areas: 
 
The Yale-NUS College core 


Literature 
humanities 1 


Philosophy & 
Political 
Thought 1 


Comparative 
Social Inquiry 


Quantitative 
Reasoning 


Historical 
Immersion 


Scientific 
Inquiry 1 


Literature 
humanities 2 


Philosophy & 
Political 
Thought 2 


Modern Social 
Thought 


Learning 
across 
Boundaries 


 Scientific 
Inquiry 2 


Adapted from: https://www.yale-nus.edu.sg/curriculum/common-curriculum/  
 


As the theorists behind the core structure state regarding their choice of this model “We are 
impressed by the observation made by professors who teach in core programs about the 
potential for such programs to draw students into one intellectual community.” (Garsten et 
al., 2013). 
 
In the final two years, students choose from a wide range of majors taught within the 
college and can choose to study majors based partly at other NUS facilities. Notably, 
despite the college’s wide major offering, they have done away with discreet academic 
departments.  “No to departments, yes to majors” is another example of a radical 
rethinking of institutional design at Yale-NUS.  As with many colleges, students declare a 
major during their first two years, not at the time of application (Garsten et al., 2013). 
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A possible student study path at Yale-NUS. 


 
Reprinted from: https://www.yale-nus.edu.sg/curriculum/student-experience/  


 
Beyond the core curriculum, seen above in blue, and the purely elective courses, in green, 
there are primarily major courses in years three and four (in orange), including a capstone 
project in the major area.  The conception of the capstone is somewhat unique.  These are 
senior projects with an outreach aspect as in many other curricula, however, the concept 
behind shared “studio space” for capstone projects is somewhat novel and designed so 
students can “pool knowledge and ideas, learn new techniques, and present work in progress.” 
(Garsten et al., 2013). 
 
UK 
 
University College London  
 
UCL offers an Arts and Science degree system somewhat confusingly labelled a “BASc” 
which allow for a variety of degrees to be constructed “incorporating both arts and sciences 
specialisms.” There are four pathways groupings which group specific Majors and Minors 
students choose for their degree: 
 


• Cultures 
• Societies 
• Health and Environment  
• Sciences and Engineering 


 
Students who choose one of the Humanities / Social Science majors must choose a Health / 
Science / Technology minor, and vice versa.14  


                                                
14 https://www.ucl.ac.uk/basc/current/pathways 
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This is a key differentiation in the UCL approach – “all students study an Interdisciplinary 
Core of subjects and must take a combination of Arts and Science subjects throughout”. 
 
All programs include a core of courses designed to help students make interdisciplinary 
links – such as a quantitative methods and research methods courses. Other core courses are 
electives which are also interdisciplinary but should relate more closely to the chosen 
“pathway” major / minor. All students must also study a foreign language. 
 
Offered since 2012, this is a standard-length 3-year 180 ECTS bachelor’s degree, but with 
a highly flexible framework. According to UCL, the framework was developed “responding 
to increased demand from employers for outstanding graduates with cross-disciplinary experience, 
[equipping graduates] with knowledge, skills and insight across arts and sciences subjects.”.15 
 
UCL degree structure 


Core (50%) “Pathway” Subjects (50%) 
Interdisciplinary 


Modules 
Language Major Minor 


Adapted from: www.ucl.ac.uk/basc   
 


Although it is noted in the program description and marketing material that this is a very 
unique program structure “at the forefront of the new wave of liberal arts and science 
degrees in the UK”, their claim is that after several cohorts, they are confident that 
graduates should be eligible for 90% or more of UK master’s degrees. i.e. depending upon 
the major area, graduates shouldn’t have any issue qualifying for a related UK master’s at 
another institution.  UCL attracts large numbers of international BASc applicants. Along 
with the innovative nature of the program, they heavily publicize the program’s diverse 
student body and central London location. 
 
The Netherlands 
 
With perhaps the strongest embrace of the liberal arts model in Europe, such programs can 
be found at many leading Dutch research universities. Several of them (at Amsterdam, 
Leiden, Maastricht and Utrecht) introduced in the late 1990s (van der Wende, 2011). 
 
In the Netherlands, classical education is still an important part of selective upper-
secondary public education. Approximately 25% of students aiming directly for university 
study at selective “gymnasium” while the other 75% of university-bound students study at 
‘athenium’ – the primary difference being that in the Dutch “gymnasium”, Greek, Latin 
and other classical education is compulsory (CBS StatLine, 2016; van Bommel, 2016). 
 
 
University of Twente  
 
“Should the extent to which modern society is dependent on technology not have consequences for 
the way we educate engineers?” – ATLAS Program 
 
ATLAS is a 3-year 180-ECTS bachelor’s program in Technology and Liberal Arts and 
Sciences offering a “small-scale and intensive education” aimed at producing tomorrow’s 
engineers. 


                                                
15 https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/degrees/arts-sciences-basc/2019  
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The program admitted its first cohort in 2013.  The initial cohort was around 30 students 
and in recent years, the intake has been roughly 50 students per year.  They admit 
applicants with university-track upper-secondary credentials “if they have a background in 
math and sciences, preferably physics.” 
 
Due to the unique structure and demands of the program, they arrange a several-stage pre-
enrolment orientation, including a site-visit to ensure that students truly understand and 
are a good fit for the structure of the program.  Prospective students who are not able to 
attend during the site-visit are invited to interviews which are held with both current 
students and teachers. 
 
Characterized by self-directed learning and an iterative, project-like approach to each 
student’s educational path, ATLAS is a highly ambitious rethinking of the traditional 
“requirements based” approach to educating engineers. 
 
“Modern engineering solutions require not only technical but also social perspectives and 
understanding. They require an integrated socio-technical perspective and an understanding of 
how technical solutions function in the real world.” (Vonk et al., 2018). 
 
Credit Distribution in the Twente ATLAS program 


 
Reprinted From: ATLAS Self-Evaluation Report 2018 


 
As can be inferred from the very general nature of the credit table above and as is discussed 
in detail in the ATLAS Self-Evaluation Report, the program is one of the most adaptable 
and least traditional we have reviewed.  Students design their learning in various areas as the 
program progresses and in close collaboration with the program’s dedicated academics. 
 
“ATLAS has chosen a bold approach to teaching and learning by putting the 
student in the lead of their learning, and the individual academic 
development of students at the heart of the curriculum.” (Vonk et al., 2018) 
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Personal Development plans and Self-Evaluation - ATLAS 


 
Reprinted From: ATLAS Self-Evaluation Report 2018 
 


In this program, students set their own goals and the student’s own evaluation of their 
progress towards goals is the starting point for overall evaluation. ATLAS have developed a 
model wherein students are driven towards “self-directed learning” from the outset. In the 
program’s five-year self-evaluation report, stakeholders reflect that: 
 
“it is a way of working not unfamiliar to the engineer: in a sense, we are continuously 
prototyping, evaluating, learning, and improving, in a responsible way.” (Vonk et al., 2018) 
 
In this vein, the main dilemma presented in the report is not a tension between breadth 
and depth, but a tension between guidance and self-direction, which is obviously felt by 
both the students and academic advisors.  As they describe it, they seek to create “a learning 
environment that itches but does not hurt”- challenging students at the margins of their 
capabilities without pushing too far. 
 
“we are continuously balancing between students feeling lost and students feeling chaperoned, 
and we choose to err on the side of lost, always.” (Vonk et al., 2018) 
 
One of the key factors they point to as helping to ensure that they create such an 
environment is a focus on teaching quality – highlighting the qualifications held and 
awards won by the instructors associated with the program. 
 
ATLAS was the 7th University College founded in the Netherlands, but the first at a 
University of Technology.  Their evaluation report, produced in late 2018 after the first 
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several cohorts, was the main source of the information presented here, and is notable in 
contrast to documents from the other programmes surveyed in that it includes significant 
input from the students themselves.  Students have a good deal of praise for the curriculum 
and talk largely about the same crucial issue of guidance versus self-direction. 
 
 
Leiden University College (LUC) - The Hague 
 
LUC in the Hague offers a standard 3-year 180 ECTS bachelors’ program with six available 
majors (both BA and BSc).  The crosscutting theme is “Global Challenges” which provides 
a common foundation along with the complementary courses seen as necessary to address 
Global Challenges effectively.  As with many Dutch programmes of this type, it is very 
prominently marketed to international students. 
 
LUC first year structure 


 
Reprinted From: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/gallery/student-recruitment-
sites/fgga/luc/first-year-program.jpg/ 


 
Detail of Global Challenges foci 


 
Reprinted From: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programs/bachelor/liberal-arts--
sciences-global-challenges/about-the-program/global-challenges 
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In the first year, students focus on four global challenges while participating in “courses and 
activities that help all students develop cultural sensitivity in their communications across 
national and cultural contexts”16 which has the additional aim of helping them to develop 
the “global citizenship” skills the program holds to be essential. 
 
Majors are chosen after the first year, and students can elect either a BA or BSc major: 
 


• Human Diversity: Culture, History, Society (BA) 
• International Justice (BA) 
• World Politics (BA) 
• Earth, Energy and Sustainability (BSc) 
• Global Public Health (BSc) 
• Governance, Economics and Development (BSc) 


 
The entire program was designed with a strong sense of its place in The Hague, the 
International City of Peace and Justice (Boetsch et al. 2015). 
 
Germany 
 
University College Freiburg (UCF) 
 
Housed in a historical part of the University of Freiburg campus that centuries ago was a 
centre of teaching in the method of the Artes Liberales, the UCF today serves as a centre for 
innovation in higher education, utilized by the entire University, and is also home to an 
English-taught bachelor’s program in the liberal arts model.17 
 
Founded in 2012, UCF offers a unique 4-year 240 ECTS bachelor’s program in Liberal 
Arts and Sciences (LAS). Both BSc and BA degrees are awarded depending upon major. 
Students can choose to major in Earth and Environmental Sciences, Life Sciences, 
Governance or Culture and History. Annual intake is around 80 students. 
  
The program homepage cites North American and Dutch liberal arts curricula as its 
primary reference points, and the program director previously worked in the Netherlands 
with similar programs. 
  


                                                
16 https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programs/bachelor/liberal-arts--sciences-
global-challenges/about-the-program/study-program 
17 https://www.ucf.uni-freiburg.de/college  
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UCF LAS – Shared core modules in three main parts 


 
Reprinted From: https://www.ucf.uni-freiburg.de/liberal-arts-and-sciences/curriculum/core  


 
All students must take the core modules. Many of these are discreet courses included in the 
foundational year (see below).  Others, such as those in the area of “responsibility and 
leadership” are introduced later and address major social issues.  These issues are dealt with 
utilizing the specific skills and knowledge gained in the student’s chosen major area. 
 
LAS Foundational Year structure 


 
Reprinted From: http://www.ucf.uni-freiburg.de/liberal-arts-and-sciences/curriculum/foundational-year  


 
In comparison with many US models, this is a highly structured program. However, it does 
provide space for exploration in the first year, before quickly moving towards a major area 
in the second year and remaining focused on this major in years 2-4 of the program. 
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Detailed diagrams of each major path are available via the UCF website.18 
What is most notable about this program is that the Foundational year, which includes 
most of the core, is essentially an “extra year” of study, and the final three years of the 
bachelor’s degree more closely resembles the curriculum in a typical European single-focus 
degree (i.e. students take well over 100 ECTS in their chosen major area). 
 
This is a highly unique program in the German context. Mindful of this, it is telling that 
UCF requires prospective students to complete a 90-minute orientation via an online 
“study-choice assistant”19 which serves as an in-depth “study orientation test” introducing 
the program in detail and providing video interviews with several of the main professors, 
lecturers and current students. Their aim is to ensure that students really know what they 
are signing up for.  Those undertaking the orientation are quizzed on the contents as they 
go through the online module, as well being asked to answer questions related to their own 
study approaches and personality traits. Upon finishing, they are provided with a certificate 
of completion which is required to enrol in the program. 
 
Sweden 
 
Both Gothenburg and Uppsala universities have offered liberal arts programs over the past 
several years – Gothenburg’s Liberal arts, kandidatprogram (H1LIB) in some form since 
2011 and Uppsala’s Liberal arts-programmet (HLA1K), based at the Visby campus from 
2013. The program at Uppsala is currently not enrolling new students (the last intake was 
HT2017) and its status has been described as “resting” (Ekbom, 2019). Södertörns 
högskola has also recently launched a program. While this is noteworthy, it is a quite new 
program and will not be examined in detail at this time. 
 
These programs provide more detailed and relevant data on demand and selectivity, as the 
application numbers in prior years as well as admissions rates, etc. are readily available via 
the national admissions system and UHR’s published statistics. 
 
Application Numbers – 2011-18 – GU H1LIB 
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HT2018 128 28 46 19 1.5  115 93 48.44 


HT2017 174 32 61 42 0.8  183 81 53.45 


HT2016 169 33 30 18 1.8  154 88 55.62 


HT2015 224 39 48 48 0.8 5 200 90 50.89 


HT2014 245 43 44 40 1.1 47 264 98 51.02 


HT2013 227 61 45 40 1.5 40 229 85 51.54 


HT2012 284 97 1 37 2.6 33 261 85 50.70 


HT2011 353 125 30 30 4.2 90 355 94 48.73 
Source – NyA Open via Kuben 


                                                
18 https://www.ucf.uni-freiburg.de/liberal-arts-and-sciences/curriculum  
19 https://www.osa.uni-freiburg.de/las/index.html  
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Application Numbers 2013-17 – Uppsala HLA1K 


A
n


tag
n


in
g


s 
o


m
g


ån
g


 


Sö
kan


d
e i tid


 


Fö
rstah


an
d


s 
sö


kan
d


e 


A
n


tag
n


a 
u


rval 1 


A
n


tag
n


a 
u


rval 2 


Sö
ktryck  


R
eserv u


rval 
2  B


eh
ö


rig
a 


A
n


d
el 


b
eh


ö
rig


a 1:A
  


A
n


d
el 


kvin
n


o
r 


HT2017 160 34 45 22 1.5  137 97 67.50 


HT2016 197 41 40 35 1.2  169 90 63.45 


HT2015 243 54 30 30 1.8 11 192 81 63.79 


HT2014 269 66 35 30 2.2 14 243 80 66.54 


HT2013 212 47 30 30 1.6 25 201 91 64.62 
Source – NyA Open via Kuben 


 
Neither of these Swedish programs have seen remarkably high application numbers. A 
review of prior admission’s rounds using UHR’s statistics for the required Antagningspöang 
for admission in various Urvalsgrupper reveals that at GU, the program has been amongst 
the University’s least selective, while at UU the program was initially quite selective but 
grew less popular and subsequently less selective in later years20 
 
 
Gothenburg University 
 
Mindful of the extremely broad aspirations of most liberal arts programs we have examined, 
the GU liberal arts program represents instead an ambitiously traditional version of “liberal 
arts” – a heavily humanities-focused curriculum based at the philosophy department that, 
while broad within the faculty, bears little resemblance to the broader liberal arts models 
surveyed at other institutions. Perhaps more accurately represented as cross-cutting 
humanities program, or something similar to what a philosophy major might study at a US 
liberal arts college, the program structure and courses are fixed and start off as an 
introduction to humanities and the other traditional disciplines, with logic leading into 
maths coursework in the second semester and animal studies leading into biology in the 
second year. Physics is also introduced in the second year. 
 
“A central feature of the program is interdisciplinary: philosophy, history of ideas, literature 
science and classical languages (including Arabic) are studied in interaction with each other and 
with topics such as physics, astronomy, mathematics, biology, theory of science, philology and 
rhetoric”. 
 
The program is focused in the humanities with connections to the sciences in a historically 
correct context. 
 
Electives are not a feature. There is a set program structure, a heavy focus on language 
learning and the program director stresses the importance of deep study of language – 
emphasizing that there is no substitute for language study as a life-enriching academic 
endeavour. 
 


                                                
20 http://statistik.uhr.se  
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The detailed program structure is provided as a PDF which is available online via the 
programme website.21 
 
Moa Ekbom, Program Coordinator, was interviewed for this survey and helped to 
illuminate some of the factors which are unique to the program and how the program fits 
into and functions in the Swedish context. 
 
Typical of a research university approach, the program benefits from access to world-
leading guest lecturers and a learning environment close to research, where doctoral 
students and post-doctoral researchers lecture on and discuss current issues in their fields. 
 
Intake is set at 30 students per year with 12-15 continuing after the first year.  Most come 
from the Gothenburg area. There have been a few students from the Nordic region, but as 
a Swedish-language program, it does not attract broader international applications. Core 
teaching staff are drawn from the philosophy department.  Some academics are brought in 
on an as-available basis to teach other courses, while others are regular contributors, such as 
their physics professor, who is employed at Chalmers University of Technology. 
 
The program has been offered for eight years, but the structure has shifted slightly over this 
period.  Based on experiences with early cohorts, they have added more writing courses. 
Some specialized philosophy courses were removed (Pre-Socratic Fragments, for example). 
 
Generally, it is an expensive program to run by Swedish standards. Detailed budget figures 
are not included here but could be useful at a future stage of analysis. 
 
Most students go on to master’s degrees, and the program director has been active in raising 
awareness of the program structure and its benefits amongst, for example, social science 
master’s programs at GU. Internal advocacy has been positively received and she reports 
that master’s programs find the students very well prepared (Ekbom, 2019). 
 
 


4. Summary of Surveyed Cases 
 
According to Eugene Lang, “A cornucopia of curricular concepts have entered the liberal 
arts lexicon" in recent years (Lang, 1999).  Some of the more recent and innovative 
additions are included in our survey.  Despite the diversity of approaches, the nine 
programmes surveyed above can be roughly categorized into three distinct groups: 


Surveyed Program by program type 


Blended / Hybrid Foundation / course core Breadth requirement  
Twente (NL) UCL BASc (UK) Berkeley (US) 
Gothenburg UC Freiburg (DE) Swarthmore (US) 
AUC (NL) Yale-NUS Uppsala liberal arts Visby 
 Leiden UC in the Hague Waseda SILS (JP) 


 
Amsterdam University College and Uppsala are included above as they were initially 
included in the survey.  However, as Uppsala’s program is “sleeping” and AUC has recently 
undergone some curriculum revisions, they were not examined as full cases above. 
                                                
21 https://flov.gu.se/digitalAssets/1653/1653794_h1lib.pdf 
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Breadth Requirement / Distribution / Electives 
 
Perhaps the most widespread general approach to liberal arts mandates a breadth 
requirement or “distribution requirement” in the first two years of the program. This takes 
various forms, but we see representative approaches in four of the surveyed degree 
programmes.  
 
One strength of a “distribution requirement” is that students who are unsure of their area 
of specialization or feeling doubts about their prospective major are able to take totally 
unrelated courses from across the university – a freedom which can lead to new intellectual 
loves, or make clear to a student that they are, in fact on the right path with their current 
plan.  The Swarthmore alumna shared a story of a Biology course which she took on a 
pass/fail basis (which does not impact the GPA).  “I like to help people and thought I 
might be interested in going on to medical school…” One biology course at university-level 
led her to realize that medicine was not her path to public service (Paradiso, 2019). 


On the other hand, “one concern about a system of distribution requirements is that it 
creates a significant risk of incoherence in student course programs outside the major.” 
(Garsten et al., 2013). Without adequate guidance, students sometimes get lost. 


In order to mitigate this risk and ensure a coherent package, some schools (Waseda and 
UCL for example) provide less choice or more program structure in the curricular design. 
 
 
Foundation-style common courses / core courses 
 
The Yale-NUS program gives extensive rationale for its choice of a core course program in 
its inaugural curriculum report. The authors point to the inherent coherence in a common 
core design, and the ability for the curriculum design to challenge students to step outside 
of their comfort zone.  They contrast this with a supposedly common practice employed by 
students in unstructured breadth programmes – many choose courses which are rumoured 
to be easy (Garsten et al., 2013). 
 
Yale-NUS also look to a core due to its potential to “draw students into one intellectual 
community” (Ibid, 36) and build links of cooperation and understanding in a cohort. 
 
Further arguments for the core model are that it allows for a conceptual theme to be 
implemented across the non-major courses (and indeed extended throughout the studies).  
Examples of this are the Leiden in the Hague program with its Global Citizenship and 
Global Challenges focus based in “the International City of Peace and Justice” (Boetsch et 
al. 2015) and UCL with attempt to create an extremely interdisciplinary cross-over degree 
that fully combines BA and BSc skill-sets within any chosen major. 
 
 
Fully Blended, Hybrid and Heterodox programs 
 
The programmes in this category vary greatly but have one thing in common – a strong 
philosophy that encompasses the entire curricular design and wraps the courses into either a 
fixed progression (Gothenburg) or a fixed process (Twente; AUC).  Within this segment, 
the fixed nature of the course structure or process make it extremely important that 
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students are well suited to the program, because they will be more tightly bound to its 
structure than in other systems. To some, this belies the core precept that freedom of choice 
is an essential part of the liberal arts philosophy (Becker, 2014), but the model of ATLAS at 
Twente seems to incorporate both freedom and strong process in one of the most 
compelling and heterodox curricular approaches surveyed. 
 
 


5. Considerations 
 
Existing educational structure & perceptions of the university’s role 
 
By and large, newly enrolled university students in the US and Asia are seen as immature, 
budding individual in need of moulding and character development on the path to 
responsible adulthood (Gartner et al., 2013).  The higher education institution is thus 
charged with responsibility for academic, civic and to some extent moral education.  
Universities view their new students (most coming directly from high-school at age 18)22 as 
needing extensive hand-holding and coddling and offer extensive university-run services to 
help students bridge the gap between the family home and adult independence. 
 
Swedish universities do not take as many students directly from upper-secondary education 
(gap years, work and military service being relatively more common in Sweden prior to first 
university matriculation).  Incoming students are, on average, several years older than their 
US counterparts (UKA Report 2017:9) and are treated as mature, self-sufficient and 
generally responsible (not least for their own learning).23 Much of the emphasis on 
educating prepared, well-informed individuals occurs in upper-secondary school.  While 
Swedish universities undoubtedly play a role in shaping individuals beyond the classroom, 
this role is not emphasized and rarely discussed. (Meherns, 2006). 
 
Questions that this raises for Lund University include: 
 


• Are Swedish students entering the university with a higher level of educational self-
direction than counterparts in countries where the liberal-arts model is popular? 


• Are some of the pedagogical elements contained in a typical freshman / sophomore 
liberal arts curriculum in most parts of the world already present in the Swedish 
Gymnasium system? 


 
 
Breadth Vs. depth 
 
A common argument from supporters of liberal arts approaches to higher education is that 
although early specialization can be an effective route to early mastery, there is a downside 
in that such a focus can lead to situations where “Absorbed in their disciplines, more and more 
teachers confine their responsibilities to the classroom and laboratory, competing for student 
majors who can be trained according to research needs with slight regard for the content or 
direction of their non-academic lives” (Lang, 1999).  This, in turn is argued to give rise to 


                                                
22 https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=372 
23 For further background vis-à-vis the models surveyed:  In the Netherlands, average age of first 
university enrolment in is similar to the US (typically 18 or 19) although the Dutch upper-
secondary model is more similar to the Swedish gymnasium structure.  
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situations where, dominated by a narrow perspective and focus on credentials and a pre-
defined and competitive career path, graduates become disconnected from larger social 
questions and even the basic human values at the root of the university. 
 
From a curriculum standpoint, the Swedish emphasis on strict progression in programs and 
program structures including only courses directly related to the area of study suggest 
extreme narrowness in the curriculum when compared with the liberal arts tradition. 
However, the larger structure of Swedish university and student life broaden the engaged 
student’s experience markedly. Long-established student owned and managed institutions 
shape the student experience outside the classroom. Here, voluntary student communities 
are responsible for organizing the social and cultural aspects of student life. These structures 
provide a great deal of freedom and flexibility beyond one’s studies and develop individuals’ 
maturity and sense of responsibility while broadening their perspectives, skills and interests. 
 
The development of a citizen with an active role and engagement in their community and 
personal cultivation of social responsibility are key benefits cited by proponents of a liberal 
arts education (Lang, 1999).  In other words, there is an emphasis on teaching “students 
how to conduct their lives rather than prepare them for a specific profession” as part of the 
academic program itself (Mehrens, 2006).  
 


• Are elements of student life and student institutions at Lund University an 
alternative means to foster breadth-related engagement and development? 


 
• Should opportunities for such engagement and personal development be 


formalized in the curriculum and required, or informal and optional? When and in 
what situations is one preferable to the other? 
 


• Importantly, what are the implications of this discussion vis-à-vis University goals 
for broadened participation, broader recruitment and lifelong learning?24 


 
 
The campus experience 
 
Advocates of the liberal arts college often highlight the importance of mandatory residential 
living (Garsten et al., 2013; Chopp, 2013).  This is seen to foster an intense learning 
environment that nurtures future scholars as well as creating “intentional communities” 
which Rebecca Chopp, former president of Swarthmore, sees as a valuable experience 
through which young adults learn to live in diverse communities (Chopp, 2013). 
 
Although many students studying at the bachelor’s level in Lund are living “on-campus” so 
to speak, there is no residential requirement. Indeed, the approach to student housing in 
Sweden is fundamentally different from that of most residential colleges and the majority of 
HEIs worldwide. Some argue that residential living is not required to fulfil the liberal arts 
mission (Becker, 2014), others cite it as critically important (Lang, 1999).  It is important 
to note, however, that the housing models and at LU and related housing law in Sweden 
appear to be incompatible with a “residential college” model in its purest form. 
 


• Does Lund University function similarly to a residential college for those who fully 
engage in university life? To what degree and in what ways? 


                                                
24 For a concise review of these issues, see LUs Omvärldsbevakning, DNR STYR 2018/618 
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Teaching 
 
Many small liberal arts colleges and independently-structured programs at larger 
universities are teaching-intensive and value teaching talent highly (Lang, 1999).25 Student-
teacher ratios at many of the surveyed programs range from 8:1 (Yale-NUS) to roughly 
16:1 (ATLAS at U Twente). 
 
Beyond quantitative measures of classroom size and staffing, the structure of programs we 
have examined and of the college model on the whole privileges and emphasises teachers 
and teaching above researchers and research (Cech, 1999). As this configuration is largely 
unfamiliar at large research universities, it is difficult to duplicate in a program or programs 
using this model without serious intent, resourcing and dedication. The dedication of 
teachers to their students at small liberal arts colleges is the stuff of legend in the US. When 
interviewing Swarthmore alumna Darragh Paradiso, she recounted an IR professor who 
held seminars in his living room; German classes of 3-5 students, and several other stories 
that clearly demonstrate this dedication as well as the resources it requires. 
 
Successfully drawing students from disparate educational backgrounds into a rich and 
previously unfamiliar vein of knowledge and tutoring them to learn to bridge disciplines 
requires excellent pedagogical methodology executed in fine form. As Paradiso stated, “Bad 
teachers don’t make it at Swarthmore”. On the other hand, there was no conception of a 
close connection to research: “we usually knew about [professors] interests from their 
bios… But it wasn’t a main focus.” (Paradiso, 2019). 
 
For more on the differences between the college and the research university’s teaching 
environments (and the advantages and disadvantages of each approach) Patrik Mehrens 
(2006) and Thomas Cech (1999) have written important papers. 
 


• How should issues of teaching and pedagogy be examined in the consideration of a 
liberal arts approach? 


 
• Are the teaching practices in liberal arts models compatible with the roles and 


responsibilities at a large research university such as LU?26 If not, is there any way 
around this? 


 
Costs 
 
The college model – whether at a stand-alone liberal-arts college or a college within a larger 
institution – is expensive (Becker, 2014).  Even teaching an intensive liberal-arts program 
in an existing faculty is expensive (Ekbom, 2019). 
 
The US, in part due to schools that teach in this manner, spends more per university 
student than any other country in the world apart from Luxembourg (OECD, 2018). As 
discussed above, the classic US Liberal-Arts education relies on small student-teacher ratios 
and time-intensive constant assessment and feedback models, which would pose additional 
burdens and costs in countries with tightly regulated labour-markets.  As Cech states, the 
model is simply “a very expensive approach to higher education”. 


                                                
25"At the heart of liberal education is the act of teaching." – Vartan Gregorian (in Lang, 1999) 
26 Or indeed the högskolelagen’s mandate of a close relationship between education and research 
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In the US, schools finance these costs through a mix of endowments (see the Swarthmore 
case above as representative of top-tier non-profit institutions), very high tuition fees, and a 
reliance on underpaid doctoral students to assist with teaching / tutoring (nces.ed.gov). 
Programs in the Netherlands and elsewhere also tend to be expensive in comparison with 
traditional curricula in those countries. As Twente states about its ATLAS program: 
 
“The annual tuition fees for [ATLAS] are higher than those for other bachelor’s programs… 
There is a good reason for this… a small-scale educational setting, a very intensive study 
program with a student-teacher ratio of 16:1 and additional contact hours with teachers, tutors, 
lecturers and personal mentors (24-30 hours per week).”27 
 


 
Reprinted From: https://blogs-images.forbes.com-prestoncooper2-files-2018-09-oecd-spending.jpg 


                                                
27 https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programs/university-college-twente/admission-
and-enrolment/tuition-fees-visa/#tuition-fees 
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On the other hand, utilizing existing and proven structures could be a way to reduce any 
start-up costs or to introduce some of the elements of choice in a well-tested and fiscally 
sensible way.  At Lund University this possibility may exist in the SAS course structure (as 
previously mentioned). 
 
One area of inquiry moving forward is into the possibility to expand, repackage and 
rebrand the SAS course offering. This could represent a cost-effective way to launch a 
breadth concept with a core of already proven well-developed courses and a cross-faculty 
structure that could accommodate new courses and course packages in a relatively dynamic 
framework. 
 
Expansion of the SAS offering could be used to highlight specific areas of strength across 
faculties at LU – as with Berkeley and their Data 8 course, and subjects of vital interest – 
such as Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.28 
 
Offering SAS courses in complementary “course packages” as an option would allow for 
attractive and effective complimentary course combinations which could meet the needs of 
various student groups: domestic bachelor’s students with a free semester for elective 
credits; study abroad students who need a 30 ECTS package of courses to secure a 
residence permit for studies, and exchange students with a specific thematic interest. 
 
Such sensible packages could be titled, designed and promoted to appeal to both domestic 
program students and various categories of international student. 
 
Gothenburg effectively uses doctoral students and post-docs to reduce costs at its liberal arts 
program (Ekberg, 2019), but this is feasible in a program only insofar as appropriate 
individuals are routinely available and meet the high standards of instruction required. 
 


• Would expanding, repackaging and rebranding an SAS course offering at LU be 
the most cost-effective and efficient first-step to exploring a broadened course 
offering? 


 
• If so, in which ways and in which directions could this be done? 


 
 
Attractiveness to applicants  
 
As previously detailed, the liberal arts-style programs introduced at Uppsala and 
Gothenburg have not proven highly popular thus far, although the Gothenburg program 
has been running successfully with adequate student numbers for some time. 
 
A carefully-considered, well-designed program offer at Lund University would attract 
considerable interest from applicants but estimating the expected applicant numbers and 
what kind of education or marketing would need to be done around the launch of a 
program to meet targets depends upon the specific program or offer that takes shape.  
 


• Considering our knowledge of Swedish students, which offer or program format 
would be most attractive to bachelor’s applicants? 


                                                
28 This approach would tie-in with larger goals highlighted in LUs current Strategic Plan and 
considered in depth in LUs Omvärldsbevakning 2018 (DNR STYR 2018/618)  
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• Beyond curricular design and institutional framework, which language of 
instruction would be the most suitable? Is an English-taught or Swedish-taught 
program more likely to be popular with applicants? 
 


• Would such a program or offer be an attractive addition to our international 
bachelor’s-level offer, either as a program or as packages of courses? 
 


• Would attracting non-European students help offset the costs involved? 
 
 


Demand in Sweden and internationally 
 
Analysis of the potential level of demand is an important and difficult undertaking before 
committing resources to new programmes or courses, not to mention the establishment of 
entirely new colleges, as has transpired at many of the institutions previously surveyed in 
this report. Even a changed offering and/or structure of SAS courses would require 
additional resources, and similar projections would be needed. 
 
While a full-scale analysis is something for a later stage of discussion, some useful data to 
highlight here is the demand profile for current interdisciplinary bachelor’s programmes 
offered at Lund University.  These can be considered and discussed in comparison with the 
figures for the much differently conceived but also interdisciplinary liberal arts programmes 
at GU and UU presented above. 
 
The bachelor’s programme in Philosophy, Politics and Economics (PPE) is offered in 
Swedish and based at the Philosophy department in the Joint Faculties of Humanities and 
Theology. It is taught in cooperation with the departments of Political Science and 
Economics (nationalekonomi).  As an illustration of the inspiration behind the program, the 
homepage29 cites the international recognition and popularity of the PPE degree model.30 31 
  
 
Application Numbers – 2014-18 – LU PPE 
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HT2018 597 81 50 40 2.0 59 453 78 38.86 


HT2017 597 94 50 40 2.4 65 490 83 42.71 


HT2016 560 75 50 40 1.9 74 437 84 42.32 


HT2015 619 71 38 30 2.4 76 483 82 46.20 


HT2014 611 99 40 35 2.8 112 543 80 45.01 
Source – NyA Open via Kuben 


 
                                                
29 https://www.fil.lu.se/utbildning/kandidatprogram/  
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics  
31 https://www.theguardian.com/education/2017/feb/23/ppe-oxford-university-degree-that-rules-
britain  
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It is useful to look at the similarly interdisciplinary, but differently focused, bachelor’s 
programme in Development Studies (BIDS) with English as the language of instruction.  
Based at the Human Geography department, the program is taught in cooperation with the 
departments of Sociology, Political Science and Economic History and combines “both the 
background theoretical knowledge and the practical skills needed to work in development-related 
fields”. 32 Field study and internships are key components of the program. 
 
The application figures for the BIDS program are more complex due to the fact that the 
program is open each year in both the normal “Swedish” bachelor’s application round 
(Rounds designated by HT) as well as the “international” round (Rounds designated by 
IKHT). 
 
 
Application Numbers – 2011-18 – LU BIDS (figures in Red are the fee-liable student subset) 
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HT2018 564 79/3 93/0 45 1.8 61 535 95 67.55 


IKHT18 323 170/82 56/25 56 3.0 112 229 72 67.49 


HT2017 667 96/0 95/0 52 1.8 91 633 96 66.72 


IKHT17 358 188/53 63/16 44 4.3 86 252 74 65.08 


HT2016 632 86/4 98/2 58 1.5 73 603 97 69.30 


IKHT16 364 213/64 54/9 38 5.6 66 230 64 59.34 


HT2015 560 85/3 88/1 42 2.0 75 510 85 67.50 


IKHT15 271 141/56 48/9 31 4.5 74 175 54 60.52 
HT2014 585 105/0 88/1 42 2.5 76 519 84 68.03 
IKHT14 251 137/42 36/4 36 3.8 34 125 52 57.77 
HT2013 566 87/2 120/0 66 1.3 53 509 91 69.61 
IKHT13 185 107/50 50/12 45 2.4 22 120 51 57.30 
HT2012 427 86/1 48/0 48 1.8 63 431 88 69.56 
IKHT12 192 104/61 43/7 43 2.4 35 142 67 63.54 
HT2011 362 71/11 29/0 28 2.5 52 345 90 63.81 
IKHT11 527 240/44 66/26 63 3.8  129 24 33.02 


Source – NyA Open via Kuben 


 
• How should we interpret the differences in the application statistics between these 


two programmes? 
• Which factors may cause these differences? 
• What do these statistics and differences suggest, if anything, regarding possible 


demand for a Liberal Arts focused program at Lund University? 
 


                                                
32 https://www.keg.lu.se/en/education/academics/bachelors-programmes/bids-bachelors-in-
development-studies  
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Progression to master’s level studies 
 
A key consideration when introducing programs or program platforms with novel forms 
concerns the study options graduates will have in the larger Swedish university system. 
With the structure of degrees and expected pattern of progression at Lund University, the 
more multidisciplinary a student’s undergraduate degree, the less likely they are to be 
eligible to specific programs at the master’s level, given current entry requirements and 
admissions regulations. 
 
The practical impact of such issues was highlighted in conversation with the liberal arts 
program director at Gothenburg, who discussed the need to advocate internally (and 
informally) in order to ensure that graduates merits were considered fully at relevant GU 
master’s programs (Ekbom, 2019). 
 


• How could issues related to master’s progression be formally resolved? 
 
Attractiveness to & recognition by employers and institutions 
 
One of the factors ensuring liberal art’s graduates’ success in the US labour market is that 
many successful professionals in hiring roles and academics working with PhD admissions 
are themselves graduates of liberal arts programs (Becker, 2014) and the value of such 
degrees is generally understood, as is the investment that students make at the institutions 
who teach them.  It goes without saying that there is no critical mass of alumni or much 
liberal arts background knowledge in general in the Swedish labour market or university 
sector. 
 
In contrast, although employers in Sweden claim to want new hires with broad skill-sets 
(Lundell & Viklund, 2017), what they (or their hiring processes) are accustomed to is 
filling positions with applicants who “tick all the boxes” so to speak – holding the 
specifically designated degree and having closely related prior work experience or 
internships. 
 
This problematique is investigated in some depth by the Humtank reports referred to 
earlier. However, these valuable reports look at humanities majors and the humanities 
faculty as their primary point of interest and investigation. A more general sketch is 
provided in Lund University’s Omvärldsbevakning (2018, DNR STYR 2018/618). Suffice 
it to say at this point in the investigation, a liberal arts program graduate could prove a 
confusing prospect to a potential employer or prospective PhD supervisor in Sweden, when 
compared to a graduate with a single clearly dominant major area. 
 
It is also important to note that there is a clear “grass is always greener on the other side” 
phenomenon occurring in the breadth-depth debate that is highly visible when comparing 
various systems around the world, and the national-level debates within these systems.  The 
key question, as succinctly stated by Linda Adler-Kassner is whether these debates serve as a 
“productive tension or strain” in the system (Alder-Kassner, 2014; Mori, 2015) and how 
they are tied to larger phenomenon in the society, i.e. as a symptom of larger tensions or 
societal imbalances (Buurma & Heffernan 2018; Blanchard, 2018). 
 


• How might Swedish employers be encouraged to look more openly at applicants 
with liberal arts degrees. 
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6. Possible Next Steps 
• Decisions on further research, review or action 
• Further analysis of existing models / courses, including possible site 


visits to insitutions with models of interest 
• Analysis of internal capacity and expertise 
• Cost estimations 
• Demand analysis and projections 
• Market research and planning 
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Inledning 
En omvärldsbevakning är en strukturerad studie av omgivande faktorer som på olika 
sätt bedöms kunna påverka en organisations uppdrag och verksamhet. En sådan kan 
ta sin utgångspunkt i historien, men fokuserar framför allt på händelser som nyligen 
inträffat eller förväntas inträffa. I arbetet med en omvärldsbevakning ligger inte 
minst en önskan och strävan efter att uppmärksamma, bedöma samt bemöta framtida 
utmaningar, risker och möjligheter som finns runt omkring oss.  
 
Omvärldsbevakningen är i första hand ämnad som underlag till universitetsstyrelsen 
med förhoppning att den även kan vara användbar för andra intressenter, såväl 
interna som externa. Syftet med omvärldsbevakning är att i huvudsak fungera som 
en inspirationskälla för styrelsens strategiska diskussioner och att stimulera till 
samtal kring universitetets olika uppdrag, verksamheter och roll i en större kontext. 
 
Omvärldsbevakning 2020 är uppbyggd av: Utblick som presenterar de särskilda 
utmaningar och möjligheter som riskutskottet och universitetsledningen bedömt att 
Lunds universitet står inför, Fokusområden med trender och skeenden som kan 
komma att påverka Lunds universitet, Nationell och internationell utveckling som 
ger en kortare beskrivning av omvärlden, samt Bilagor med relevanta och aktuella 
propositioner, remisser, statens offentliga utredningar (SOU:er) och 
utredningsdirektiv.  
 
Lunds universitet har en strategisk plan som sträcker sig från 2017 till 2026. I den 
strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram och inom ramen för 
dessa områden finns 27 särskilt definierade delmål. Allt kan inte göras samtidigt, 
prioriteringar behöver göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. Utmaningarna i 
Utblick samt Fokusområden har alla sin utgångspunkt i den strategiska planen och 
omvärldsbevakningen kan därmed hjälpa till att peka ut vilka områden som ska 
prioriteras i universitetets verksamhetsplan.  
 
Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Riskutskottet ska delta i beredningen 
av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering och 
bereda styrelsens beslut som rör bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen. Utskottet har också i uppgift att öka förståelsen och medvetenheten i 
universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för eller 
förväntas exponeras för. Riskutskottet har därmed ett särskilt uppdrag i förhållande 
till den årliga omvärldsbevakningen.   
 
Utöver riskutskottet har utbildningsnämnden, forskningsnämnden och 
forskarutbildningsnämnden, utifrån sina respektive ansvarsområden, samt Lunds 
universitets studentkårer aktivt deltagit med inspel och underlag till denna 
omvärldsbevakning. Därutöver har anställda från olika delar av förvaltningen och 
fakulteterna bidragit med inspel och expertkunskap till fokusområdena. Prorektor 
Sylvia Schwaag Serger har deltagit i arbetet, framför allt som ansvarig för avsnittet 
Utblick. Avdelning Planering har hållit ihop processen och texterna. 
 
Omvärldsbevakning 2020 har behandlats vid Lunds universitets styrelsemöte den 13 
december 2019. 
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Utblick 
Denna utblick startar med en bakåtblick på två stora världshändelser som manar till 
eftertanke. Precis för 80 år sedan bröt andra världskriget ut. Utbrottet skedde efter år 
av polarisering, extrema rasistiska budskap, en darrig världsekonomi och en stark 
önskan hos det tyska folket om förändring. I år är det också 30 år sedan Berlinmuren 
öppnades. Då anades tider med större öppenhet och mindre polarisering mellan öst 
och väst.  
 
Universitetet befinner sig i paradoxernas tid. EU-kommissionen arbetar i det 
kommande ramprogrammet Horisont Europa för ytterligare rörlighet, öppenhet och 
samarbete för forskare och studenter, även utanför EU. Detta görs till exempel 
genom starkare mobilitetsprogram och genom att utveckla öppen vetenskap för att 
säkra och tillgängliggöra den kunskap som tas fram. Samtidigt kommer fler 
nationalistiska och protektionistiska strömningar i dagen, både på den nationella och 
internationella politiska arenan. Brexit påverkar politisk balans, ekonomi och 
rörlighet inom EU. 
 
En annan paradox är den tillit och förhoppning som vissa delar av samhället ställer 
till forskning och teknik som lösningen på de globala utmaningarna parallellt med 
att kunskapsrelativismen breder ut sig.  
 
Jämfört med för bara ett par år sedan lever universiteten idag i en konkurrensutsatt 
värld. Numera råder inte enbart konkurrens om forskningsanslag där excellent 
forskning bedöms och finansieras eller där universitet globalt konkurrerar om 
studenter. Även fler aktörer utanför akademin erbjuder eftergymnasial- och 
högskoleutbildning, antingen för unga eller som del i det livslånga lärandet. Dessa 
utbildningar ges inte sällan via nätet.  
 
I detta landskap kommer det att krävas att Lunds universitet än mer tydliggör sin roll 
och sitt uppdrag. Det är också viktigt att universitetet för en aktiv kommunikation 
med samhället kring de unika värden och kunskaper som innefattas och definierar 
universitetet. Därutöver behöver universitetet nogsamt följa hur universitetets 
kunskap används, förvaltas och värderas av samhällets olika aktörer. 
 
Universitetets roll i omställning 
Där yrken igår var lätta att känna igen, och studenter ganska väl kunde föreställa sig 
hur deras yrkesliv skulle kunna te sig, är det idag betydligt svårare för unga att veta 
vad de ska studera. Yrkesroller och arbetsmarknad förändras snabbt vilket också 
försvårar universitetens utbildningsuppdrag. Med osäkerhet kring vilka kunskaper 
som efterfrågas framöver i samhället och på arbetsmarknaden blir också 
morgondagens utbildning allt vanskligare att utforma.  
 
Universiteten delar ovissheten med övriga samhället. Ingen vet med säkerhet hur 
framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Vissa förutspår att hela yrkeskategorier 
försvinner genom digitalisering och robotisering.  Andra menar att automatiseringen 
kommer vara begränsad eftersom robotar inte helt kan ersätta den kognitiva hjärnan 
och inte heller mänskliga behov, upplevelser och interaktioner.  
 
Klart är dock att arbetsmarknaden förändras och att den kräver omställning inom alla 
sektorer. Universitetet har ett stort ansvar att själv vara en del i den omställning som 
krävs. Internt behövs goda modeller för utbildningsuppdraget så att relevanta 
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utbildningar för framtidens samhälle och den kommande arbetsmarknaden kan 
skapas. Detta måste ske utan att universitetet tappar sin unika position i samhället 
som förmedlare av djup kunskap förankrad i generationers forskning och 
metodologi. 
 
Klart är också att den förändrade arbetsmarknaden och ekonomin ger upphov till helt 
nya öppningar och möjligheter för universitetet. Ett exempel är medicinteknik där 
relationer mellan människa och maskin kan ge nya forsknings- och 
innovationsmöjligheter, såsom för demenssjukdomar i kombination med Artificiell 
Intelligens (AI). Just kombinationen hälsa och teknik kommer sannolikt att vara ett 
av framtidens stora tillväxtområden. 
 
Universitetets roll för samhällsutmaningarna 
Akademin har ett stort ansvar att bistå samhället med resurser, fakta, kunskap, 
tankemodeller och analyser gällande de globala utmaningarna. Lunds universitet har 
sedan länge identifierat sin ämnesbredd som en framgångsfaktor för att kunna ta sig 
an komplexa frågor och bidra till lösningar till gagn för samhället. Akademin har 
också en unik position genom sin forskningsmetodik och utbildning som bygger på 
ett kritiskt och oberoende förhållningssätt till det som beforskas. Med tanke på oron 
för ökad kunskapsrelativism är det viktigt att forskare står för integritet och 
oberoende i frågor som rör samhällsutmaningarna. Till exempel är 
klimatförändringar ett område som oroar många och som riskerar att leda till 
polarisering i samhället. Forskare måste därför vara tydliga med sina resultat och sin 
roll i samhällsdiskussionerna och inte backa för osaklig kritik.  


Samhället har behov av omställning, inte minst för att nå målen inom Agenda 2030. 
Det är en svår uppgift att balansera utmaningar som rör global uppvärmning, ökade 
klyftor och utsatthet, effektivare energiförsörjning, tillgång till vatten och mat, en 
åldrande befolkning, hälsa, pandemier och säkerhet med ekonomisk tillväxt som inte 
äventyrar kommande generationers möjlighet att leva ett fullgott liv.  


En utmaning för landets myndigheter, företag, forskningsfinansiärer, akademi och 
departement är att undanröja hinder för samarbeten för att inte tappa fart i arbetet 
med de stora samhällsutmaningarna. Lunds universitet som förvaltningsmyndighet 
omgärdas av lagar och regler som i vissa fall förhindrar universitetet att ingå avtal 
med externa parter. Universitetet behöver bli bättre på att identifiera och definiera 
hinder för samverkan såväl som peka på möjliga lösningar och ytterligare förbättra 
samverkan. 


För Lunds universitet gäller det att bredden i utbildning och forskning kan komma 
till sin rätt. Universitetet behöver därför fortsätta sin strävan att underlätta 
tvärvetenskapliga samarbeten samt att vara en aktiv samverkanspartner. Det finns en 
outnyttjad potential i universitetets unika kompetens och dess möjligheter att komma 
samhället till godo. Det kan till exempel handla om att höja den samlade kunskapen 
och analysförmågan i samhället och till att företag och industri förblir 
konkurrenskraftiga.  


När samhället ställer om finns stora möjligheter att skapa nya tematiska forsknings- 
och utbildningsområden i samverkan med näringsliv, industri och offentlig sektor. 
Parallellt med långsiktiga och strategiska samverkansavtal, behövs även rörligare 
strukturer och nya samarbeten. Sådana kan fånga upp och etablera nya utbildningar, 
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forskningsområden eller innovationsmöjligheter. Såddmiljöer, såsom 
Samverkansinitiativen, som bedöms ha potential att utveckla ett forskningsområde 
eller lösa ett samhällsproblem, är något som universitetet skulle kunna 
vidareutveckla. Såddmiljöerna får finansiering under ett antal år och faller de väl ut 
i utvärderingar kan de sedan utvecklas till permanenta tematiska områden. Det är 
också önskvärt att vidareutveckla samarbeten med små och medelstora företag, 
företag som ligger i framkant inom exempelvis digitala lösningar för e-hälsa och e-
handel. Dessa kan väl komplettera Lunds universitets redan starka samarbeten med 
stora företag och mindre start-ups. 


I flera delar av världen, inte minst vid de anglosaxiska universiteten, erbjuds 
studenter att studera brett under en period för att senare specialisera sig. Sverige har 
inte samma tradition av så kallad liberal arts. Här finns snarare en tradition av långa 
och fördjupade program inom ett ämne som ger specialisering i ett tidigt skede. 
Genom att erbjuda en bredare utbildningsbas får studenterna möjlighet att länka 
samman kunskaper från områden som till synes ligger långt ifrån varandra. Att införa 
möjligheter att studera utifrån modellen liberal arts vid Lunds universitet är ett sätt 
att förbereda studenterna i en snabbt föränderlig värld. Dessutom får till exempel 
företag inom ny teknologi arbetskraft med bred analytisk bas som förstår både teknik 
och människans villkor och natur. Detta är viktigt för att ny teknologi och AI ska gå 
i takt med de etiska principer och normer som finns i samhället. Det säkrar också att 
teknologin utvecklas på ett sätt som främjar människans intressen. Värt att notera är 
att forskningsfinansiärer ofta ger anslag till tematiska forskningsområden utan att 
tillhörande utbildningsperspektiv och satsningar medföljer. Inom ett område som AI, 
vilket bedöms påverka stora delar av samhället och inte minst arbetsmarknaden, är 
det av största vikt att forskningssatsningar även kopplas samman med utbildning. 


Universitets roll i en hållbar värld 
Klimatfrågan är akut och inte minst den unga generationen ställer uttalade krav på 
makthavare om förändring. Unga demonstrerar över hela världen och även Lunds 
universitet har tagit emot klimatupprop. Det kommer att ställas högre krav på Lunds 
universitet både från politiken, från medarbetare och studenter att presentera 
konstruktiva och innovativa lösningar inom hållbarhet i allt från klimat till 
jämställdhet- och likabehandling. Unga människor kommer att vilja studera vid ett 
lärosäte som sätter avtryck i form av problemlösning, innovativa idéer och radikala 
omställningar vilket kräver engagemang och ledarskap på alla nivåer. 
Hållbarhetsfrågan får inte reduceras till en varumärkesfråga utan viktigast är att 
forskning och utbildning inom området kan utvecklas och att universitetets 
kompetens kommer till användning i samhället. 
 
För den yngre generationen finns fler orosmoln än klimat och hållbarhet. Den 
psykiska ohälsan bland unga, inte minst bland studenter och doktorander, är ett 
ökande problem men det finns inte enkla eller entydiga förklaringar till detta. 
Universitetets studentkårer ser också att det är svårare att hitta personer som vill 
engagera sig kårpolitiskt och de som väl engagerar sig i kår- och nationsarbete 
upplever stor arbetsbelastning och inte sällan stressrelaterade besvär. Universitetet 
bör bevaka denna fråga noga eftersom ett aktivt studentinflytande och den 
studiesociala verksamheten har stor betydelse för universitetets möjligheter att 
utvecklas i takt med sin tid. Förutom individens lidande riskerar psykisk ohälsa bland 
unga att drabba Sveriges konkurrensmöjligheter och urholka universitetets redan 
idag hårt ansatta utbildningsanslag än mer. När fler söker hjälp för psykisk ohälsa 
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påverkas universitetets verksamheter både på fakulteterna och på Studenthälsan. 
Universitetet behöver säkerställa att studenter, när de söker hjälp, får ett adekvat stöd 
för att klara sina studier. Den kartläggning av Studenthälsan som nu görs över 
befintliga resurser, utbud, insatser och arbetssätt är ett viktigt steg för att Lunds 
universitet ska kunna organisera sitt stöd på bästa sätt framöver. 
 
Det är inte en omöjlighet att människor, delvis på grund av hälsoskäl, väljer ett 
mindre skärmbundet liv framöver. Oavsett är nya generationer av studenter allt mer 
digitaliserade. Traditionell campusutbildning behöver gå i takt med digital 
utbildning och kunna leva upp till studenters krav på digitala verktyg och digital 
kompetens bland personal.  Lunds universitet får inte tappa utvecklingstakt i de fall 
där digitalisering kan användas för att nå bredare målgrupper, nationellt eller 
internationellt. Samtidigt behöver universitetet slå vakt om lärarledda timmar, 
salspedagogik och studiesociala mötesplatser eftersom den fysiska och sociala 
kontakten är viktig för ungas personliga utveckling och inlärning. 
 
Lunds universitets roll som hemvist åt stora forskningssatsningar 
Lunds universitet har genom åren varit synnerligen framgångsrikt i att attrahera 
anslag till stora, tvärvetenskapliga miljöer såsom Linnémiljöer och Strategiska 
forskningsområden (SFO:er) som beslutades av regeringen 2008. Satsningen innebar 
att svenska forskningsområden som bedömdes ligga i den internationella 
forskningsfronten eller ha potential att nå dit skulle tilldelas medel. Lunds universitet 
har fått cirka 190 miljoner kronor årligen för sammanlagt tolv områden som 
universitetet har själv eller delar med andra universitet. Forskningen har påverkats 
mycket positivt genom dessa stora strategiska forskningsmiljöer och därför är det 
viktigt att den kompetens och erfarenhet som skapats inom dessa tas tillvara och 
sprids inom universitetet.  
 
Med erfarenhet av att husera flera långsiktiga, stora och tvärvetenskapliga 
forskningssatsningar vet Lunds universitet att det tar tid att bygga upp och formera 
excellenta miljöer som håller internationell toppklass. Det krävs ledarskap, visioner 
och resurser att bedriva nyskapande forskning samt ett konstruktivt samspel mellan 
linjestrukturen och miljöerna för att lyckas. Med en forskningsproposition för dörren 
(2020) behöver Lunds universitet kommunicera vikten av excellens och långsiktiga, 
hållbara strategier och anslag. Om Sverige i framtiden ska vara en ledande 
forsknings- och kunskapsnation måste satsningarna göras där möjligheterna är störst 
att nå excellens och Lunds universitet är ett av de svenska lärosäten som har resurser 
att underhålla och utveckla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som är 
internationellt konkurrenskraftiga.  
 
Långsiktighet, nationella strategier och hållbar finansiering är också av största vikt 
för att kunna utnyttja de båda forskningsanläggningarna MAX IV och European 
Spallation Source (ESS) optimalt. MAX IV är Sveriges största investering på 
forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp inom svensk forskning. Nuvarande 
driftsfinansiering för MAX IV från bland annat Vetenskapsrådet och universiteten 
löper ut 2023 men driften är inte fullfinansierad från 2021. För att inte äventyra lagd 
utvecklingsplan för MAX IV:s strålrörsprogram behöver driftsfinansieringen 
tydliggöras och säkras långsiktigt. 
 
Mellan och omkring MAX IV och ESS byggs nu ett helt nytt område med företag 
och bostäder, Science Village Scandinavia (SVS). Det finns stora 
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framtidsmöjligheter med två världsunika anläggningar sida vid sida. När akademi, 
näringsliv och offentlig sektor får möjlighet att stråla samman kan synergieffekter 
uppstå. Lunds universitet planerar för att successivt flytta ut delar av sin verksamhet 
till detta område. I första hand handlar det om verksamheter som kan dra nytta av 
närheten till forskningsanläggningarna, till exempel delar av fysik, kemi, elektro- 
och maskinteknik samt dataresurser. Utmaningen för universitetet ligger i att 
etablera verksamhet på området i rimlig takt och till rimliga kostnader samt att 
behålla en nära koppling till verksamheterna på nuvarande campus. 
 
Universitetets forskning står sig väl i den internationella konkurrensen och har idag 
flera världsledande områden. Men det är inte en självklarhet att universitetets 
forskningsområden står sig väl i framtiden. Dagens status på forskning och 
utbildning bygger på resultat från många års bakomliggande arbete. Dessa historiska 
data, såsom publikationer, säger dock relativt lite om hur väl rustade miljöerna är för 
att ligga i framkant om tio år. Lunds universitet genomför nu en övergripande 
forskningsvärdering, RQ20. I den belyses både dagens forskningsstatus baserad på 
en tillbakablick och forskningsmiljöernas beredskap för framtiden. RQ20 
färdigställs och presenteras 2020 och dess resultat tjänar som underlag för 
fakulteternas framtida strategier. 
 
Universitetets roll i ett öppet och slutet landskap  
I forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets 
utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) anges att en omställning 
till öppen tillgång till forskningsresultat, vetenskapliga publikationer, konstnärliga 
verk och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år. Öppen 
vetenskap har också fått markant ökat utrymme i EU:s kommande ramprogram, 
Horisont Europa.    
 
Omställningen mot öppen vetenskap påverkar hela forskarsamhället i Sverige och 
internationellt eftersom förutsättningarna för publicering, meritering och datalagring 
ändras. För att säkerställa att universitetets forskare kan uppfylla nya krav bör Lunds 
universitet aktivt medverka i omställningen till öppen vetenskap. Universitetet 
behöver också vara en aktiv part i de nationella och internationella diskussioner som 
förs kring öppen vetenskap och i de initiativ som startas.  
 
Svenska lärosäten har under de senaste åren haft en ökad internationalisering, Lunds 
universitet utgör inget undantag. Internationalisering kan ses både som ett medel för 
att öka impact och excellens men kan också ses som en värdemätare: En hög grad 
av internationalisering är ett tecken på excellens som drar till sig internationellt 
intresse från forskare och studenter.  
 
Lunds universitets internationella samarbeten är i de flesta fall initierade av forskare 
och forskargrupper och bygger på efterfrågan på kompetens inom ett visst område. 
Forskare söker de bästa kollegorna inom sitt forskningsfält för att effektivt kunna 
driva kunskapsfronten framåt. Internationalisering ger fler möjligheter att bedriva ny 
forskning, få tillgång till infrastrukturer och resurser. Det ger också forskare och 
studenter möjligheter att vidga sina perspektiv.  
 
Dock behöver Lunds universitet ta mer strategiska och medvetna beslut, på alla 
nivåer, kring vilka internationella samarbeten som ska initieras och upprätthållas än 
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vad som görs idag. Detta gäller inte minst för samarbeten med länder som inte delar 
universitetets värderingar om akademisk frihet, demokrati eller mänskliga 
rättigheter.  
 
Länder som traditionellt inte har varit forskningstunga är på stark frammarsch. Det 
gäller främst Kina, men även Iran, Turkiet, Saudiarabien, Brasilien och Indien hör 
till dessa länder. När länder med en annan eller obefintlig tradition av akademisk 
frihet, bristande respekt för mänskliga rättigheter och ett odemokratiskt styrelseskick 
utvecklar betydande kapacitet för forskning och högre utbildning sätts samarbetena 
och universitetets grundläggande värderingar på prov. Det exempel som står ut mest 
är Kina som idag är den största kunskapsproducerande nationen i världen och de 
svenska lärosätenas samarbeten med Kina är omfattande och betydelsefulla, även 
vid Lunds universitet. Det finns ett betydande kunskapsbehov nationellt och på 
universitetens ledningsnivåer samt bland forskare, studenter och administrativ 
personal som har kontakter med länder med andra värdegrunder än de som Magna 
Charta-universitet skrivit under eller som saknar demokratiskt styrelseskick.  
 
En ökad nationalism, polarisering och friktion, både nationellt och internationellt är 
i dag synlig. Brexit är ett exempel där forskningssamarbeten och studentrörlighet 
kan komma att försvåras. Den akademiska friheten är hotad på många håll och 
traditionella akademiska värden som kunskap, fördjupning och kontext riskerar att 
undermineras i ett polariserat samhälle. Universitetet behöver stå upp för sina värden 
och vara en aktiv samhällsaktör i frågor som rör demokrati och grundläggande 
mänskliga rättigheter. Akademin bygger på öppenhet och rörlighet mellan länder och 
i tider med ökad nationalism och protektionism riskeras, för akademin, viktiga 
samarbeten.  
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Fokusområden  
Denna del av omvärldsbevakningen innehåller områden som företrädare för 
verksamheten har identifierat och som kan påverka högskolesektorn och Lunds 
universitet. Områdena som beskrivs nedan kan på olika vis innebära utmaningar, 
såväl risk som möjlighet, för universitetet. Fokusområdena har ingen inbördes 
ordning, utan har alla värderats som viktiga för verksamheten. Vissa trender och 
teman återkommer under mer än ett fokusområde då de stundom överlappar 
varandra. 
 
Internationalisering  
I Sverige är lärosäten sedan 1977 enligt lag ålagda att främja internationalisering.1 I 
syfte att ytterligare öka internationalisering av svenska universitet och högskolor 
tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå en uppföljningsbar nationell 
strategi för internationalisering av universitet och högskolor som omfattar både 
utbildnings- och forskningsverksamheten samt samverkan med det omgivande 
samhället.2 För att öka Sveriges attraktivitet som slutdestination och kunskapsnation 
föreslår utredaren i slutbetänkandet bland annat följande åtgärder; att underlätta 
internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige, öka 
synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation samt bättre nationell 
samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning.3 
 
Att vara ett lärosäte som tillgodoser att studenter utvecklar sin internationella 
kompetens och förståelse är inte enbart att ett lärosäte har inresande och utresande 
studenter. Innehåll och upplägg av utbildningar likväl som mångfald bland studenter, 
lärare, forskare och administrativ personal är andra sätt för lärosätet att nå upp till 
målet. Lunds universitet har tagit fram en handlingsplan med fyra övergripande mål 
för att främja internationalisering vid universitetet och öka universitetets 
attraktionskraft. Handlingsplanen bygger på regeringens 
internationaliseringsutredning med dess rekommendationer och sträcker sig över 
perioden 2019-2021. Handlingsplanen är ambitiös där såväl fakulteter, förvaltning 
och övrig verksamhet är involverad. Förändringar på bred front kräver resurser, 
ekonomiska och personella, för att införliva målen i handlingsplanen.4 
 
Mobilitet 
EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning har tre övergripande 
prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Ett av målen är att 
2020 ska minst 20 procent av studenter som tar examen inom högre utbildning ha 
spenderat minst tre månader av sin studietid utomlands. För läsåret 2017/2018 har 
andelen examinerade studenter på grund- och avancerad nivå som har spenderat 
delar av sin utbildning utomlands sjunkit på nationell nivå.5 Lunds universitet har 
gjort medvetna satsningar gällande mobilitet och drygt 20 procent av universitetets 
studenter som tog examen läsåret 2017/2018 har studerat utomlands. I de nya 
europeiska universitetsnätverken som startas inom Erasmus+, där Lunds universitet 
ingår, är ambitionen att 50 procent av studenter vid berörda universitet ska ta del av 
fysiska och/eller virtuella mobilitetsaktiviteter. Inom Erasmus+ finns det även 


 
1 Högskolelag (1992:1434) 1 kap, 5§, 3 st 
2 Ökad internationalisering av universitet och högskolor. (Dir. 2017:19) 
3 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. (SOU 2018:78)  
4 Handlingsplan för internationalisering vid Lunds universitet 2019-2021. Lunds universitet SAMV 2018/444  
5 UKÄ, Universitet och högskolor, Årsrapport 2019. 
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möjlighet för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för lärare och personal. 
Programmet är till för att öka kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom 
högre utbildning, bidra till större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska 
länder samt stärka kopplingen till arbetslivet.6 
  
Studenter som kommer från länder utanför EU och EES och som inte studerar inom 
ett utbytesprogram betalar sedan 2011 studieavgifter. Ett problem för dessa studenter 
är att få uppehållstillstånd i tid för att kunna påbörja sina studier, vilket kan få 
konsekvenser för såväl universitetet som den enskilde individen. För att förbättra 
hanteringen har Lunds universitet anställt en handläggare som uteslutande arbetar 
med migrationsstöd till studenter, doktorander och anställda. Lunds universitet deltar 
sedan 2018 i ett pilotprojekt i samarbete med Migrationsverket, där huvudsyftet är 
att utfärda tvååriga uppehållstillstånd för studenter mot att de deltagande lärosätena 
stärker sin uppföljning av studenterna. I senare skede av projektet kan universitetet 
komma att vara delaktigt i bedömningen av uppehållstillstånd för studieavsikten. 
Hantering av exempelvis studieavsikt är normalt inte en uppgift som hanteras av 
lärosäten, utan av andra myndigheter. När universitet behöver gå in med stöd som 
ligger utanför myndighetens uppdrag belastar det universitetets verksamhet negativt 
ur resurssynpunkt och höjer avgifterna för studenterna.  
 
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på nya regler 
gällande uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning och forskning, vilket 
är ett led för att genomföra EU:s student- och forskardirektiv. Ett tydligt syfte är att 
stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft genom att locka studenter, forskare 
och andra högkvalificerade personer till Sverige samt underlätta för de som har 
utbildat sig i Sverige ska kunna stanna kvar och arbeta. Föreslagna regler innebär 
bland annat att studenter och forskare inom högre utbildning ska bilviljas 
uppehållstillstånd för minst ett år, att tillståndstiden för forskare ska kunna förlängas 
samt att högskolestudenter och forskare ska ges möjlighet att stanna kvar i Sverige 
upp till ett år efter slutförda studier eller forskning för att söka arbete eller undersöka 
möjligheter till att bedriva näringsverksamhet.7 
 
Strategiskt internationellt arbete 
Omvärldsbevakning är en grundläggande faktor för att kunna bedriva ett långsiktigt 
och strategiskt internationellt arbete vad gäller utbildning, forskning och innovation. 
Ett led i det arbetet har Lunds universitet en representerat på plats i Bryssel.8 
Brysselkontoret, finansieras gemensamt av Lärosäten Syd, där Lunds universitet är 
en av sex medlemmar. Det är det första svenska lärosäteskontoret i Bryssel och är 
en gemensam resurs för att öka lärosätenas profil på EU-nivå, förbättra bevakning 
och påverkan på EU-policy och program samt stödja byggandet av djupare 
internationella partnerskap.9 
 
Lunds universitet är, som enda svenskt lärosäte, medlem i League of European 
Research Universities (LERU) som utgörs av 23 ledande forskningsintensiva och 
särskilt inbjudna universitet från tolv länder.10 LERU:s främsta syfte är att föra fram 
sina medlemmars intressen inom utbildning, forskning och innovation gentemot 


 
6 https://www.utbyten.se/program/erasmus/ 190928 
7 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. (Prop. 2019/20:9) 
8 https://larosatensyd.se/bryssel/ 190923 
9 https://larosatensyd.se 191115 
10 https://www.leru.org/ 191009 
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politiker och andra makthavare på EU-nivå – ett arbete där LERU är mycket 
framgångsrikt. Ökad närvaro i Bryssel samt medlemskap i LERU ger universitetet 
goda möjligheter att bedriva påverkansarbete samt ger universitetet tidig information 
rörande förändringar i viktiga frågor som rör utbildning och forskning. 
 
EU 
Förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien där parterna ska enas om 
villkoren för Storbritanniens utträde, brexit. Nuvarande överenskommelse är en 
flexibel förlängning av utträdesdatumet till den 31 januari 2020. Det är alltjämt svårt 
att överblicka eventuella konsekvenser brexit kan medföra för pågående eller 
framtida utbildnings- och forskningssamarbete med EU-länderna. Förhandlingar om 
samarbete kan endast påbörjas efter brexit. 
 
Storbritannien är idag universitetets näst största samarbetspartner inom EU:s 
ramprogram samt den näst största sampubliceringspartern internationellt. Pågående 
projekt med Storbritannien kan med stor sannolikhet löpa tiden ut, eftersom den 
brittiska regeringen utfärdat en finansieringsgaranti för brittiska deltagare som skulle 
träda in även vid ett avtalslöst brexit. Såväl Universities UK (Storbritanniens 
motsvarighet till  Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF) som enskilda 
lärosäten har uttryckt en stark önskan om att bibehålla sina samarbeten inom EU. 
Det finns redan tecken på fördjupade bilaterala avtal med enskilda lärosäten samt 
grupper av lärosäten.11 Lunds universitet har tagit fram en handlingsplan för 
samarbete med Storbritannien som syftar till att fungera som ett verktyg i 
universitetets strategiska internationaliseringsarbete. Handlingsplanen pekar ut 
riktning för universitetets utbildnings- och forskningssamarbete med brittiska 
lärosäten och andra aktörer under kommande tre åren.12 
 
Ett avtalslöst brexit leder till att Storbritannien räknas som ett tredje land i 
förhållande till EU. Europeiska studenter kommer att behöva betala internationella 
studieavgifter som är högre än de brittiska inhemska. Begränsad rörlighet mellan 
Storbritannien och övriga Europa påverkar rekrytering av lärare, forskare och 
studenter. Det medför med stor sannolikhet nya samarbeten och rörelser inom det 
europeiska landskapet för högre utbildning.  
 
EU-valet 
Europaparlamentet som tillträdde efter valet i maj 2019 är det första där de två 
traditionellt stora partigrupperna, socialister och kristdemokrater, inte har egen 
majoritet. Populister och nationalister växte något i antal, men inte i den utsträckning 
som förutspåtts, istället gick liberaler och gröna framåt. Det nya politiska landskapet 
innebär alltjämt en fortsatt solid majoritet för EU-positiva krafter, men bredare 
allianser att krävas för att nå majoritet. Det nya parlamentet har fler nya ledamöter 
än efter tidigare val13, varvid nära dialog mellan ledamöter och samhället, inklusive 
lärosäten, blir allt viktigare för att säkra en fortsatt kunskapsbaserad EU-policy och 
lagstiftning. Efter Storbritanniens utträde omfördelas antalet platser i parlamentet 
och Sverige får ytterligare ett mandat.  
 


 
11 Oxford-Berlin Research Partnership, Cambridge-LMU München Strategic Partnership, King’s College London-
TU Dresden TransCampus. 
12 Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Storbritannien 2019-2021. Lunds universitet SAMV 2019/12 
13 http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska-europaparlamentariker-2014-2019/tidigare_ledamoter.html 
190826 
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En av parlamentets första prioriteringar blir att tillsammans med rådet komma 
överens om EU:s långtidsbudget för perioden 2021-2027. Där ingår budgeten för 
programmen för utbildning (Erasmus+) samt för forskning och innovation (Horisont 
Europa, EU:s nionde ramprogram). Förhandlingar kring programmen pågår. Lunds 
universitet har tillsammans med LERU-lärosätena gjort påtryckningar till sina 
respektive regeringar genom att uppmärksamma dem på uppropet Seize our 
Common Future: Joint Call for an Ambitious Horizon Europe Budget som uppmanar 
till stärkt forskningsanslag för Horisont Europa. Lärosätena uppmanar även sina 
respektive regeringar att idka påverkansarbete för att förmå EU:s ledare och 
institutioner att höja programmets budget till minst 120 miljarder euro.14, 15 
 
Horisont 2020 
Lunds universitet är i topp av svenska lärosäten som har erhållit mest 
forskningsbidrag från Horisont 2020 (H2020, EU:s åttonde ramprogram, räknat i 
H2020 Net Contribution, medel med slutdestination Lunds universitet) tätt följt av 
Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Lunds 
universitet är även topp 25 bland europeiska lärosäten sett till erhållna medel.16 Av 
de tio skånska deltagare (exklusive Lunds universitet) som erhållit mest bidrag från 
H2020 har sju deltagare direkt eller indirekt koppling till universitetet.17 I en rapport 
från EU-kommissionen konstateras en tydlig korrelation mellan nationell investering 
i forskning och utveckling (FoU) och deltagande i EU:s ramprogram; en högre 
nationell investering i FoU tyder på högre deltagande i H2020. Sverige investerar 
mest i FoU per invånare och har det elfte högsta deltagandet i H2020, sett till vunnen 
finansiering per invånare. 
 
En rapport Europe - the Global Centre for Excellence Research visar på att H2020-
finaniserade projekt har signifikant högre kvalitet än världsgenomsnittet samt har 
visat sig ha högre andel citeringar bland topp 1 procent av de mest citerade 
publikationerna. Det är än mer framträdande bland European Research Council-
finansierade projekt, där Sverige tillsammans med Storbritannien, Nederländerna 
och Danmark är högst rankade.18 
 
Forskningsområdet 
Kommissionen har föreslagit en ökad budget för Horisont Europa (HEU), från 80 
till 100 miljarder euro, siffran gäller för EU27. Därtill ska förväntat bidrag från 
Storbritannien för deras deltagande efter brexit adderas. HEU är en vidareutveckling 
av strukturen och grundtanken i H2020, med ökad tyngdpunkt på FN:s 
hållbarhetsmål, marknadsskapande innovationer, öppen vetenskap och öppen data. 
Det ska även finnas tydliga synergier mellan de olika delarna i ramprogrammet och 
med andra EU program, till exempel strukturfonderna. HEU är tänkt att bli mer öppet 
mot världen, med större möjligheter för andra ledande forskningsländer att kunna 
associera sig och betala in till programmet och därmed få delta på lika villkor. Med 
ett större internationellt19 deltagande i EU:s ramprogram blir programmet således ett 
allt viktigare verktyg för lärosäten att utveckla internationella samarbete. Lunds 


 
14 Seize our Common Future: Joint Call for an Ambitious Horizon Europe Budget, Bryssel 22 July 2019. 
15 Lunds universitets skrivelse. F 2019/1251 
16 Siffror från Forskningsservice, Lunds universitet. 
17 https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-
b83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/state/0 190930 
18 Europe - the Global Centre for Excellent Research. April 2019, DG IPOL. 
19 Internationellt i denna bemärkelse syftar på utanför EU. 







 
 
 15 
 


   
 


universitet behöver bevaka och förhålla sig till hur HEU utvecklar sig. Med tanke på 
att runt 60 procent av budgeten inom HEU förväntas gå till samverkanspelaren i 
programmet behöver universitetet göra strategiska övervägande hur universitetet ska 
arbeta för att framgångsrikt erhålla medel från HEU och särskilt öka engagemanget 
i samverkansprojekt. 
 
Inom det forskningspolitiska området arbetar kommissionen med en uppdatering av 
det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Innan mitten av 
2020 ska kommissionen presentera nya prioriteringar för perioden 2020-2030, samt 
ge förslag på förbättrade styrmekanismer för EU:s forskningspolicy. ERA ses som 
ett ramverk för hur EU producerar, sprider och använder kunskap.20 
 
Utbildningsområdet  
Det pågår kraftsamling på europeisk nivå inom utbildningsområdet. Kommissionen 
har föreslagit en fördubblad budget för Erasmus+-programmet och 
kommissionsordförande Ursula von der Leyen har uttryckt ett mål om en tredubblad 
budget. Flera initiativ har presenterats, alla med syftet att bidra till målet om ett 
gemensamt europeiskt utbildningsområde (European Education Area, EEA) till 
2025. EEA syftar till att öka mobilitet, för studenter samt unga forskare och lärare, 
öka den internationella och interkulturella förståelsen hos studenter, öka andelen 
som talar flera språk samt skapa en starkare känsla av europeisk identitet. Inom EEA 
ska studenter kunna tillgodoräkna sig sina studier utomlands, vilket kan öka 
studenters vilja att studera utomlands under sin studietid. Förhoppningen är att öka 
synergierna mellan EEA och ERA, vilket kan medföra samordningsproblem då 
utbildning och forskning sorterar under två olika generaldirektorat i EU-
kommissionen.  
 
Kommissionären Mariya Gabriel innehar under sin mandatperiod portföljen 
Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom med ansvar för 
generaldirektoraten för både forskning och utbildning. Det blir första gången som en 
och samma kommissionär kommer att ha ansvar för hela kunskapstriangeln 
(utbildning, forskning och innovation). Ovan nämnda ligger i linje med Ursula von 
der Leyens programförklaring för sin mandatperiod om att EEA ska bli verklighet 
senast 2025, genom att underlätta mobilitet samt förändra kulturen inom utbildning 
och livslångt lärande.  
 
Europauniversitetet 
Inom Erasmus+-programmet har Europauniversitetet (European Universitites) 
lanserats. Det är ett pilotförsök under 2019-2021 där nätverk bestående av runt fyra 
till sex europiska universitet går samman och erbjuder studenter utbildning som ger 
en europeisk examen.21 Grunden för nätverken är en gemensam långsiktig strategi 
med fokus på hållbarhet, spetskompetens och europeiska värderingar. Initiativet, 
som syftar till att stärka europeiska universitets internationella konkurrenskraft, 
kommer att lanseras fullskaligt i det nya Erasmus+-programmet från 2021. Totalt 
har 17 projekt beviljats finansiering där 114 olika europeiska universitet deltar. 
Lunds universitet är ett av sex svenska lärosäten som beviljats finansiering för 
nätverket European Universities Alliance for Global Health (EUGLOH).22 Projektet 


 
20 Den rättsliga grunden för ERA finnes i Lissabonfördragets Artikel 179. 
21 https://ec.europa.eu/commission/news/towards-european-education-area-2025-2018-may-22_en 181021 
22 https://rektor.blogg.lu.se/lund-far-finansiering-i-europeiskt-prestigeprogram/ 190923 
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väntas sätta avtryck för många utbildningar på universitetet. (Se även under 
Fokusområde Hållbarutveckling.) 
  
Gränsöverskridande samarbeten 
Att utveckla framgångsrika samarbeten inom utbildning, forskning och innovation 
med andra länder är en nödvändighet för universitetet för att få tillgång till kunskap 
och kompetens, men också för att möta de globala utmaningar vi står inför, inte minst 
inom klimatförändringar. Traditionellt sett har Sverige starka utbildnings-, 
forsknings- och innovationskopplingar till Europa och Nordamerika. De senaste tio 
åren har flera länder runt om i världen gjort strategiska och ekonomiska satsningar 
på högre utbildning och forskning. Ett exempel är Kina som bygger upp en 
omfattande infrastruktur, även utanför sin landsgräns, och som på kort tid har 
etablerat sig som en nyckelspelare inom forskning, innovation och högre utbildning.  
  
Det globala universitetet 
Lunds universitet behöver förhålla sig till att fler länder med högt satta ambitioner 
attraherar studenter, forskare och lärare på ett annat sätt än tidigare. Det innebär ökad 
konkurrens, men även möjlighet till nya samarbetspartners inom både forskning och 
utbildning. Eventuella gränsöverskridande samarbeten bör dock föregås av ett 
kunskapsbaserat förhållningssätt till möjligheter så väl som risker. Ökad 
medvetenhet om skillnader i lagar och normer samt skillnader i synen på relationen 
mellan staten och individen krävs.23 Universitetet behöver säkerställa att det finns 
tillräckligt stöd för anställda i deras kontakt med andra länder, vilket underlättar för 
den enskilde anställde att kunna göra väl avvägda beslut inför potentiella 
samarbeten. Det gäller bland annat politik, kultur, etik, regelverk, immateriella 
rättigheter samt administrativa rutiner. Ett initiativ för att öka kunskapen inom 
akademin gällande komplexiteten i samarbeten med Kina har påbörjats vid Lunds 
universitet och arbetet är en del i ett större nationellt projekt.24 
 
Tidigare har den globala studentmobiliteten dominerats av anglosaxiska länder som 
destinationsländer. Studentmobiliteten har under senare år ökat inom Asien, 
Latinamerika och Afrika, även mellan dessa världsdelar. På global nivå talar allt för 
en ökad internationell studentmobilitet, men mobilitet påverkas av exempelvis 
ekonomiska konjunktursvängningar och politiska skeenden och kan därför vara svår 
att beräkna. Ovan nämnda oförutsägbara skeenden kan även ha stor påverkan på 
forskarstuderande, forskare och lärare. 
 
Även om akademin är en global företeelse avspeglar sig nationella kulturer i den 
akademiska kulturen. Det har historiskt fått konsekvenser för bland annat studenter 
från andra länder där exempelvis citeringskulturen skiljer sig från den anglosaxiska. 
Andra exempel är att Sverige har ett relativt ohierarkiskt system där lärare och 
studenter står på jämlik grund och studenterna förväntas uttrycka sina egna åsikter 
byggda på fakta och inte återupprepa lärarens ståndpunkter. Här krävs tydlighet 
kring vilka regelverk och akademiska principer som används i Sverige för att 
undvika onödiga fusk och disciplinärenden. 
 
Universitetet är en akademiskt öppen verksamhet där förtjänst och skicklighet ska 
avgöra tjänstetillsättning. Det kan ibland vara nödvändigt att göra viss 


 
23 Sverige och Kina - stärkt samverkan för en hållbar framtid! Ett kunskapsunderlag om innovation, forskning och 


högre utbildning. Regeringskansliet, 18 oktober 2018. 
24 Arbetet i frågor som rör Kina. (Skr. 2019/20:18)  
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bakgrundskontroll på personer som söker doktorand-, forskar- eller lärartjänster 
inom strategiskt viktiga forskningsverksamheter. Ingångna samarbeten via 
industridoktorander kan rubba upphovsrätten från de mönster lärosätet är vant vid, 
vilket är nödvändigt att ta hänsyn till. 
 
Att spegla sig själv i andra är ofta en nyttig erfarenhet och leder till inspiration och 
utveckling. I det Vinnova-finansierade projektet CALIE - Sweden-USA Project for 
Collaboration, Academic Leadership & Innovation in Higher Education möter 
ledningarna för Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och 
Göteborgs universitet företrädare för Stanford University, Berkeley University samt 
University of Washington för att utbyta erfarenheter och strategiskt samarbete kring 
strategisk utveckling och förnyelse av akademin. 
 
Företag och industriellt samarbete 
Sveriges och regionens konkurrenskraft och framtida tillväxt kopplas inte sällan 
samman med forskningen som utförs på lärosäten. Vikten av samverkan har lyfts 
fram allt tydligare av regeringen i de två senaste forskningspolitiska propositionerna, 
men även i andra propositioner. Lärosäten är centrala aktörer i innovationssystemet 
och en viktig motor i nationell såväl som regional utveckling. Som ett led i detta 
arbete har bland annat holdingbolag och strategiska forskningsstiftelser inrättats för 
att på olika sätt stödja samverkan mellan lärosäten och omvärlden.   
 
Väl fungerande samverkan mellan företag och akademin kräver bland annat god 
infrastruktur för att företag ska etablera sig och stanna kvar i regionen. Ett tydligt 
problem för Skåne är tillförlitlig kapacitet gällande elförsörjning. Det finns exempel 
där företag valt att etablera sig i norra Sverige istället för i Skåne. Tillgången till och 
pris på el är en parameter för företag som överväger att etablera sig i Skåne. Dagens 
sviktande kapacitetsutrymme och högre pris blir här en regional nackdel.25 För 
universitetet är näringslivet i regionen en bidragande faktor för kreativ och 
utvecklande samverkan inom innovation, utbildning och forskning. Därför är 
näringslivets förutsättningar och inriktningen av de företag som etableras i regionen 
betydelsefullt. MAX IV och European Spallation Source (ESS) i full produktion 
samt etablering av Science Village Scandinavia (SVS) på Brunnhög kan bli en 
utmaning ur elförsörjningsperspektiv.  
 
Universitetet har också en viktig roll i att förse företag och industri med kompetens, 
både i form av nyutexaminerad arbetskraft och kunskap samt kompetensutveckling 
av befintlig arbetskraft. Universitetets satsning på livslångt lärande är en del i det 
arbetet. 
 
Regeringen understryker att forskning och utbildning ska vara användbar för 
samhället. Under de senaste åren har tendenser med anslagsfördelning i 
budgetpropositionen utanför område 16 (Utbildning och universitetsforskning) 
förekommit i form av riktade satsningar, främst från näringsdepartementet. Det rör 
bland annat uppdrag för artificiell intelligens (AI) samt bättre kompetensförsörjning 
i Sveriges landsbygder. För att kunna fortsätta utveckla företag med möjlighet att 
verka i den globala ekonomin krävs fortsatt bra förutsättningar för forskning och 
innovation, både inom och utom akademin. 
 


 
25 PM. Kartläggning av den skånska elförsörjningen. Uppdrag RS 2018-12-18 § § 282, dnr: 1802357 
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Regeringen har inrättat Nationella innovationsrådet vars uppgift är bidra med 
lösningar på de stora samhällsutmaningarna samt att verka för ett långsiktigt 
konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Innovationsrådet leds av statsminister 
Stefan Löfven. Genom att vara en rådgivande funktion som tillför rådet nya 
perspektiv på frågor inom innovationspolitiken. Lunds universitets prorektor Sylvia 
Schwaag Serger är en av rådets ledamöter. 
 
Det nya skånska forsknings- och utbildningslandskapet 
Universitetet är en naturlig partner för det regionala näringslivet. Universitetet har 
olika typer av anställningar i samverkan med andra parter, exempel är 
kombinationstjänster och industridoktorander. 
  
Samverkansorganet FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) har målet att 
skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom att 
samverkan mellan politik/offentlig verksamhet, näringsliv och universitet och 
högskolor. Lund universitet är en tung aktör inom denna organisationen. FIRS 
fungerar som en samlad kraft och röst för tillgångar, behov och 
utvecklingsmöjligheter som finns i regionen och fungerar som ett forum där 
samverkan mellan akademin och det omgivande samhället, nationellt som 
internationellt, kan samordnas. FIRS har även ett uppdrag om kunskapsbyggande, 
erfarenhetsutbyte och informationsspridning i Skåne om EU:s ramprogram, och 
särskilt möjligheterna kring samverkansprojekt. 
 
1 januari 2018 blev Malmö högskola istället Malmö universitet. Det innebär att det 
nu finns tre universitet i regionen, där SLU:s verksamhet i Alnarp ingår. Det är en 
förstärkning av det regionala forsknings- och innovationssamhället. Att bygga upp 
forskningsstrukturer tar tid men på sikt är fördelarna för det lokala och regionala 
närsamhället stora, vilket ofta framhålls av regionala och kommunala företrädare. 
Inte minst lyfts detta perspektiv i deras remissvar för Styr- och resursutredningen.26 
 
Lärosäten Syd-samarbetet placerar det skånska utbildningslandskapet på den 
nationella arenan. Värdet av samarbetet är stort, men kunskap om lärosätenas 
olikheter är nödvändigt för att fullt ut nyttja mervärdet av att samarbeta på regional 
och lokal basis. Även i andra regioner finns etablerade samarbeten såsom i 
Stockholm och Västra Götaland.  
 
Till det skånska forsknings- och utbildningslandskapet hör även Själlands universitet 
såsom Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet och Copenhagen 
Business School. Tillsammans med dessa driver Lunds universitet främst 
forskningsprojekt. Utbildningssamverkan har visat sig vara svårt att driva i större 
utsträckning men kan fungera väl mellan institutioner på var sin sida om sundet. 
 
Skåne har 33 kommuner som är mycket olika till sin natur. Övergången till högre 
utbildning skiljer sig markant mellan kommuner i olika delar av regionen. Även 
näringsliv, kompetensförsörjning och arbetsmarknad skiljer sig åt. Det innebär att 
kommunerna inte har samma typ av efterfrågan på samverkan med lärosätena. Att 
Skåne har flera lärosäten innebär stora möjligheter för att kunna öka tillgänglighet 
av högre utbildning och forskningssamverkan för regionen. Det finns 
samordningsvinster inte minst kring arbete om studievägledning, kontakter med 
lärcentra och arbetet med breddad rekrytering för de skånska lärosätena.  


 
26 Styr- och resursutredningen (Strut). (U 2017:05) 
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Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så definieras hållbar 
utveckling i Brundtlandrapporten som 1987 togs fram på uppdrag av FN.27 Hållbar 
utveckling förknippas ofta med miljö och klimat, men begreppet är mycket vidare 
än så. I Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling utifrån tre dimensioner: 
 


• Social hållbarhet - att långsiktigt ta tillvara på grundläggande mänskliga 
rättigheter 


• Ekologisk hållbarhet - att hushålla med resurser så att de räcker till 
kommande generationer 


• Ekonomisk hållbarhet - att motverka fattigdom utan att påverka social eller 
ekologisk hållbarhet negativt 


 
År 2015 antog FN:s generalförsamling och världens stats- och regeringschefer de 
globala mål som utgör Agenda 2030. Ambitionen är att målen ska bidra till 
utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och målen ska vara 
uppnådda år 2030. Agenda 2030 gäller för alla människor och länder, där olika 
aktörer såsom kommuner, landsting, civilsamhället, forskare och akademiker har ett 
ansvar att bidra.28 
   
En utmaning framgent, framför allt för västvärlden, är de konsumtions- och 
produktionsvanor som finns och som har global negativ påverkan. Andra utmaningar 
är jordens ökande befolkningsmängd, migrationsströmmar och urbanisering. Det 
krävs nya tankesätt så väl ekonomiska, politiska, samhälls- och miljömässiga, för att 
bidra till en global hållbar utveckling. Globalisering och teknisk utveckling är sällan 
ett hot, utan bör snarare ses som en möjlighet till lösningar för att minska 
klimatpåverkan och uppnå social och ekonomisk hållbar utveckling. Universitetet 
behöver bli bättre på att kommunicera dessa lösningar och inte enbart se till 
problemen. 
 
Unga människor ställer krav på makthavare och samhället vad gäller hållbarhet, 
vilket de har fått gehör för. De unga är en kraft att räkna med, där universitetet har 
en komparativ fördel genom att universitet har studenterna inom verksamheten. 
Under 2019 har det inte minst visat sig genom det klimatupprop som genomförts 
bland lärosätets studenter med krav på att även universitet måste se över det egna 
klimatarbetet. Detta har hörsammats av universitetet och lett till förändringar av 
bland annat resepolicy och mötes- och konferensverksamhet. Det blir viktigt att fatta 
välgrundade beslut kring hållbarhetsfrågor för att skapa störst effekt till en rimlig 
påverkan. Till exempel vore det kontraproduktivt att inte resa på globala 
forskningskonferenser för att i samverkan lösa problem.  
 
Splittrade politiska prioriteringar för hållbarhet 
Det politiska landskapet som råder är oklart. När länder drar sig ur viktiga 
samarbeten och avtal så utmanas rådande internationella samarbete och relationer. 
På flera ställen världen över agerar politiken utifrån nationella värden och uppvisar 
ökad ovilja att delta i internationella åtaganden vilket medför att det blir svårare att 


 
27 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. UN Documents: 
Gatering a Body of Global Agreements. 1987 
28 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-
utveckling/ 191014 
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uppfylla de globala målen. Signalvärdet blir att hållbarhetsfrågor inte är prioriterade 
frågor för vissa länder. Det kommer att krävas öppenhet, samarbete och en klar och 
tydlig vilja till förändring för att tillsammans uppnå målen i Agenda 2030. Samtidigt 
finns det på många ställen en stor motkraft och en vilja till teknisk och politisk 
utveckling inom hållbarhetsområdet. 
 
Regeringens budskap är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av FN:s 
globala hållbarhetsmål. Regeringen avser att framgent fortsatt vara en aktiv part 
inom EU, internationellt och i FN-systemet i genomförande av Agenda 2030. 
Regeringen ser vikten av att det finns en bred kunskap om agendans mål och syfte 
och en medvetenhet av ett hållbart samhälle. Regeringen prioriterar kommunikativa 
insatser på olika nivåer. Sverige har lanserat en global ledarskapsgrupp för att 
minska industrins utsläpp vilket presenterades vid FN:s klimattoppmöte Climate 
Action Summit 2019. Flera länder samt flera svenska företag har valt att ingå i 
ledarskapsgruppen.   
 
Akademins roll för hållbar utveckling 
Politiker, studenter och anställda kommer sannolikt ställa höga krav på akademin att 
vara en bidragande part i att ta fram lösningar för de globala utmaningarna och för 
att långsiktigt uppnå hållbar utveckling. En utmaning för lärosäten blir att attrahera 
presumtiva studenter, anställda och samarbetspartners. Intressant att nämna i 
sammanhanget är rankinginstitutet Times Higher Education som under 2019 har 
hållbarhet som en parameter när de gör bedömningar av lärosäten.  
 
Mål 4 i Agenda 2030 är att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Akademin har således som 
kunskapsbärande institution ett särskilt ansvar att bidra till att de globala målen nås. 
Lärosätena, med uppdrag att samverka med det omgivande samhället, har stor 
potential att ta sig an de globala utmaningarna. Lunds universitetets strategiska plan 
samt den nyligen beslutade Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 
täcker in mål 4.29 
 
EU har en aktiv roll att mäta och rapportera medlemsländers förmåga att nå målen i 
Agenda 2030. EU har tagit fram ett antal regionala indikatorer för syftet, vilka är 
samstämmiga med de utbildningsmål som upprättats i Europa 2020-strategin som 
kopplas till eftergymnasial utbildning (mål 4 i Agenda 2030). Enligt strategin ska 
minst 40 procent av alla 30-34 åringar ha en eftergymnasial utbildning som omfattar 
minst två år senast 2020. För Sverige är måltalet 45-50 procent och för 2018 var 
siffran 52 procent.30 En annan indikator som har bäring på högskolesektorn ligger 
inom mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer som är mål för FoU. 
I Europa 2020-strategin är målet att tre procent av medlemsländernas BNP ska 
investeras i FoU. Sverige är bäst av medlemsländerna med 3,4 procent som 
investeras i FoU, dock är Sveriges nationella mål fyra procent. 
 
Tvärvetenskap och samverkan för att lösa de globala utmaningarna 
Svaren på hur de globala utmaningarna kan mötas finns i mångt och mycket i 
gränsytorna mellan olika discipliner och forskningsområden vilket gör det möjligt 
att ställa de rätta frågorna och söka svaren. Lunds universitet är med sin unika bredd 
och möjlighet till tvärvetenskapliga samarbeten särskilt lämpat att ta sig an de 


 
29  Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026. Lunds universitet, STYR 2017/1345. 
30 Budgetpropositionen 2020. (Prop. 2019/20:1) 
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utmaningar samhället står inför. Universitetet har varit framgångsrikt i att ansöka 
och erhålla medel för stora tvärvetenskapliga miljöer vars forskning håller 
internationellt hög nivå. Linnémiljöerna och Strategiska forskningsområdena 
(SFO:er) är exempel på tvärvetenskapliga och gränsöverskridande satsningar där 
Lunds universitet har fallit väl ut, universitetet har tilldelats medel för 14 av 20 
Linnémiljöer och 12 av 43 SFO:er. Forskningen har genererat värdefull information 
såväl som kompetens för att möta och lösa samhällets komplexa utmaningar. 
 
För att driva en hållbar utveckling behöver forskare och forskargrupper arbeta 
tillsammans med externa parter för att ta fram lösningar. Universitetet har under flera 
år finansierat ett antal samverkansinitiativ där samhällsutmaningar ska lösas genom 
forskning i samverkan med beprövad erfarenhet. Universitetet driver projekt med 
över 200 parter inom ramen för satsningen. Även internationellt är universitetet 
aktivt genom forskare i FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). 
 
Både OECD och EU arbetar aktivt och strategiskt med samverkansfrågor för att lösa 
de globala utmaningarna. För att få en tydligare bild av hur samverkan mellan 
akademi och industri ser ut har OECD initierat ett projekt som ska resultera i analys 
av det genomslag som offentliga forskningsinstitut har på innovationsgenomförande, 
samt studera olika länders policyinstrument för att stödja kunskapsutbyte mellan 
akademi-industri.31 Inom EU är samverkan mellan utbildning, forskning och 
innovation en central fråga (den så kallade kunskapstriangeln). EU-kommissionen 
har inrättat European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett oberoende 
organ vars syfte är att öka EU:s konkurrenskraft bland annat genom etablering av så 
kallade Knowledge and Innovations Communities (KIC:s) som förstärker 
möjligheter till samverkan mellan lärosäten, forskningsinstitut och näringsliv.32 EU:s 
partnerskapsprogram är initierade för att stimulera ökad samverkan mellan akademi-
industri. I framtagandet av Horisont Europa väljer EU att vidareutveckla strukturen 
och grundtanken från H2020. Framför allt föreslås en gemensam pelare för ’globala 
utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft’, med krav på samverkan 
mellan akademi, industri och offentlig sektor blir genomgående. Lunds universitet 
är med i flera KIC:ar exempel FOOD- och Climate-KIC. 
 
Kompetensförsörjning 
Kvalificerad arbetskraft som fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala 
värld vi lever i. Möjligheten för den enskilde individen att upprätthålla samt skaffa 
sig adekvat utbildning är en nödvändighet, inte enbart för att framgent vara 
konkurrenskraftig på arbetsmarknaden utan även då individer förväntas arbeta allt 
längre upp i åldrarna. Det livslånga lärandet, såväl fortbildning som 
vidareutbildning, blir en allt viktigare del för att möta samhällets behov av 
omställning. En högskoleutbildning kan inte heller vara en garant för att människor 
under sitt yrkesliv inte har ett behov av att omskola sig till ett annat yrke än det man 
först utbildat sig för. 
 
Förväntningarna på att högskolesektorn ska bidra till det livslånga lärandet ökar. 
Sektorn förväntas ta ett stort ansvar för omställningen på arbetsmarknaden. För att 
det ska göras på ett effektivt sätt behöver sektorn få ett tydligare uppdrag och kunna 


 
31 https://www.innovationpolicyplatform.org 190930 
32 https://eit.europa.eu/ 190930 
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bli mer flexibel i sina utbildningsformer. Här finns en avvägning, att bedriva 
utbildning riktad till yrkesverksamma eller att fokusera på att erbjuda platser till unga 
nyexaminerade gymnasister, något som universitet och högskolor själva har svårt att 
göra. Det är inte en enkel ekvation att kombinera effektiviseringskrav med yttre krav 
på flexibilitet för enskilda individers behov av vidareutbildning och fortbildning. 
Inte minst på grund av att genomströmningen ofta är låg inom denna typen av 
utbildningar. Dagens resurstilldelningssystem missgynnar därmed utbildningar som 
mer inriktar sig på det livslånga lärandet. Lunds universitet ställde sig därför positiv 
till Styr- och resursutredningens förslag att minska eller ta bort den 
prestationsbaserade delen. 
 
Regeringen har kompetensförsörjning som en prioriterad fråga och gör flera stora 
satsningar inom området, både gällande volym och geografisk tillgänglighet. Ett 
exempel är att regeringen har inrättat ett nationellt vårdutbildningsråd genom ett 
samarbete mellan Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Rådets 
uppdrag är att långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera 
kompetensförsörjning av personal inom vården. Dessutom föreslogs i 
budgetpropositionen stärkta möjligheter för betald specialistsjuksköterskeutbildning 
och ökade möjligheter till karriärtjänster. Tillväxtverket har fått i uppdrag att 
underlätta kompetensförsörjningen på landsbygden genom att undersöka vilka 
kompetenser som saknas i dessa kommuner för privata och offentliga arbetsgivare. 
Tillväxtverket har också fått i uppdrag att tillsammans med UKÄ analysera och 
föreslå åtgärder för hur kompetensförsörjningen inom digital spetskompetens kan 
stärkas, både på kort och lång sikt. 
 
Omställning och arbetslivets kompetensutveckling  
För att möta behovet av det livslånga lärandet behöver högskolesektorn fortsätta 
arbeta med att skapa ett flexibelt utbildningsutbud vad gäller antagning, längd, 
studietakt och distributionsform. I ett globalt perspektiv kommer alla sektorer att 
genomgå omställning inte minst till följd av digitalisering. Omställning är minst lika 
viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, miljömässigt såväl som ekonomiskt. Transporter, 
energi, jordbruk och livsmedel, telekommunikation, distribution, finansiella tjänster, 
industriproduktion och hälso- och sjukvård är exempel på arbetsmarknader där 
omställning sker.33 Snabba förändringar leder till att individers förmåga att anpassa 
sig prövas. En del i omställningen är att uppgradera sina förmågor och kunskaper 
genom utbildning. Det kan vara allt från kortare kurser till hela utbildningar. 
Utbildning är en kostnad, både för individen i form av studielån och för staten i form 
av anslag för utbildning. En av de frågor som mer fördjupat behöver diskuteras är 
vem som ska finansiera det livslånga lärandet - staten, arbetsgivaren eller individen?  
 
Uppdragsutbildning är ett viktigt instrument för förnyelse av grundutbildning och 
därmed en kvalitetsfråga för universitetet. Under 2017 och 2018 genomlystes 
uppdragsutbildningen vid Lunds universitet. Efter det har en satsning påbörjats som 
omfattar organisation, samverkan, nyanställningar, samt policyer och riktlinjer. 
Målet med satsningen är att universitetets hela ämnesbredd ska komma till 
användning och att verksamheten ska kunna skalas upp hållbart och kvalitetssäkrat. 
Flera program och kurser ska skapas och skräddarsys för regionala, nationella och 
internationella marknader. Lunds universitet planerar för nya utbildningar som 
kräver kompetenser inom flera områden, till exempel inom AI och utbildningar i 


 
33 Europeiska kommissionen COM (2017) 240, 10 maj 2017 s.10. 
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skärningspunkten mellan teknik och ekonomi. En utmaning för universitetet när det 
gäller uppdragsutbildning är bemanningen av uppdragsutbildning. Slimmade 
institutioner har svårt att hitta personal för att bemanna både ordinarie utbildning och 
uppdrag. 
 
Matchning på arbetsmarknaden 
Många bristyrken är arbeten med krav på högskoleutbildningar. Regeringen har vid 
flera tillfällen öronmärkt anslag för att öka antalet platser på utbildningar som leder 
till yrken där det råder brist. Lunds universitet har resursmässigt kommit relativt väl 
ut i dessa satsningar.34 Satsningarna får givetvis ses i ett långsiktigt perspektiv. 
UKÄ:s årsrapport 2018 lyfter att det inte enbart räcker att utöka antalet platser för 
att komma till rätta med bristyrkena.35 Landets sjuksköterskeutbildning hade till 
exempel 10 procent färre behöriga förstahandssökande jämfört med hösten innan 
inför höstterminen 2018. Även till de flesta lärarutbildningar minskade antalet 
sökande, totalt sett en minskning med fem procent.36 Behörighet, intresse och 
möjlighet att ge tillräckligt med praktikplatser inom vårdyrken är alla faktorer som 
påverkar. 
 
Samtidigt uppstår en paradox när det råder brist på yrkesutbildade och färre väljer 
yrkesutbildningar på gymnasienivå till förmån för högskoleförberedande 
utbildningar. Akademikers barn väljer sällan yrkesutbildningar på gymnasiet. Den 
politiska berättelsen har under flera år varit att akademisk utbildning är en 
klassmarkör vilket minskar incitamenten för många att läsa en yrkesutbildning. Det 
finns en föreställning om att yrkesutbildningar skapar inlåsningseffekter och att 
vägen till högskolan därmed är stängd. Det svenska högskolesystemet ger dock 
många möjligheter till att påbörja högskolestudier senare i livet, inte minst genom 
ett stort kommunalt vuxenutbildningssystem samt folkhögskoleutbildningar. 
 
Lärarutbildningar och vårdutbildningar har länge varit bristyrken, där satsningar 
görs på flera olika håll. Vägen in till lärarutbildningen breddas med satsningar för 
personer som vill omskola sig från ett annat yrke till läraryrket. Så kallat 
arbetsintegrerad lärarutbildning har etablerats på ett antal orter och i Skåne drivs den 
bland annat av Malmö universitet. Lunds universitets ämneslärarutbildning 
utvärderas under 2019-2020. Idag finns ett nära samarbete mellan regionala 
avnämare och skolhuvudmän samt lärosäten som bedriver lärarutbildning i Skåne.  
 
Bedömning av reell kompetens vid tillträde och tillgodoräknande är en fråga där 
universitetet befinner sig i en utvecklingsfas grundad på de erfarenheter som gjorts 
efter regeringens satsningar från 2017. 
 
Yrkeshögskolan firar under 2019 tioårsjubileum. Yrkeshögskoleutbildningarna 
(YH-utbildning) är skapade för att snabbt kunna möta arbetsmarknadens behov och 
utvecklas i nära samarbete med det regionala näringslivet. De senaste åren har 
yrkeshögskolan genomgått en utbyggnad och gått från ca 40 000 helårsplatser (2009) 
till 54 400 helårsplatser (2018). YH-segmentet och högskolesegmentet på den 
eftergymnasiala utbildningsmarknaden fyller olika behov och kompletterar 
varandra. Utbildningarna vilar på olika grunder och sektorerna har olika målkrav. 


 
34 Lunds universitets resursfördelning 2018. Dnr STYR 2017/82 
35 UKÄ, Universitet och högskolor, Årsrapport 2018. 
36 UKÄ, Universitet och högskolor, Årsrapport 2019. 
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Det börjar ställas krav på att utbildningarna ska bli mer kompatibla med varandra 
där det starkaste argumentet är att individen inte ska låsas in i en 
utbildningsåtervägsgränd. Ett litet steg på vägen är att bygga regionala 
kompetenstrappor inom behovsområden som bygger på tillit mellan de olika 
utbildningsaktörerna och avnämarna.  
 
Frågor kring matchning (när arbetsgivaren ska hitta rätt personal med rätt 
kompetens) har på olika sätt varit viktiga för universitetet under en lång period. Då 
arbetsmarknad och arbetsliv förväntas genomgå stora förändringar måste 
universitetet vara lyhört och delta i debatter och diskussioner kring vad matchning 
är, vilka förväntningar samhället har på universitet samt hur universitetet vill och 
kan möta dessa förväntningar. Den regionala utvecklingsaktören Region Skåne bör 
vidare få ett ansvar att samordna och utveckla statistik och prognoser om 
arbetsmarknadens behov av kompetens i framtiden. Med ett bra statistiskt underlag 
kan universitetet få bättre förutsättningar att matcha näringslivets och den offentliga 
sektorns behov av kompetens med de utbildningar som ges vid lärosätet. 
 
Studenternas etablering på arbetsmarknaden 
UKÄ anger i sin årsrapport 2019 att det råder god etablering på arbetsmarknaden för 
examinerade på grund- och avancerad nivå (1-1,5 år efter examen). Av alla som tog 
examen läsåret 2014/2015 var i genomsnitt 84 procent etablerade, personer med 
yrkesexamen 90 procent och för personer med generell examen var 
etableringsgraden 77 procent. Allmänt var det personer med examen inom hälso- 
och sjukvård samt inom social omsorg som hade högst etableringsgrad. Det råder 
inga stora skillnader mellan män och kvinnor i etableringsgrad under de senaste åren, 
vilket var fallet tidigare. Av inresande studenter arbetade var femte i Sverige två år 
efter avslutade studier. En rapport som gjorts på Lunds universitet visar att 
universitetets studenter etablerar sig väl och att den öppna arbetslösheten för dessa, 
tre år efter examen, är mycket låg.37 
 
Ett år efter avslutad kompletterande utbildning var 70 procent med utländsk examen 
etablerade på arbetsmarknaden.38 Andelen etablerade ökade väsentligt över tid, tre 
år efter avslutad kompletterande utbildning var 90 procent män respektive 85 procent 
kvinnor etablerade. För de som genomgått YH-utbildningar har 93 procent av 
studenterna arbete ett år efter avslutade studier.39 Även Eduaction at a Glance 2019 
konstaterar att personer med högre utbildning generellt sätt har en högre 
etableringsgrad på arbetsmarknader än personerna med lägre utbildningsgrad samt 
att personer med högre utbildning är mindre utsatta för långtidsarbetslöshet.40 
 
Arbetsförmedlingens verksamhet förändras under 2019 med nedläggning av kontor 
och betydande neddragningar både av personal och insatser. Minskade anslag ger 
ökade krav på prioriteringar och effektivisering av verksamheten bland annat genom 
ökad digitalisering. Omställningen medför stora utmaningar för Arbetsförmedlingen 
och framför allt stödet till den arbetssökande, vilket kan få följdeffekter på 
matchning. Universitetet behöver följa vilka konsekvenser omorganisationen av 
Arbetsförmedlingen kan få för lärosätets verksamheter. 


 
37 PM ”Lunds universitets studenter efter examen”. 190416 
38 Etablering efter kompletterande utbildning - personer med utländsk utbildning. Rapport 2019:3, UKÄ. 
39 Budgetpropositionen för 2020, Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. (Prop. 2019/20:1) 
40 Education at a Glance 2019. OECD 
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Distans och nätutbildning 
Digitalisering och teknologi medför att olika utbildningsanordnare kan nå ut med 
kurser och program till ett rimligt pris eller gratis.  Människor över hela världen kan 
på ett enkelt, billigt och flexibelt sätt ta del av kurser som nödvändig 
kompetensutveckling eller för egen personlig utveckling. Att kunna ta del av hela 
utbildningar, såväl som korta skräddarsydda kurser, medför nya och ökade 
möjligheter för livslångt lärande.  
 
Efter landsbygdsutredningen har utveckling av lärcentra aktualiserats.41 Regeringen 
har via Skolverket avsatt medel för utveckling och etablering av lärcentra. 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har utlyst medel för distansutbildning där ett 
av syftena dels har varit att utveckla pedagogik och genomströmning för 
distansutbildning men även fördjupat samarbete mellan lärcentra och 
utbildningsanordnare. 
 
Lärcentra kan gynna individer som läser kurser online, kanske med studiehandledare 
på plats och ett visst studiesocialt och pedagogiskt stöd. Samtidigt kan lärcentra 
innebära en ökad konkurrens för universitet och högskolor. Det finns inget som säger 
att det lokala, regionala eller nationella lärosätet behöver vara det som väljs i 
framtiden. När nya utbildningsanordnare etablerar sig på marknaden som har andra 
antagningssystem än högskolesektorn, kan det underlätta för den enskilde individen 
som exempelvis arbetar och önskar utbilda sig och kanske enbart läsa delar av en 
utbildning eller är i behov av att skräddarsy en utbildning. Likväl blir det enklare för 
arbetsgivaren som önskar ge sin anställde vidareutbildning.42 
 
UKÄ konstaterar i sin årsrapport för 2019 att distanskurser blir allt mer populära och 
jämfört föregående hösttermin ökade antalet distansstudenter med 7 procent. 
Ökningen var ungefär lika stor för kvinnor som för män, dock är distanskurser totalt 
sett mer vanliga bland kvinnor än män. Bland studenter som enbart studerade på 
distans var 70 procent kvinnor och 30 procent män, jämfört med 61 procent kvinnor 
respektive 39 procent män sett i den totala studentpopulationen.43 UKÄ pekar på att 
distanskurser ofta läses av äldre studenter och kan ses som en del av det livslånga 
lärandet. UKÄ skriver vidare att knappt 62 500 studenter av totala 
studentpopulationen (knappt 349 000 registrerade studenter hösten 2018) i riket 
bedriver studier helt på distans. Distansstudenterna utgör med andra ord cirka 18 
procent. Motsvarande andel för Lunds universitet är lite drygt 10 procent. 2018 hade 
Umeå universitet flest distansstudenter (8 700 studenter). Motsvarande antal för 
Lunds universitet var 4 256. Lunds universitet arbete med det livslånga lärandet i 
form av distanskurser är av relativt liten omfattning. 
 
Öppna nätbaserade kursers (MOOC:ar) vara eller icke vara har diskuterats under 
flera år. Trots att de har mött viss kritik har de blivit etablerade och plattformar som 
Coursera och EdX finns fortfarande med tusentals deltagare. Mot en avgift kan 
deltagarna få ett intyg på genomförd kurs, men intyget gäller inte som ett regelrätt 
examensbevis. Universitetet hade 2019 tolv pågående MOOC:ar med sammanlagt 
28 300 deltagare. 


 
41 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. (SOU 2017:1) 
42 The Future of Education - Silicon Valley perspectives on the impacts of the shape and content of education. ICDK 


Outlook No. 04, May 2019. 
43  UKÄ, Universitet och högskolor, Årsrapport 2019. 
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Lunds universitet behöver bevaka utvecklingen av nätbaserade kurser samt vara ett 
digitalt välutvecklat universitet eftersom konkurrensen om världens studenter är 
global och antalet personer som får tillgång till digital uppkoppling går i ett enormt 
tempo. Studenter har höga krav på lärplattformar och ett samlat IT-stöd under 
studietiden underlättar mobiliteten för studenter som vill läsa ämnen vid flera av 
universitetets fakulteter/institutioner. 
 
Digitalisering och teknisk utveckling av forskning och utbildning 
Digitalisering ska skiljas från datorisering. Datorisering är omvandling av ett analogt 
format till digitalt format medan digitalisering innebär att en verksamhet förändras 
genom datorisering. Utveckling av ny teknik som har gett fler möjligheter till 
digitalisering vilket har förändrat samhället och människors sätt att leva. Dessa 
förändringar innebär bara olika nya varor och tjänster utan även hur människor 
interagerar med varandra, såväl i arbetsliv som fritid. Digitalisering med 
automatisering och robotisering skapar även förändringar på arbetsmarknaden, 
vilket leder till att tidigare tjänster blir överflödiga och annan kompetens efterfrågas. 
Det gäller både för företag och offentlig sektor där många yrken förändras, 
existerande yrken försvinner och nya yrken gör sitt intåg på arbetsmarknaden.  
  
Sverige ligger långt fram i användning av digital teknik, långt över genomsnittet i 
Europa.44 Universitet och högskolor måste kunna ge relevant utbildning till 
framtidens studenter som är uppväxta med en teknik i ständig utveckling och som är 
vana vid en omgivning full av IoT-lösningar. Statens medieråd undersöker 
ungdomars användning av digitala plattformar och detta användande ökar 
dramatiskt. Det konstateras att det finns könsskillnader i pojkar och flickors 
användande av internet där pojkar i högre utsträckning spelar datorspel medan 
flickor använder sig av sociala plattformar.45 I rapporten konstateras att det i 
dagsläget är svårt att förutse vilka konsekvenser den ökade digitala närvaron på nätet 
får framöver. 
 
Pedagogisk utveckling och omställning i digitaliseringens tidevarv 
Digitalisering av utbildning driver behov av pedagogisk omställning, 
kompetensutveckling och nya arbetssätt.  Ny pedagogisk stödverksamhet behöver 
utvecklas för att det digitala campuset ska utvecklas och bli excellent. Även 
undervisningslokaler behöver förändras och utvecklas för att möta de behov och krav 
som utbildningen medför.  
 
Danish Agency for Science and Higher Education har under 2019 publicerat 
rapporten The Future of Education – SiliconValley perspectives on the impacts of 
technology on the shape and content of education.46 Rapporten konstaterar att de 
senaste åren har digitala verktyg, system och aktörer på utbildningsområdet ökat. På 
plattformen EdX kan vem som helt köpa en micro-master, Microsoft och IBM ger 
kurser där kursdeltagaren erhåller ett Professional Certificate och om en 
kursdeltagare går rätt kurs, kan kursdeltagaren efter antagning vid Harvard få sina 
kurser tillgodoräknade.  
 


 
44 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 191106 
45 Statens medieråd, Ungar och medier 2019. 
46 The Future of Education - Silicon Valley perspectives on the impacts of the shape and content of education. ICDK 
Outlook No. 04, May 2019. 
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En norsk rapport har undersökt hur undervisande personal inom sektorn använder 
digital teknologi i sitt pedagogiska arbete.47 I rapporten tas även kompetensbehovet, 
strategiska digitala satsningar och tillgång till digital infrastruktur upp samt lärarnas 
tankar kring vilka begränsningar pedagogisk användning av digital teknologi kan 
tänkas ha. Vanligast var att använda digital teknologi för kommunikation med 
studenterna, undervisning förlagd till campus, ökning av flipped classrooms, digital 
litteratur, digitala prov, diskussionsforum, samskrivningsverktyg och 
simuleringar/animationer. Enligt rapporten anser lärarna att ämnet är viktigare än 
tekniken samt att det kan bli problematiskt när teknik styr didaktik istället för 
tvärtom. Lärarna saknar stödfunktioner för integration av pedagogisk användning av 
digital teknologi som är ämnes- och undervisningsspecifik. En annan begränsande 
faktor var tid för integration och utveckling av digital teknologi i 
undervisningsmaterialet. 
 
Universitetet behöver göra en större satsning för att fortare kunna dra fördel av de 
möjligheter som finns och kommer att finnas framöver. Målet är aktiva, interaktiva 
och kvalitetsdrivande lärandemiljöer. Lunds universitet driver sedan 2018 ett 
universitetsgemensamt införande- och implementeringsprojekt av den digitala 
plattformen Canvas. Rätt använt kan det bli en hävstång för digitalisering, 
pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling av utbildning.  
 
Digitala kommunikationskanaler till studenterna har funnits sedan lång tid tillbaka, 
studievägledning via Zoom och svar på frågor via e-post är exempel på det. Som 
myndighet har universitetet ett ökat effektiviseringskrav samtidigt som behovet av 
stödverksamheter ökar. Automatisering av vissa delar av verksamheten kan skapa 
utrymme för mer tidskrävande arbetsuppgifter och det personliga mötet. Det kan 
även öka tillgänglighetsgrad och service för både presumtiva studenter, allmänheten, 
studenter och medarbetare. 
 
Många anställda ser stora möjligheter med att själva bestämma var och när arbetet 
ska utformas, att friheten det ger oftast upplevs som något positivt. Det nya gränslösa 
arbetslivet med ökad flexibilitet genom bland annat digitalisering, ställer nya krav 
på såväl den anställde som på arbetsgivaren. Det gränslösa arbetet är förknippat med 
utmaningar och i förlängningen även risker. I det gränslösa arbetet kan det vara svårt 
att skilja på arbetstid och fritid. Att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig kan 
medföra att tid för återhämtning minskar eller helt saknas. Tid för återhämtning är 
en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Obalans mellan arbetsliv 
och fritid, avsaknad av tid för återhämtning ökar risken för stress och psykisk ohälsa. 
Universitetet har tillsatt ett projekt för att studera digitaliseringens konsekvenser för 
lärarnas sociala och digitala arbetsmiljö. 
 
Öppen vetenskap 
Enligt högskolelagen ingår det i högskolornas uppgift att samverka med det 
omgivande samhället, att informera om sin verksamhet samt verka för att 
forskningsresultat tillkomna vid lärosätet kommer samhället till nytta. Således 
förväntas det och ställs höga krav på forskare att kommunicera sin forskning, inte 
bara inom forskningsvärlden utan även med andra delar av samhället. 
 
Med begreppet öppen vetenskap (open science) menas att göra forskningen och dess 
resultat mer tillgänglig och transparent, dels för andra forskare men kanske framför 


 
47 DIKU, Digital tilstand 2018, Perspektiver på digitalisering for läring i höyere utdanning. Rapportserie nr 6/2019. 
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allt till det omgivande samhället. Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som 
omfattar öppen tillgång (open access, att vetenskapliga resultat är öppet tillgängligt 
för allmänheten), öppen forskningsdata (open data, att material som vetenskapliga 
resultat bygger på ska vara tillgängligt för alla), altmetri (nya sätt att mäta 
forskningens genomslag, det vill säga inte enbart vetenskapliga tidskrifter där 
publicering sker) samt medborgarforskning (att allmänheten är direkt involverad i 
forskningsprojekt).48  
 
Nationellt såväl som internationellt har publicering och lagring av vetenskaplig data 
blivit en allt större fråga, där synen på öppenhet blivit en viktigare och mer komplex 
fråga. I maj 2016 beslutade EU-ländernas regeringar att unionen skulle gå över till 
ett system för öppen vetenskap med grundtanken att det stärker forskningskvaliteten, 
stärker konkurrenskraften samt samhällsnyttan. EU-länderna önskade även främja 
innovation samt delaktighet från allmänheten, vilket i förlängningen ska ses som en 
demokratifråga.49 
 
Sverige angav i forskningspropositionen (Prop. 2016/17:50) sin målbild att 
vetenskapliga publikationer som är resultat av statligt finansierade projekt ska vara 
öppet tillgängliga. Den forskningsdata som ligger till grund för resultaten ska bli 
tillgänglig i samband med tillhörande publikation.50 Allt fler bidragsgivare, 
inhemska som internationella, ställer krav på att publicering av forskningsresultat 
som är finansierade av dessa bidragsgivare ska ske i tidskrifter med öppen 
tillgänglighet, eftersom det ger snabbare spridning och ökad citering. Dessa faktorer 
är viktiga för den enskilde forskaren, men de påverkar även ett lärosätes placering 
på rankinglistor. En mer central faktor är att forskning som sprids snabbare och 
bredare bidrar positivt till samhällsutvecklingen. Regeringen har gett uppdrag åt 
Vetenskapsrådet att samordna Sveriges arbete gällande införande av öppen 
forskningsdata, Kungliga biblioteket samordna arbetet för öppen tillgång till 
vetenskapliga publikationer och Vinnova för öppen innovation.51, 52, 53, 54 
EU har efter 2016 valt att ta ytterligare ett steg genom ramprogrammet Horisont 
Europa där öppen vetenskap kommer att vara modus operandi, vilket medför att all 
publicering av resultat genererade med EU-bidrag ska ske genom öppen 
tillgänglighet.55, 56 Andra exempel på initiativ som arbetar för öppen vetenskap är 
European Open Science Cloud (EOSC) och Plan S, där EU tillsammans med andra 
aktörer aktivt arbetar för ett öppet och tillgängligt forskningssamhälle. Flera stora 
svenska bidragsgivare, till exempel Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och 
Vetenskapsrådet, är anslutna till EOSC och/eller Plan S.57, 58 


 
48 https://v-a.se/oppen-vetenskap/ 190925 
49 Open Innovation, Open Science, Open to the World – A vision for Europe, DG Research and Innovation, 2016. 
50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. (Prop. 2016/17:50) 
51 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Vetenskapsrådet. (U2018/04751/BS (delvis), U2018/04815/F) 
52 Uppdrag att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem. 
(U2017/05169/F) 
53 Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Biblioteket. (U2016/04699/F, U2016/05494/BS (delvis), 
U2016/05666/F) 
54 Uppdrag att genomföra insatser för öppen innovation i svensk industri. (N2016/04638/FÖF) 
55 https://sparceurope.org/open-science-essential-for-new-horizon-europe-funding-programme/ 190924  
56 https://horizon-magazine.eu/key-themes/open-science 191114 
57 https://www.eosc-portal.eu/ 190924 
58 https://www.coalition-s.org/ 190925 
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En studie framtagen av Vetenskap och Allmänhet (VA) i samarbete med bland annat 
Vetenskapsrådet och Vinnova som belyser forskares syn på kommunikation och 
öppen vetenskap visar att två tredjedelar av de tillfrågade forskarna vill 
kommunicera mer med sin omvärld, men att de saknar den tid som krävs. Andra 
upplevde att det saknades resurser avsatta för kommunikation. Studien visar att 
begreppet öppen vetenskap inte var allmänt känt och att öppen tillgång samt öppen 
data var mer välkända begrepp.59 En rapport från LERU visar att medlemslärosäten 
överlag är positivt inställda till övergång till öppen vetenskap, men pekar på en rad 
utmaningar, bland annat att det är en process som tar lång tid att implementera och 
vikten av god kommunikation i verksamheten, vilket stämmer överens med studien 
från VA.60 
 
Öppen vetenskap är en viktig fråga för regeringen och i budgetproposition för 2020 
omnämns öppen vetenskap som ett verktyg för högre kvalitet i forskningen, ökat 
forskningsgenomslag samt ökad samverkans- och innovationspotential. I 
budgetpropositionen skrivs det att Myndigheten för digital förvaltning har fått i 
uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppen data 
och bedriva öppen och datadriven innovation. Vidare skrivs det att upparbetade 
arbetsprocesser krävs kring god datahantering, forskningsstödjande infrastrukturer 
och tjänster.61 Kommande forskningsproposition (2020) behöver ge tydligare 
vägledning för Sveriges framtida arbete och riktning gällande öppen vetenskap.  
 
Att öppet publicera och säkert lagra forskningsresultat är en viktig, komplicerad och 
prioriterad fråga för hela högskolesektorn, så även för Lunds universitet. Sedan 2019 
kräver Vetenskapsrådet att projekt som beviljats medel sammanställer en 
datahanteringsplan. Det lärosäte som förvaltar medel ansvarar för att 
datahanteringsplan utarbetas, underhålls och förvaltas. Svensk nationell datatjänst 
(SND) är en nationell forskningsinfrastruktur där Lunds universitet är en part. SND:s 
huvuduppgift är att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av 
forskningsdata och relaterat material från deltagande lärosäten (enligt FAIR-
principerna62), där forskningsstöd för hantering av forskningsdata sker lokalt.63 Flera 
större projekt vid Lunds universitet har sjösatts för att bevaka och på bästa sätt se till 
att omställningen till öppen vetenskap genomförs, samt för att säkerställa att 
universitetets forskare kan möta upp kraven på säker och tillgänglig datalagring. 
Projekten ska bland annat utarbeta universitetsgemensamma rutiner och bevaka 
utveckling inom området internt, nationellt och internationellt. 
 
Rekrytera, anta och genomföra utbildning  
Integration, breddad rekrytering och breddat deltagande till högre utbildning är 
frågor som drivs både internationellt och nationellt. Social mobility har länge varit 
en del av arbetet inom EU och är sedan 2001 en del av Bolognaprocessen. Insatserna 
från EU består till stor del av politiska överenskommelser om inriktning av nationella 
insatser för breddad rekrytering. Konkreta initiativ görs därefter på nationell nivå 
eftersom EU inte har rättsbefogenhet att göra det. 


 
59 Forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap, VA-rapport 2018:1. 
60 Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change. Advice Paper, May 2018. LERU 
61 Budgetpropositionen för 2020, Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. (Prop. 2019/20:1) 
62 Kriterier för FAIR forskningsdata - Redovisning av regeringsuppdrag att ta fram bedömningskriterier för att följa 
vägen mot ett öppet vetenskapssystem. Vetenskapsrådet 2018 
63 https://snd.gu.se/sv 191007 
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Breddad rekrytering och breddat deltagande 
Lärosätena har enligt lag skyldighet att främja breddad rekrytering till högskolan och 
säkerställa att ingen samhällsgrupp missgynnas i övergången till högskolan.64 
Snedrekrytering till högskolan brukar mätas i kön, social bakgrund (föräldrars 
utbildningsnivå), utländsk bakgrund samt geografisk hemort. 
 
UKÄ:s årsrapport för 2019 visar att Sverige tillsammans med Schweiz och Israel är 
ett av de OECD-länder där personer med utländsk bakgrund är väl representerade 
bland högskolenybörjare. Personer som kommer till Sverige mellan 7-19 års ålder 
har dock svårt att etablera sig. De har en lägre genomströmningsgrad på gymnasiet 
och därmed längre väg till högre studier. 
 
Information om studier och information om arbetsmarknaden är faktorer för att 
komma tillrätta med både breddad rekrytering och matchning på arbetsmarknaden 
samt karriärval. Studie- och yrkesvägledning blir troligen ett än viktigare område 
framöver, inte bara för att få elever att välja rätt utbildning ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv, utan även för vuxna som önskar byta karriär eller göra en 
omställning senare i livet.65 
 
Lunds universitet arbetar med information och attitydpåverkan redan idag 
exempelvis genom SI-verksamhet. Det finns en underutnyttjad potential att arbeta 
strategiskt med de kommuner där övergången till högre utbildning är låg. Det finns 
studier som visar att många elever från studieovana miljöer som presterar bra i 
skolan inte alltid ser högre studier som ett alternativ eller har fördomar och okunskap 
om akademiska studier. Att missa denna grupp innebär att universiteten och i 
förlängningen samhället riskerar att missa värdefulla talanger. 
 
Ett annat sätt att göra universitetets studentpopulation mer representativ är att se över 
möjligheterna för högskoleförberedande och behörighetskompletterande 
utbildningar.  Under 2018 har ändringar gjorts av förordningar som rör 
högskoleförberedande utbildningar. Universitetet har högskoleförberedande 
utbildningar främst inom det tekniska och naturvetenskapliga området och då genom 
tekniskt basår samt samarbete med förberedande utbildningar på folkhögskolor. 
 
Breddat deltagande innebär att de studenter som antas till högre utbildning ska ges 
förutsättningar att genomföra den. Det innebär bland annat att studenter med 
särskilda behov av stöd ska ha möjlighet att få det, men det omfattar även pedagogisk 
utveckling och likabehandlingsarbete. På senare tid har även 
arbetsmarknadsanknytning i utbildningen börjat bli en större del av det breddade 
deltagandet.  
 
Personer med föräldrar som har lägre utbildningsnivå är mindre benägna att söka sig 
till högre studier men det är betygen från gymnasiet som främst speglar 
studieframgång, inte föräldrars utbildningsbakgrund. UKÄ har gjort en studie som 
visar att tidiga avhopp från högskoleutbildningar beror på förkunskaper från 
gymnasiet - inte på social bakgrund i form av föräldrars utbildningsnivå.66 
 
 


 
64 Högskolelag (1992:1434) 1 kap, 5§ 
65 En utvecklad studie- och yrkesvägledning (Dir. 2017:116) 
66 Tidiga avhopp från högskolan. Rapport 2017:17, UKÄ. 
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Tillträdesfrågor och validering 
I maj 2018 fattade riksdagen beslut om en ny tillträdesproposition, Fler vägar till 
kunskap – en högskola för livslångt lärande.67 Syftet med propositionen är att 
möjliggöra för fler vägar till högre studier. Regeringen har förberett ändringar i 
förordningstexterna kring tillträde vilka träder i kraft 2022. Universitetet behöver se 
över vilka konsekvenser dessa ändringar kommer att få. 
 
SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan har gemensamt skrivit en rapport om 
ökad rörlighet mellan YH-utbildning och högskoleutbildning.68 Rapporten varnar för 
inlåsningseffekter i utbildningssystemet för individer med en YH-utbildning som vill 
bygga på den med en akademisk utbildning för att eventuellt få ut en 
kandidatexamen. Idag finns väldigt få sådana exempel och det enda kända är ett från 
Lunds universitet med trafikflygarhögskolan där det finns möjlighet att bygga på sin 
YH-examen med ett akademiskt år och därefter få en kandidatexamen. Att det finns 
så få exempel visar troligen på att det är svårt att kombinera två utbildningssystem 
som har olika regelverk och förutsättningar. Exemplet vid Lunds universitet 
möjliggörs av att utbildning i sin helhet bedrivs av samma huvudman. 
 
Validering är en stor fråga för hela utbildningssektorn på alla nivåer. Frågan fick fart 
2015 i och med det stora antalet asylsökande som då kom till Sverige och efter ett 
europeiskt ministermöte som en uppföljning av Bolognaprocessen. Validering berör 
integration, internationalisering och globalisering men är även ett instrument för 
omställning på arbetsmarknaden och det livslånga lärandet. Regeringens satsning på 
reell kompetens har nu avslutats och resultatet av detta arbete ska förvaltas. Lunds 
universitet har startat ett implementeringsarbete för validering av reell kompetens. 
 
Lärosätens insatser för integration av nyanlända akademiker 
Flyktingvågen 2015 var en extraordinär händelse i Sverige och EU. Tre år senare har 
invandringen till Europa och Sverige minskat dramatiskt. Siffror från 
Migrationsverket visar att anhöriginvandringen ökar medan antalet asylsökande 
minskar. En statistisk analys från UKÄ prognostiserar att den grupp flyktingar som 
fick uppehållstillstånd 2016 troligtvis söker sig till högskolan under 2020.69 
 
Lärosätenas roll i den svenska mottagningsverksamheten är inte självklar. I 
budgetpropositionen de senaste åren finns endast två satsningar från statens sida som 
kan hänföras till flyktingvågen, en satsning på bedömning av utländsk utbildning 
samt utökning av kompletterande utbildningar för personer med en utländsk 
akademisk examen. Kompletterande utbildning har generellt sett varit mer 
framgångsrikt för legitimationsutbildningarna än för de mer generella 
kompletterande utbildningarna.  
Övriga satsningar på nyanlända akademiker ska göras inom lärosätenas ekonomiska 
ram. Universitetet har sedan 2015 arbetat regionalt och nationellt med nyanlända 
akademiker. Under arbetets gång har universitetet, tillsammans med andra aktörer 
identifierat ett antal hinder och föreslagit förändringar i processer och lagstiftning.70 
Arbetsförmedlingen är ansvariga för etablering av nyanlända på den svenska 
arbetsmarknaden. I nya regler för etablering finns möjlighet för högskolestudier. Det 


 
67 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande. (Prop. 2017/18: 204) 
68 Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning, SUHF och MYH 2019. 
69 Flyktinginvandrare och högskolan, statistisk analys 2019-06-18/9, UKÄ. 
70 Kartläggning av hinder för etablering av nyanlända akademiker i Skåne. Kontigo 2018 på uppdrag av Region 
Skåne inom ramen för kompetenssamverkan Skåne. 
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är dock svårt att driva igenom i större skala eftersom det finns hinder i form av 
exempelvis långa ledtider och bristande behörigheter. 
 


 
 
Figur 1. Sökande till Lunds universitet från stora migrationsländer.  
 
Figur 1 visar antal sökande till Lunds universitet med förutbildning från ett antal 
länder med relativt stort antal asylsökande till Sverige. Fler syrier har sökt sig till 
Sverige efter att inbördeskriget startade 2011 och avspeglar sig i kurvan ovan. 
Sökande till Lunds universitet från Iran har legat tämligen konstant, men visar på en 
uppåtgående trend sedan 2016. Till viss del speglar kurvan utbildningstraditionen i 
de asylsökandes hemländer. Generellt sett har nyanlända haft relativt svårt att antas 
till högre utbildning i förhållande till övriga sökande. Ökad antagning på senare del 
av program skulle vara ett sätt att kunna anta fler nyanlända som kommer till Sverige 
med en oavslutad examen eller som behöver anpassa sin examen till efterfrågan på 
den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ser universitetet att ett av de stora hindren 
består i att grundläggande behörighet i svenska och engelska saknas.  
 
Studenter med psykisk ohälsa 
UHR konstaterar i undersökningen Eurostudent VI att psykisk ohälsa är den 
vanligaste funktionsnedsättningen bland studenter.71 Bland dessa är kvinnor 
överrepresenterade och utgör 75 procent i studentpopulationen, som helhet utgör 
kvinnor 64 procent. Folkhälsomyndigheten släppte i september 2018 en rapport som 
visar att psykisk ohälsa är vanligare bland studenter än exempelvis 
yrkesverksamma.72 Även Socialstyrelsen har gjort studier som visar att psykisk 
ohälsa ökar bland unga och unga vuxna, men framför allt hos unga vuxna kvinnor. 
Socialstyrelsen skriver vidare att en konsekvens av psykisk ohälsa bland unga är 
utanförskap i vuxen ålder.73 I Skåne är andelen personer med psykisk ohälsa något 
högre än i övriga Sverige och de yngre är de som mår sämst. Självmord har minskat 
i alla åldrar i Sverige utom i åldersgruppen 15-24 år. 
 
Det finns ett ökat fokus på frågan om ungas ohälsa och forskare har börjat undersöka 
de bakomliggande orsakerna till varför unga idag mår sämre än tidigare. Några av 


 
71 En inblick i studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning. Rapport 2018:5, UHR. 
72 Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas. Folkhälsomyndigheten180906 
73 Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till om med 2016, Socialstyrelsen. Publicerad 
december 2017 
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de orsaker som framförts är bland annat sämre fungerande skola, mer orolig 
arbetsmarknad med höga krav på utbildning och ökade inkomstskillnader.74 
 
Landets studenthälsor har en viktig uppgift att arbeta förebyggande för att stödja 
studenter och doktorander som drabbas av psykisk ohälsa under studietiden men 
även primärvården behöver spela en roll i detta. Lunds universitets 2018 
omvärldsbevakning konstaterade att det föreligger en risk att ökad ohälsa bland 
studenterna urholkar utbildningsanslaget ytterligare om problemen inte åtgärdas i 
samverkan med andra parter. Detta har föranlett att universitetet inlett en 
genomlysning av studenthälsans verksamhet för att ta fram ett förslag till hur en 
adekvat och ändamålsenlig studenthälsa bör se ut och hur ansvarsfördelningen 
fungerar mellan studenthälsan och den offentliga hälso- och sjukvården.75 Förutom 
studenthälsan har universitetet andra verksamheter som arbetar preventivt för att 
minska studenters och doktoranders psykiska ohälsa, exempelvis den till 
universitetet knutna stiftelsen Gerdahallen, studieverkstaden och pedagogiskt stöd.  
 
Studenter med funktionshinder som har särskilt stöd ökar  
Antalet kända studenter med funktionshinder som får tillgång till lärosätenas 
stödresurser ökar stadigt. 2013 var antalet studenter i Sverige med stöd ca 9 900 
studenter och 2017 var motsvarande siffra ca 15 200 (varav nio doktorander). För 
Lunds universitet var motsvarande siffra 2013 800 studenter och 2017 1 780 
studenter.76, 77 Ökningen har fortsatt under 2018 och antalet individer som fått stöd 
har ökat med 17 procent på nationellt plan jämfört med 2017. Även för Lunds 
universitet har det skett en fortsatt ökning, dock ej lika markant. I den nationella 
statistiken för studenter med funktionshinder som har särskilt stöd utgör gruppen 
dyslektiker och personer med neuropsykiatriska variationer 74 procent. I grund- och 
gymnasieskola fastställs i skollag och Läroplan för grundskolan att 
skolhuvudmännen har långtgående skyldigheter anpassa och ge stöd i 
undervisningen. Det innebär att fler elever med exempelvis dyslexi och 
neuropsykiatriska variationer blir behöriga och antagna till högskolan. Det ställer 
krav på det pedagogiska utvecklingsarbetet även inom lärosätena och på den 
undervisande personalen när fler studenter är vana vid viss anpassning och stöd från 
sina tidigare studier. Stockholms universitet skriver samtidigt att när tillgängligheten 
i lärsituationen ökar och pedagogiken utvecklas vid universitet och högskolor 
minskar också behovet av studentstöd, vilket även noterats vid Lunds universitet.78 
 
Eurostudent VI är en europeisk återkommande undersökning om studenters 
uppfattning av sina studier och sin studiesociala situation. I Sverige är det UHR som 
genomför denna.79 I årets rapport har fokus varit på studenter med 
funktionsnedsättning. Betydligt fler studenter med funktionshinder upplever att de 
har ekonomiska problem. När studier drar ut på tiden uppstår problem med att 
beviljas studiemedel via CSN. Den möjlighet som finns att få fullt studiemedel för 
deltidssjukskrivning verkar okänd.80 Vidare är studenterna mindre nöjda med sin 


 
74 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/darfor-okar-
psykisk-ohalsa-bland-unga/ 191008 
75 Uppdrag om utredning av studenthälsans uppdrag. Lunds universitet, STYR 2019/1349 
76  Lunds universitets Årsredovisning 2017. 
77 Lunds universitets Årsredovisning 2018. 
78 Stockholms universitets Årsredovisning 2018. 
79 https://www.uhr.se/lika-mojligheter/Eurostudent/ 191008 
80 Eurostudent VI - En inblick i studiesituationen för studenter med funktionshinder. Rapport 2018:5, UHR 
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utbildning och har en mer negativ upplevelse av studierna och känner sig mindre 
hemma på högskolan. 
 
Attraktiv och relevant aktör på den globala universitetsarenan  
Högsta kvalitet i forskning och utbildning utgör själva grunden för ett attraktivt 
lärosäte. Konkurrensen om forskare, studenter, experter och ekonomiska resurser är 
hård och i allt större utsträckning internationell. Omvärldens förväntningar på 
relevant och tidsenlig verksamhet med hög kvalitet påverkar högskolesektorn både 
avseende utbildning och forskning. Om universitet och högskolor inte lever upp till 
förväntningarna riskeras det förtroendekapital som sektorn har byggt upp att 
påverkas negativt med eventuellt minskat söktryck och krympta ekonomiska ramar 
som följd.  
 
Attraktivitet utanför och inom universitetets ramar 
En del faktorer som påverkar attraktiviteten ligger utanför eller delvis utanför Lunds 
universitets domäner såsom rankning, bostadsbyggande, stadsplanering, regional 
infrastruktur och migrationsprocesser inklusive arbetsmarknad och utbildning för 
medföljande. Faktorer som universitetet själv har möjlighet att påverka är 
exempelvis kvalitet i utbildning och forskning, attraktiva karriärvägar, ökad 
internationalisering, digitalisering och samverkan med det omgivande samhället. 
 
Kvalitetsarbete har stått i fokus för universitetet under de senaste åren. Olika 
verksamheter driver kvalitetsarbete på olika sätt. Ekonomihögskolan använder till 
exempel internationell ackreditering som kvalitetsdrivande verktyg. Fakulteten är en 
av få ekonomihögskolor som har två ackrediteringar, vilket endast 1 procent av 
världens 15 000 ekonomihögskolor har.81 
 
UKÄ har regeringens uppdrag att utvärdera lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.82 
Även forskarutbildningens kvalitetetssäkringsarbete granskas. Både att 
kvalitetsutvärdera och kvalitetsutvärderas är utvecklande men uppfattas ibland som 
tids- och resurskrävande. Det är därför viktigt att hitta en funktionell balans i 
kvalitets- och utvärderingsarbetet. 
 
EU-kommissionen har sedan tidigare utfärdat en rekommendation att följa den 
europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare 
(Charter and Code). EU:s HR Excellence in Research Reward används som ett mått 
på ett lärosätes kvalitetsarbete inom forskning, bra arbetsvillkor för forskare samt 
transparent rekryteringsprocess. Målet med Charter and Code och därtill följande 
HR Reward är att öka mobilitet och främja kunskapsutbyte.83 Lunds universitet har 
inlett processen med att söka HR reward.84 
 
Unga påverkar varandras val till högre utbildning och genom deras intressen och 
generationsspecifika frågor har lärosäten en unik möjlighet att använda den kraften 
för utveckling av morgondagens utbildning och forskning. Det är en 
konkurrensfördel, som universitetet behöver använda bättre.  
 


 
81 https://www.lu.se/article/ekonomihogskolan-tar-hem-dubbla-ackrediteringar-haller-hog-internationell-klass 
191014 
82 https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag.html 191014 
83 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r 190927 
84 https://hrstrategier.blogg.lu.se/hr-strategier-for-forskare/ 190927 
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Universitetet behöver ta ett helhetsgrepp för långsiktigt attraktiva lokaler. Redan 
idag finns kurser med både campus- och nätstudenter. I framtiden ökar troligtvis 
behovet av fler blandade kurser, vilket kräver viss lokalanpassning samt utveckla 
pedagogisk kompetens hos lärarna. Ett sådant exempel är Medialabbet på Campus 
Helsingborg där de gemensamma lärosalarna moderniseras med ny teknik för att 
möta framtida behov.  
 
Kommande studentgenerationer kommer att vara mer ännu digitaliserade än idag 
och de lever sitt liv till stor del på och genom nätet. För att kunna möta detta behöver 
sektorn ställa frågor kring campusundervisning kontra distansundervisning. 
Förändras ungas sociala beteenden som medför andra förutsättningar för att bedriva 
traditionella studier som sker i en föreläsningssal? Eller önskar studenter mer 
traditionella undervisningsformer och/eller att få vara i ett fysiskt socialt 
sammanhang? Universitetet bör och har för avsikt att arbeta med båda spåren 
parallellt. Universitetet vill i ökad utsträckning dra nytta av de möjligheter som den 
teknologiska utvecklingen erbjuder för att använda både nät- och campusbaserad 
undervisning, som visat sig ha positiv inverkan på såväl studenternas lärande som 
för genomströmningen. 
 
En yttre faktor som påverkar lärosätenas anseende är rankning. Lunds universitet har 
under flera år placerat sig på topp 100 av världens universitet på internationella 
rankinglistor. I takt med att konkurrensen ökar, inte minst från asiatiska universitet 
med uttalade mål att tillhöra världens högst rankade universitet, är det troligt att 
svenska universitet inom snar framtid försvinner från topp 100-placeringarna. Hur 
lärosäten bör förhålla sig till rankinglistor och hur mycket de speglar kvaliteteten på 
ett lärosäte har länge diskuterats inom sektorn nationellt och internationellt. Klart är 
att rankinglistorna används av såväl studenter som forskare internationellt för att 
avgöra hur attraktivt ett universitet är inför framtida studie- eller 
forskningsdestinationer. Troligtvis kommer rankingarna även framgent vara en 
viktig informationskälla för studenter och forskare, då inga alternativa metoder att 
mäta lärosäten har presenterats eller slagit igenom. 
 
Akademisk utbildnings framtida relevans 
Vikten av att definiera universitetets roll och dess plats i samhället blir en mer central 
fråga, inte minst i förhållande till framtida studenter. Det är inte alltid en självklarhet 
vad en utbildning vid ett lärosäte respektive en examen ger för mervärde. Röster och 
rörelser som inte tror på vetenskapligt förankrad kunskap och fakta tar allt mer plats. 
Information och fakta finns idag lätt tillgängligt, men att kunna sätta in fakta i rätt 
perspektiv och omvandla den i ett kritiskt analytiskt tänkande kräver kunskap, inte 
bara ämneskunskap utan även generiska kunskaper. För att kunna möta de ungas 
såväl som arbetsmarknadens behov samt konkurrensen från andra 
utbildningssamordnare behöver universitetet följa utveckling och trender hos 
omgivningen.  
 
Andra framtidsfrågor är vilket värde en framtida akademisk examen har för 
individen i ett tillgängligt och flexibelt utbildningslandskap. Det är viktigt att 
kommunicera att högre utbildning inte enbart handlar om direkt kunskap utan även 
om indirekta förmågor såsom att göra självständiga och kritiska bedömningar, att 
självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt ge beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet. 
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Ett fenomen under senare tid är att rätten att utfärda högskoleexamen i Sverige har 
förändrats, vilket innebär att exklusiviteten för lärosäten att utfärda av examina har 
utmanats. Utvecklingen både driver och drivs av regelförändringar. EU har skapat 
en standard för att bedöma vilken nivå en examen har. En utbildningsanordnare, som 
inte är ett universitet eller högskola, kan ansöka om nivåplacering för en utbildning 
och få en så kallad SeQF-kvalifikation. Det betyder att utbildningsanordnaren kan 
utfärda en examen som likställs med en akademisk examen. Under 2018 fick IHM 
Business School sin utbildning till marknadsekonom jämställd med högskoleexamen 
på kandidatnivå (SeQF nivå 6). Brunnviks folkhögskola ansökte 2016 om rätten att 
utfärda konstnärlig högskoleexamen inom musik och 2018 föreslog UKÄ till 
regeringen att Brunnsvik som första folkhögskola bör få utfärda konstnärlig 
högskoleexamen.  
 
Universitetet behöver följa utvecklingen med tankesmedjor som ger kurser inom 
företagande i den nya teknologiska eran, till exempel Singularity University, eller 
privata utbildningsanordnare vars kurser jämställs med högskolornas, såsom IHM 
Business School, och som på ett nytt sätt konkurrerar om samma studenter som 
traditionella universitet och högskolor. Även Google och LinkedIn har startat upp 
satsningar på vidareutbildning för yrkesverksamma. 
 
Forskningens relevans  
Förmåga att tänka självständigt och kritiskt är en del av forskningens generika och 
medför en öppenhet för nya och kreativa lösningar, vilket är en förutsättning för 
forskning och innovation. Det finns stora förväntningar från det omgivande 
samhället att forskning ska lägga grund för en hållbar framtida samhällsutveckling. 
Forskningen måste stå fri och grundforskningen behöver värnas. Samtidigt behöver 
det omgivande samhällets behov utgöra en drivande faktor. Universitetet behöver 
ständigt arbeta med denna balans mellan behovsdriven och fri forskning där den fria 
grundforskningen kan möta morgondagens behov som inte är kända idag. En annan 
aspekt är den mindre forskargruppens möjligheter till bidragsfinansiering i en tid då 
stora forskningssamarbeten och forskarstrukturer premieras.   
 
För att bibehålla samhällets förtroende krävs att oegentligheter och oredlighet 
hanteras korrekt och inte uppstår överhuvudtaget. I kölvattnet av bland annat 
Macchiarini-skandalen har den externa granskningen ökat och regelverket för 
forskningsfusk förändrats. Det är en akademisk skyldighet att forska och utveckla 
enligt satta regelverk. Regeringen kommer att etablera en ny myndighet med uppgift 
att utreda oredlighet i forskning. Myndigheten placeras under 
Etikprövningsmyndigheten och en ny lag för god forskningssed träder i kraft 1 
januari 2020. Lunds universitet arbetar aktivt och förbyggande för att hantera 
oredlighet i forskning. Vid misstanke om oredlighet hanteras det av Nämnden för 
utredning av vetenskaplig oredlighet enligt universitetets särskilda föreskrifter för 
misstanke om oredlighet.85  
 
En viktig aspekt för Sverige som kunskapsnation är att behålla och attrahera 
specialkompetens med förmåga till kreativt tänkande. Sverige kom 2019 på sjunde 
plats på Bloomberg Innovation Index. Sverige har dock tappat fem placeringar från 
föregående år till stor del beroende på att patentansökningar från bland annat Kina 


 
85 https://www.forskningsetik.lu.se/forskningsetisk-information/oredlighet-i-forskning 191009 
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har ökat.86 Tillsammans med Danmark, Finland och Nederländerna tillhör Sverige 
de topprankade innovationsledarna inom EU, där Sverige är högst rankat mycket 
beroende på lång tradition av att investera i forskning och högre utbildning.87 
 
Innovation har länge varit vanligt förekommande inom områden som medicin, 
teknik och naturvetenskap. Vid Lunds universitet har innovationer från 
samhällsvetenskap och humaniora stått för den största relativa ökningen under 
2019.88 
 
Tillvarata forskningsanläggningarnas dragningskraft 
MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. 
Anläggningen utgör en världsunik och den första av sitt slag av så kallad “fjärde 
generationens” anläggning för synkrontonljus och är utvecklad av forskare vid 
Lunds universitet. ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning och ett Europas 
största forskningsinfrastruktursprojekt. ESS blir världens mest kraftfulla 
neutronkälla med planerad driftsättning 2023. MAX IV och ESS kompletterar 
varandra och kommer att sätta Lunds universitet på kartan som ett världsledande 
centrum för forskning. Vid de två forskningsanläggningarna byggs ett helt nytt 
område upp, SVS. Området ska bli ett internationellt dynamiskt kompetenskluster 
där universitet, forskare, studenter, företag och offentliga organisationer ska kunna 
mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. 
 
De stora forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS attraherar internationell 
kompetens och sätter samtidigt universitetet och regionen på den internationella 
kartan – både gällande forskningsexcellens och dess koppling till utbildning, samt 
som attraktiv region att verka och vara i. Ingenstans i världen finns motsvarande 
satsning, med två ledande anläggningar sida vid sida samt en helt ny stadsdel i 
anslutning till anläggningarna som byggs upp. För att inte tappa den potential som 
ligger i utformning av SVS behöver universitetet säkerställa att långsiktiga strategier 
och omvärldsanalyser tas fram. De ska presenteras så att problemställningar, 
möjligheter och visioner tydligt kommuniceras.  
 
Frågor rörande storskaliga infrastrukturer brukar delas in i initiativ “uppströms” 
samt “nedströms”. Uppströms relaterar till vad som krävs för att bygga och driva 
infrastruktur, allt från tegelsten till avancerade IT-system och kompetens, medan 
nedströms relaterar till allt användande av stora forskningsanläggningar och all data, 
alla resultat och publikationer som kommer ur dessa. 
 
För uppströmsfrågor har projektet Big Science Sweden startats som ett 
samverkansprojekt mellan Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket och har 
utsetts till Sveriges officiella Industrial Liaison Office. Big Science Sweden har som 
mål att kapitalisera på Sveriges investeringar i forskningsinfrastrukturer – 
industriretur, högteknologisk leverans och innovation. Initiativet är nodbaserat och 
finns över hela landet, med den största och styrande noden i Syd. Lunds universitet 
är tillsammans med flera andra lärosäten djupt engagerat i Big Science Sweden och 
verkar via detta samarbete för att få hävstång i uppströmsfrågor.89 


 
86 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-
rebounds 181103 
87 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 191001 
88 https://www.lu.se/article/stor-okning-av-innovationsideer-samhallskunskap-och-humaniora-pa-hugget 191011 
89 https://www.bigsciencesweden.se/ 191014 
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För nedströmsfrågor startades av Vinnova och Vetenskapsrådet projektet 
SWEbeams, ett förberedande projekt för att samla och koordinera olika aktörer 
nationellt med intresse för och användande av MAX IV och ESS, så som akademi, 
forskningsinstitut och näringsliv. SWEbeams slutrapport ligger till stor del till grund 
för regeringens inventering av insatser som nationellt behövs för att främja 
användande av MAX IV och ESS.90 Bra förutsättningar är avgörande för hur 
framgångsrika svenska lärosäten och företag blir på att nyttja anläggningarna MAX 
IV och ESS. SWEbeams-rapporten pekar bland annat på vikten av att stödja 
instegsmiljöer, miljöer med kompetens och/eller infrastruktur som kompletterar 
MAX IV och ESS och som användarna kan komma till. Som konsekvens av 
rekommendationerna har regeringen gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att 
samordna svenska insatser i ett ESS-kansli som även ska inkludera MAX IV. 
Vinnova har därutöver fått ett separat uppdrag att rekommendera åtgärder senast 
december 2019 för samordning av utvecklingen av innovationsmiljön och 
mötesplatsen vid forskningsanläggningarna, den så kallade teknikparksfunktionen.91, 
92 Syftet är att stödja olika aktörers insatser för att Sverige ska kunna nyttja 
anläggningarna fullt ut.93 
 
Sverige är ett relativt litet land med stora forsknings- och innovationsambitioner. Det 
är viktigt att sektorn som helhet, i samverkan med statliga och regionala myndigheter 
samverkar för att få långsiktiga och hållbara åtaganden för den nationella 
forskningsinfrastrukturen med syfte att den ska vara excellent och ändamålsenlig. 
Lunds universitet har gett särskilt uppdrag åt Peter Honeth, tidigare statssekreterare 
för högre utbildning och forskning samt tidigare universitetsdirektör vid Lunds 
universitet, att kraftfullt driva frågan om finansiering och framtidsstrategier för 
MAX IV. 
 
Autonomi och akademins synlighet 
För högskolesektorn är autonomi en viktigt och prioriterad fråga, i Sverige såväl som 
internationellt. Universitetet värnar av flera skäl sin akademiska autonomi. Samtidigt 
innebär autonomi också ett ansvar att vara lyhörd för samhällets behov och 
utveckling. Det har inom många OECD-länder, och framför allt inom EU, varit en 
trend med ökad autonomi för lärosäten med grundtanken att det leder till ökad 
kvalitet. Dock verkar flera länders statsledningar införa inskränkningar i lärosätenas 
autonomi och den akademiska friheten är inte längre självklar, vilket gäller Europa 
såväl som globalt.  
 
Synligheten utanför det egna lärosätet är viktigt och att vara en aktör i samhället 
såväl som i samhällsdebatten är en del av bildningen och lärosätets uppdrag. Att 
möta felaktiga och missvisande föreställningar med fakta kan universiteten göra med 
forskningen i ryggen. För att kunna behålla det allmänna förtroendet sektorn har 
behöver resultaten av forskning och utbildning kommuniceras. Akademin har ett 
ansvar att tillgängliggöra relevant forskning så att den kommer till gagn för 
allmänheten och beslutsfattare. Det är en förtroendefråga såväl en demokratisk fråga. 
Ett sätt för Lunds universitetet att kommunicera med det omgivande samhället är 


 
90 SWEbeams slutrapport till Vetenskapsrådet och Vinnova. 2018-08-31 
91 Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV. (U2019/01625/F) 
92 Uppdrag att föreslå en organisation för en nationell teknikparsfunktion i anslutning till forskningsanläggningarna 


European Spallation Source och MAX IV. (N2019/01823/EIN) 
93 Budgetpropositionen för 2020, Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (Prop. 2019/20:1) 
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bland annat genom utveckling av Hållbarhetsforum, inrättande av Framtidsveckan 
samt att universitetet deltar i The Conversation. 
 
För att kunna bidra med forskningens perspektiv och erfarenhet ska universitetet 
vara en röst i samhällsdebatten. Det innebär att universitetet även behöver vara 
synligt och aktivt i förhållande till regeringskansliet. Ett exempel på en aktuell fråga 
är En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan som nu ligger 
för vidare beredning inom regeringskansliet.94 I detta arbetet har universitetet 
bidragit genom seminarier, debattartiklar, möten och skrivelser för att på ett aktivt 
sätt arbeta för en hållbar utveckling av sektorn framöver. Aktuellt under hösten 2019 
har varit inspel till den kommande forskningspropositionen. 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
94 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. (SOU 109:6) (Strut-utredningens (U 2017:05) 
betänkande) 
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Nationell och internationell utveckling 
Denna del av omvärldsbevakningen är främst ämnat för att alla läsare ska ha samma 
ingångsvärde, samt är bärare av tidigare års omvärldsanalyser. 
 
Följande texter består av två delar, nationell och internationell utveckling som gör 
ett par nedslag på trender i omvärlden med direkt eller indirekt koppling till 
högskolesektorn. Första delen innehåller ett urval av nationella och internationella 
skeenden och trender som kan komma att påverka högskolesektorns utveckling. 
Andra delen pekar på ett antal trender inom universitet- och högskolesektorn som 
bedöms kunna påverka det framtida högskolelandskapet. För att följa utvecklingen 
för Lunds universitet har jämförelser i största möjliga mån gjorts mellan de svenska 
universitet som är mest lika oss till sin struktur; Uppsala universitet (UU), 
Stockholms universitet (SU) och Göteborgs universitet (GU).  
 
Megatrender 
För universitets- och högskolesektorn brukar demografi och konjunkturläge vara två 
viktiga parametrar som påverkar söktrycket. I januari 2017 översteg Sveriges 
befolkning för första gången 10 miljoner invånare. Sveriges befolkning väntas öka i 
samtliga åldersgrupper. År 2070 beräknas antalet invånare vara nästan 13 miljoner. 
Tre tydliga trender noteras i den demografiska utvecklingen i Sverige: andelen äldre 
ökar, andelen utrikes födda ökar och att fler invandrar än utvandrar. Prognosen visar 
att andelen av Sveriges befolkning som normalt inte arbetar, det vill säga under 20 
år och över 65 år, kommer att öka. Förskjutningen mot en större andel äldre innebär 
att försörjningskvoten ökar, vilket innebär att allt färre kommer att försörja fler. Om 
det inte vore för en ökad invandring skulle försörjningskvoten ha en än mer negativ 
utveckling.95 
 


 
Figur 2. Demografisk utveckling: Antal inrikes födda i åldern 20-24 år. 
Källa SCB. Antal skåningar i åldern 20-24 år bedöms öka med knappt 1000 personer under den kommande 5-
årsperioden. Alla linjer utom konjunkturen avser åldersgruppen 20-24 år. Konjunkturen har ingen skala - den visar 
bara svängningarna. 
 
Skåne växer snabbare än riket. Skånes befolkning ökar i alla delar, men mer markant 
i storstadsregionerna i västra Skåne. Ökningen beror till stor del på grund av stor 
inflyttning av utrikesfödda och cirka 20 procent av Skånes befolkning är född 
utomlands. Andelen unga i Skåne ökar även till följd av positiva födelsetal. Den 


 
95 Sveriges framtida befolkning 2019–2070, SCB. 
 







 
 
 41 
 


   
 


demografiska strukturen gör att Skåne har goda förutsättningar att klara tillväxt och 
välfärd, under förutsättning att fler människor är sysselsatta.96 
 
Trenderna är även tydliga på global nivå, där de är mer markanta. Figur nedan visar 
demografiska förändringar under perioden 2005-2015. Av figuren framgår att 
befolkningsutvecklingen ökar och att fler människor bor i städer än tidigare. Den 
demografiska utvecklingen kommer att få konsekvenser för den framtida tillväxten 
och produktivitetsutvecklingen, samt möjligheter att finansiera välfärdssystem och 
offentlig verksamhet.97 
 


 
Figur 3. Befolkningsmängd och demografisk förändring över tid uppdelat på Sverige och världen under perioden 
2005–2015. 
 
Den globala ekonomiska utvecklingen har varit stark, men har nått sin kulmen och 
konjunkturen dämpas nu. Avmattningen påverkar en liten öppen ekonomi som den 
svenska. OECD har skrivit ner tillväxtprognosen för nästa år och ser en gradvis 
inbromsning av den globala tillväxten från tidigare 3,7 procent till 2,9 procent för 
2019 och till 3 procent för 2020. För OECD-länderna väntas tillväxten bli knappt 2 
procent.98 Svensk tillväxt bedöms bli 1,2 procent för 2019 och 1,1 för 2020.99 
 
En konjunkturavmattning påverkar aktiviteten på arbetsmarknaden, men med viss 
eftersläpning.  På nationell nivå är sysselsättningsgraden hög och arbetslösheten 
relativt låg. Skåne har högre arbetslöshet än riket, men också hög strukturell 
arbetslöshet. Skåne har även lägsta sysselsättningsgrad i riket, vilken legat 2 - 3 
procent under riksgenomsnittet de senaste åren även om hänsyn tas till personer som 
gränspendlar till Danmark.100, 101, 102 
 
Historiskt sett har en hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet påverkat antalet 
sökande till högre utbildning, då antalet sökande minskat under högkonjunktur. Det 


 
96 Skånes befolkningsprognos 2019-2028, Region Skåne.  
97 Långtidsutredningen (SOU 2015:104) 
98 http://www.oecd.org/economy/oecd-sees-rising-trade-tensions-and-policy-uncertainty-further-weakening-
global-growth.htm 191105 
99 Konjunkturläget Oktober 2019. Konjunktur Institutet, DNR 2019-293) 
100 https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/sysselsattning/, 2018-09-27 
101 https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/arbetsloshet/ 191105 
102 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=29B069C9C5E7EA04 191105 
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har dock inte varit en lika tydlig trend under de senaste åren då antalet sökande ökat 
trots god konjunktur.103 
 
Vår tids utmaning och omställning till en mer hållbar ekonomi, tillväxt och 
energiförsörjning, ställer nya krav och villkor som företag behöver förhålla sig till 
för att förbli konkurrenskraftiga. Att vara en del av en global ekonomi och vara en 
del av samhällets hållbara utveckling innebär att vara innovativ, effektiv och arbeta 
med smarta lösningar. Ett paradigmskifte pågår och den fjärde industriella 
revolutionen är ett faktum. Utveckling av ny teknik har förändrat samhället och 
människors sätt att leva. Inte bara utifrån varor och tjänster utan även hur vi 
interagerar med varandra, så väl i arbetslivet som på vår fritid. Ny teknik skapar stora 
förändringar på flera områden exempelvis arbetsmarknad, ekonomi och handel. 
DHL Global Connectedness Index är ett mått på internationella flöden av handel, 
kapital, människor och information. Rörlighet inom informationsflöden ökar 
exponentiellt medan traditionell handel minskar.  
 


 
Figur 4. Utveckling av global rörlighet från 2005–2015.104 
 
Det finns tendenser till att globaliseringen dämpas samtidigt som den ekonomiska 
tillväxten mattas av.105, 106, 107, 108 Sverige är ett land med en stor internationell handel 
där en betydande del sker i vår närregion, främst de nordiska länderna och norra 
Europa. Sverige har dessutom många globala företag som är högspecialiserade.  
 
 
 
 
 


 
103 UKÄ:s årsrapport 2018. 
104 https://hbr.org/2017/07/globalization-in-the-age-of-trump 181016 
105 https://www.economist.com/leaders/2019/01/24/the-steam-has-gone-out-of-globalisation 191105 
106 https://www.theguardian.com/business/2019/feb/23/global-economy-slowing-down-what-can-governments-do 
191105 
107 DHL Global Connectedness Index 2018 - The State of Globalization in a fragile World. 
108 https://www.iva.se/publicerat/fortsatt-globalisering-ingen-sjalvklarhet/ 191105 
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Övergripande trender för universitetet- och högskolesektorn 
Forskning, utveckling och innovation  
Flera länder ökar sin andel av BNP som går till FoU. En kraftig ökning av utgifter 
för forskning och utveckling (FoU) har under senare år skett i Sydkorea och Kina 
jämfört med några västeuropeiska exempel. Genomsnittlig andel av BNP som går 
till FoU inom OECD och EU-länderna som helhet har legat relativt stabilt de senaste 
tio åren.109 
 
Sverige är ett av fyra länder i OECD som investerar mest i FoU, räknat i andel BNP 
per invånare. Sverige investerar 3,33 procent av BNP i FoU, vilket är högre än 
OECD-snittet på 2,37 procent och EU-snittet på 1,96 procent. Näringslivet står för 
drygt 60 procent av finansieringen inom Sveriges FoU, medan staten finansierar 
knappt 30 procent. Inhemska privata finansiärer, exempelvis stiftelser och fonder, 
står för ca 4 procent och upp mot 7 procent från utlandet.110   
 
Ekonomisk utveckling av utbildningssektorn som helhet 
2018 utgjorde universitets- och högskoleutbildning nio procent av de totala 
kostnaderna för det svenska utbildningsväsendet.111 


 
Figur 5. Sveriges fördelning av kostnader för utbildningsväsendet 2018. Källa SCB 
 
OECD gör jämförelser hur stor del av ett lands BNP som går till utbildning (ej 
inkluderat forskning). Här visar Sverige på vikande siffror även om Sverige 
fortfarande ligger över genomsnittet för OECD-länder. År 2007 låg Sverige på 
sjunde plats och utbildning utgjorde 6,7 procent av BNP. Motsvarande siffra 2018 
var 5,3 procent och en femtonde plats.112 
 
För tillfället finns ett stort demografiskt tryck på grundskolan, vilket visas i figur 6. 
Mot bakgrund av regeringens politiska mål att minst 40 procent av 30-34 åringar ska 
ha läst en eftergymnasial utbildning ökar sannolikt söktrycket och förväntningarna 
om att högskolesektorn ska kunna ta emot fler studenter. 
 


 
109 https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 191105 
110 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Forskning-och-utveckling/Forskning-och-
utveckling-internationellt-/ 191105 
111 UF 12 SM 1901, SCB 
112 UF 12 SM 1901, SCB 







 
 
 44 
 


   
 


 
Figur 6. Total kostnad för förskola, grundskola, gymnasieskola och utbildning vid universitet- och högskola, åren 
2002-2018, miljoner kronor. Källa SCB. 
 
Yrkeshögskolan har cirka 60 000 studenter fördelat på 31 000 helårsplatser. 
Sammanlagt omsätter YH-utbildningarna i dagsläget cirka 2,2 miljarder kronor. YH-
sektorn är inne i en femårig expansionsfas samtidigt som färre anordnare ansöker 
om att få anordna utbildning. Tolv procent av de antagna studenterna har minst tre 
års eftergymnasiala studier bakom sig. 75 procent av YH-studenterna tar examen 
och av dessa har 93 procent arbete inom ett år.113 
 
Utveckling av universitet och högskolor 
Sektorn “utbildning och forskning” har under de senare åren expanderat kraftigt, 
nationellt och internationellt. Antalet studenter 1998 som studerade inom högre 
utbildning i världen var 89 miljoner. Idag har antalet studenter globalt ökat till över 
200 miljoner, vilket är mer än en fördubbling på 20 år. Flertalet länder har börjat 
omstrukturera och utveckla sina högre utbildningssystem för att kunna öka sin 
verksamhet samt bli mer effektiva.114 
 
Antalet möjliga studenter globalt och även i Sverige har ökat med 3–4 procent under 
tioårsperioden 2005–2015. Sverige har under perioden ökat utfärdade examina på 
grund- och avancerad nivå med 34 procent, medan andelen forskarstuderande och 
utfärdade forskarexamina visar på en negativ trend för samma period. Dock ökar 
antalet forskare både i Sverige och i världen i stort, där andelen forskare per miljon 
invånare i Sverige 2015 var 7 promille respektive 1,35 för världen. Intäkter för 
utbildning samt forskning och forskarutbildning har ökat, med 34 respektive 69 
procent. 
 
Studentmobiliteten i världen har kraftigt ökat i världen under perioden 2005–2015. 
Antalet inresande studenter till Sverige ökade med 42 procent för perioden. 
 


 
113 Budgetpropositionen 2020 (Prop. 2019/20:1) 
114 https://www.worldbank.org/en/topic/tertiaryeducation 191106 
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Figur 7. Utbildningsproduktion. Förändringar inom utbildning för perioden 2005–2015.*Löpande priser 
 


 
Figur 8. Forskningsproduktion. Förändringar inom forskning för perioden 2005–2015.*Löpande priser. 
Andel forskare per milj. Inv. Sverige 2015: 7 promille 
Andel forskare per miljon inv. Världen 2015: 1,35 promille 
 
Forskningsproduktion  
Ett sätt att mäta sektorns tillväxt är att titta produktionen av vetenskapliga artiklar. 
Den tydligaste och kraftigaste tillväxten sker i Asien. Tillväxten i Afrika och 
Sydamerika var förhållandevis stor under perioden 2005–2015, men trots det svarar 
Asien, Europa och Nordamerika för ca 90 procent av den totala vetenskapliga 
produktionen. 
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Figur 9. Volymtillväxt mätt i antal vetenskapliga artiklar. 
 
Sverige som forskningsnation står sig generellt väl i den internationella 
konkurrensen vilken figur nedan från Forskningsbarometern 2019 visar. Sverige 
tillhör ett av fem länder i OECD med högst antal vetenskapliga publikationer 
relaterat till folkmängd.  


 
Figur 10. Svensk FoU i internationell jämförelseför ett urval indikatorer, 2017 Sveriges värden jämförs med 
medelvärdet för samtliga OECD-länder och med medelvärden för de fem toppländerna i OECD per indikator 
(normaliserade värden). Med citeringsgenomslag anges Sveriges andel av högciterade artiklar jämfört med 
medelvärdet för samtliga länder i publikationsdatabasen och med medelvärdet för de fem toppländerna.115 
 
Trots den relativt stora satsningen på FoU borde ett större citeringsgenomslag 
förväntas. Sverige ligger över världsgenomsnittet och rankas till plats 13 bland 
länder med högst citeringsgenomslag i världen.116 Andelen högt citerade 
vetenskapliga artiklar i Sverige har varit konstant i mer än tio år, trots kraftigt ökad 


 
115 Källa OECD MSTI och Clarivate Analytics 
116 Forskningsbarometern 2019 - Svensk forskning i internationell jämförelse, Vetenskapsrådet.  
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finansiering under samma period.117 En bidragande orsak kan vara att en del av 
finansieringen går till forskningsinfrastruktur. 
 


Figur 11. Antal högciterade publikationer vid svenska universitet. (LU; Lunds universitet, UU; Uppsala universitet, 
SU; Stockholms universitet, GU; Göteborgs universitet) 
 
I Sverige står universiteten för huvuddelen av högskolesektorns samlade 
vetenskapliga produktion, 2018 stod de stora breda universiteten för 51 procent av 
det totala antalet vetenskapliga publikationerna.118 
 


 
Figur 12. Volymtillväxt vid svenska universitet mätt i antal publikationer. (LU; Lunds universitet, UU; Uppsala 
universitet, SU; Stockholms universitet, GU; Göteborgs universitet) 
 
Mobilitet 
Ett mått på graden av internationalisering är antalet in- och utresande studenter. I 
tabellen nedan visas andelen inresande studenter både i form av studenter som är här 
tillfälligt i form av utbyte och personer med utländskt medborgarskap som valt att 
läsa en hel utbildning, så kallade freemovers. Universitetet har en lång tradition av 
att attrahera utländska studenter. 
 


 
117 Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1) 
118 UKÄ, Universitet och högskolor, Årsrapport 2019 
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Figur 13. Antal inresande studenter. Inresande är utländska personer som kommit till Sverige med det huvudsakliga 
syftet att studera. Inkluderar såväl utbytesstudenter som så kallade freemovers. 
 
Andelen studenter som valt att läsa delar av sin utbildning utomlands har minskat på 
nationell nivå. Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet har 
flest registrerade utresande studenter. Faktorer som påverkar studenters vilja att 
studera delar av sin utbildning utomlands är bland annat konjunkturläge, 
valutafluktuationer samt politiskt världsläge.  
 


 
Figur 14. Andel av studenter som tagit examen som har varit på utbytesstudier. Master/magisterexamen har 
exkluderats. 
 
Övergången till forskarutbildningen är fyra procent. I dagsläget är det ungefär lika 
många kvinnor som män bland doktorandnybörjarna. Antalet nybörjare på 
forskarutbildningen har däremot sjunkit med tre procent. En större del av 
doktoranderna har utländskt medborgarskap och snart är fördelningen 50-50 mellan 
svenska medborgare och utländska medborgare. 
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Figur 15. Andel doktorander med svenskt respektive utländskt medborgarskap vid Lunds universitet. 
 
Förtroende och ranking 
I Sverige har universitet och högskolor, tillsammans med polisen, högst förtroende 
bland allmänheten av olika samhällsinstitutioner. Trenden är dessutom uppåtgående. 
Förtroendet för forskare fortsätter att öka. Dock har förtroendet för media (press, 
radio och internet) under senare år visat på en nedåtgående trend.119, 120 
 
Rankningsinstitut som rankar universitet internationellt genomför årligen 
anseendeundersökningar, där det i huvudsak är andra forskare som svarar. Dessa 
undersökningar har under en följd av år visat att anseendet bland svenska lärosäten 
sjunker. Det är dock ett relativt mått som påverkas av att allt fler aktörer med högt 
anseende konkurrerar om samma utrymme. Flera länder gör strategiska satsningar 
på högre utbildning med ambitiöst satta målsättningar, till exempel öka antalet 
lärosäten med topp 100 rankingplaceringar. 
 


Figur 16. Indikatorn “Academic reputation” i QS världsranking. Maxvärde 100. (LU; Lunds universitet, UU; 
Uppsala universitet, SU; Stockholms universitet, GU; Göteborgs universitet) 
 


 
119 Vetenskapen i Samhället - resultat från SOM-undersökningen 2018, VA-rapport 2019:6, Vetenskap och 
Allmänhet.  
120 Förtroendebarometern 2019. Allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och 
företag, Kantar SIFO och Medieakademin 
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Resultaten av dessa undersökningar är avgörande för rankningsplaceringarna hos QS 
och Times Higher Education (THE), två av de mest kända rankningsinstituten. 
Svenska lärosäten tappar därmed rankningsplaceringar. Inom några år är det 
troligtvis bara Karolinska Institutet (KI) bland svenska lärosäten som placerar sig 
bland topp 100. Bland övriga svenska lärosäten kan möjligen även Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) komma placera sig väl. KTH visar på en positiv 
utveckling och har en tydligt uttalad strategi för att komma väl ut i 
rankningssammanhang. 
 


Figur 17. Rankingplaceringar QS, svenska lärosäten. (LU; Lunds universitet, UU; Uppsala universitet, SU; 
Stockholms universitet, GU; Göteborgs universitet) 
 
Det finns fler rankinginstitut, till exempel THE, Taiwan och Shanghai, och även hos 
dessa har svenska lärosätens placeringar de senaste åren försämrats. För Lunds 
universitets del beror det främst på att citeringsgraden sjunker. Under 2019 
presenterar THE ranking utifrån hur väl lärosäten tar sig an FN:s mål i Agenda 2030.  
 
Jämställdhet  
Det finns fortfarande brister när det gäller jämställdheten vid universitet och 
högskolor. Fler kvinnor än män studerar vid universitet och högskolor, där valen av 
ämnesområden ofta är starkt könsbundna. Inom vårdutbildningar är 82 procent 
kvinnor, medan inom teknik utgör kvinnor endast 35 procent. Utbildningsvalen inom 
universitet och högskola är dock mindre könsstereotypa i Sverige jämfört med 
OECD som helhet. Bland anställda inom det svenska utbildningsväsendet finns det 
stora skillnader mellan ämnen och typ av anställning. Av professorerna vid svenska 
lärosäten 2018 var endast 29 procent kvinnor, samtidigt som andelen kvinnor som 
arbetar i förskolan uppgår till 96 procent.121 
 


 
121 Budgetpropositionen för 2018 (Prop. 2017/18:1) 
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Figur 18. Andel kvinnor respektive män som examinerats inom teknik och vård. 
Andel kvinnor examinerade inom teknik - LU: KvTe-LU 
Andel män examinerade inom vård - LU: MVå-LU 
Andel kvinnor examinerade inom teknik - Riket: KvTe-SE 
Andel män examinerade inom vård - Riket: MVå-SE 
Ingen jämförelse mellan lärosätena eftersom GU och SU saknar Teknik, SU, saknar vård. 
 
Av de som examineras från landets universitet och högskolor är ca 62 procent 
kvinnor och siffran har varit relativt konstant under en lång tid. Inom de flesta 
områden sker inga större rörelser från de traditionella könsbundna valen, med 
undantag för teknik där andelen kvinnor ökat från ca 20 procent till 35 procent de 
senaste 20 åren. En genomgående trend för OECD-länder är att fler kvinnor 
genomför en högre utbildning, men trots det har män lättare för att etablera sig på 
arbetsmarknaden samt att män fortsatt tjänar mer än kvinnor.122 
 
Regeringen konstaterar att kvinnors och mäns olika utbildningsval gör det svårare 
att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet samt målet 
om en jämn fördelning av makt och inflytande. Regeringens strategi för att 
genomföra de jämställdhetspolitiska målen är jämställdhetsintegrering. Det innebär 
att jämställdhetsperspektiv integreras i alla politikområden och i alla led av 
beslutsfattande, planering och utförande. Samtliga lärosäten i Sverige ska ha en 
fastställd plan för jämställdhetsintegrering. Under 2019 har regeringen meddelat att 
utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter ska fortsätta och 
delvis få ny inriktning.123 
 
 
 
 
   


 
122 Education at a Glance 2018. OECD 
123 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/ 191105 
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Bilaga 1. Relevanta och aktuella propositioner, statliga 
utredningar och direktiv 
 


A. Propositioner 
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning 
(Prop. 2019/20:9) 
 
Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning (Prop. 
2019/20:7) 
 
Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1) 
 
Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (Prop. 2018/19:165) 
 
2019 års ekonomiska vårproposition (Prop. 2018/19:100) 
 
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år (Prop. 2018/19:91) 
 
Ny ordning för att främja god sed och hantering av oredlighet i forskning (Prop. 
2018/19:58) 
 


B. Utredningar och skrivelser 
Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis 
bedömning av ämnen (SOU 2019:45) 
 
Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 
2019:43) 
 
Arbetet i frågor som rör Kina (Skr 2019/20:18) 
 
Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37) 
 
Riksrevisionens rapport om klimatklivet (Skr. 2018/19:121) 
 
Riksrevisionens rapport om myndighetsformen på Universitets- och högskolerådet 
och Universitetskanslersämbetet inrättades (Skr. 2018/19:109) 
 
Agenda 2020 och Sveriges: Världens utmaning - Världens möjlighet (SOU 2019:13) 
 
Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till 
gymnasieskolan (Skr. 2018/19:57) 
 
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 
 
Framtidsval - Karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 
 
Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning (Skr. 2018/19:21) 
 
Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och 
orienterande utbildning inom etableringsuppdraget (Skr. 2018/19:13) 
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C. Kommittédirektiv 
Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (Dir. 2019:72) 
 
Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökas kvalitet i lärarutbildningen samt 
underlätta för fler att bli lärare (Diarienr U2019/03432/UH) 
 
Den framtida svenska migrationspolitiken (Dir. 2019:32) 
 
Uppdrag att lämna förslag på åtgärder inom studiestödsmedelssystemet för att främja 
omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna (Diarienr U2019/01742/UH) 
 
En moderniserad arbetsrätt (Dir. 2019:17) 
 
Tilläggsdirektiv till Utredning om fusk vid högskoleprovet (Dir. 2019:11) 
 
Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Dir. 2019:6) 
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Bilaga 2. Förkortningar 
 
AI – Artificiell intelligens  
BNP – Bruttonationalprodukt  
CALIE – Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership & 
Innovation in Higher Education 
CSN – Centrala studiestödsnämnden 
EIT – European Institute of Innovation and Technology  
EEA – European Education Area 
EOSC – European Open Science Cloud, initiativ från EU kommissionen för 
infrastruktur för öppen vetenskap 
ERA – European Research Area 
ESS – European Spallation Source 
EUGLOH – European Universities Alliance for Global Health 
FAIR-principer – Principer för forskningsdata, Findable (sökbara), Accessible 
(tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändningsbara) 
FIRS – Forskning- och innovationsrådet i Skåne 
FoU – Forskning och utveckling 
GU - Göteborgs universitet 
H2020 – Horisont 2020 (EU:s åttonde ramprogram) 
HEU – Horisont Europa (EU:s nionde ramprogram)  
HR-reward – HR Excellence in Research Reward 
IoT – Internet of things, tingens internet 
KI – Karolinska Institutet 
KIC – Knowledge and Innovation Communitites 
KTH – Kungliga tekniska högskolan  
LERU – League of European Research Universities  
LU – Lunds universitet  
MAX IV – MAX IV-laboratoriet 
MOOC – Massive Open Online Corse, öppen nätbaserad kurs 
Plan S – Initiativ för öppen tillgänglighet av publikationer, stöds av cOAlition S, 
internationellt forskningskonsortium av forskningsfinansiärer  
RQ20 – Research Quality Evaluation 2020, universitetsgemensam utvärdering av 
forskning 
SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer (utbildningar) 
SFO – Strategiska forskningsområden 
SND – Svensk nationell datatjänst 
SU – Stockholms universitet 
SUHF – Sveriges universitets- och högskoleförbund  
SVS – Science Village Scandinavia 
THE – Times Higher Education 
UHR – Universitets- och högskolerådet  
UKÄ - Universitetskanslersämbetet  
UU – Uppsala universitet 
VA – Vetenskap och Allmänhet 
YH - Yrkeshögskolan  
ÖVR - Övriga  
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E-post klemens.ganslandt@eken.lu.se


St i f te lseförva l tn ingen  


Permutationer av stiftelseförordnanden 


Bakgrund 
I december 2017 fattade universitetsstyrelsen beslut om att lämna in ansökningar 


om permutationer av kapitalplaceringsföreskrifterna i 20 stiftelser och uppdrog åt 


utsedda firmatecknare att formulera och inge ansökningarna. Syftet var att få bättre 


avkastning i rådande lågräntemiljö och att kunna få in även dessa stiftelser i 


samförvaltningen.  


Kammarkollegiet har nu begärt att förvaltaren, universitetsstyrelsen, ska 


komplettera ärendet genom beslut om de precisa ändringar av kapitalplacerings-


föreskrifterna som önskas, vilka således tidigare har insänts av firmatecknarna. 


Vissa justeringar i yrkandena har därtill gjorts efter samråd med Kammarkollegiet, 


så att även föreskrifter som begränsar användningen av kapitalet önskas strukna. 


Stiftelseförvaltningen har under det gångna året återkallat merparten av 


ansökningarna efter diskussioner med Kammarkollegiet bland annat på grund av 


deras uppfattning att önskade ändringar istället ligger inom Länsstyrelsens 


kompetensområde. Det återstår nu sex ärenden att komplettera. 


Beslut 
Styrelsen beslutar 


- att komplettera föreliggande permutationsärenden med yrkanden i enlighet


med bilaga 1.


2019-12-13 


PM med förslag till beslut 
Bilaga 10


Dnr V 2017/1882 







Bilaga 1 


 


 


Lunds universitet i egenskap av förvaltare för nedanstående stiftelser kompletterar 


härmed sina ansökningar om permutation enligt specifikationer nedan.  


 
Yrkanden 
Nedan specificerade textavsnitt ska upphävas eller ändras. 


1. Stiftelsen Tore och Anna-Greta  Brandts och Thorsten Borgströms 


minnesfond (8024785134) Stiftelseförordnandet utgörs av två testamenten 


(Inbördes testamente av den 7 juli 1954 mellan makarna Anna-Greta och 


Torsten Borgström, samt inbördes testamente av den 21 juni 1983 mellan 


makarna Anna-Greta Brandt och Tore Brandt, där textpassagen med 


samma lydelse markerad med understrykning begärs struken: Fonden skall 


av testamentsexekutor överlämnas till Medicinska Fakulteten i Lund och 


skall fondens medel placeras i statsobligationer.  


 


Ny lydelse ska vara: Fonden skall av testamentsexekutor överlämnas till 


Medicinska Fakulteten i Lund.  


 


2. Stiftelsen Frida och John Böréns fond för Cancersjukdomarnas 


bekämpande (8024797774) 


Stiftelseförordnadet utgörs av ett gåvobrev daterat den 1 september 1978. 


Den sista meningen i förordnadet med följande lydelse begärs struken: 


Kapitalbehållningen får icke omplaceras, utan skall vara innestående i 


Föreningsbanken.  


 


3. Stiftelsen Astrid Holmbergs fond (8024797766) 


Stiftelseförordnandet utgörs av ett gåvobrev daterat 6 juli 1993. Villkoret 


under punkten 1. begärs struket i dess helhet och detsamma gäller villkoret 


under punkten 3. Stiftelsen yrkar således att få upphäva dels 


kapitalplaceringsföreskriften och dels att få upphäva de föreskrifter som 


begränsar användningen av kapitalet, så att såväl avkastning som kapital 


får användas för ändamålet. 


 


4. Stiftelsen Harry och Ruth Möllers fond (8024787817) 


Stiftelseförordnandet utgörs av ett testamente daterat den 22 december 


1972. Sista meningen under testamentets punkt B, fjärde stycket med 


följande lydelse begärs struken: All egendom förvandlas på lämpligt sätt i 


kontanta medel vilka insättes på Lundabygdens Sparbank. 


 


5. Stiftelsen Syskonen Anna och Gottfrid Perssons studiefond till teol fak vid 


Lunds universitet (8024784103) 


Stiftelseförordnandet utgörs av ett testamente daterat den 13 oktober 1974. 


Sista meningen  under punkten 3 med följande lydelse begärs struken: 


Fondmedlen skall för framtid innestå i Västra Göinge Härads Sparbank, 


Hässleholm. 


Nuvarande lydelse av samma testamentes p. 3 andra t.o.m. fjärde 


meningen: Fondkapitalet får ej minskas eller utlånas. 10 % av årliga räntan 


skall läggas till fondkapitalet. Återstoden av årliga räntan skall lika  
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fördelas mellan den teol. kand. som uppnått de högsta meriterna samt den 


teol. kand. som är minst bemedlad.  


Här begärs följande ändringar: Andra meningen ska lyda: Fondkapitalet får 


ej utlånas. Tredje meningen stryks. Fjärde meningen ändras till: Den årliga 


räntan skall lika fördelas mellan den teol. kand. som uppnått de högsta 


meriterna samt den teol. kand. som är minst bemedlad.  


 


Stiftelsen yrkar således att få upphäva dels kapitalplaceringsföreskriften 


och dels att få upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av 


kapitalet, så att såväl avkastning som kapital får användas för ändamålet. 


 


6. Stiftelsen Herman J Rosenkvists fond för folkhälsans främjande 


(8024797725) 


Stiftelseförordnandet utgörs av ett testamente daterat den 5 juni 1937.  


Nuvarande lydelse av testamentets av den 5 juni 1937 avsnitt b första 


stycket och andra styckets första mening:  


Av fondens avkastning skall årligen en femtedel /1/5/ läggas till 


fondkapitalet och placeras antingen i obligationer, som utfärdats och 


garanterats av Svenska staten eller uti inteckningar i jordbruksfastighet 


inom halva senaste taxeringsvärdet. Från övriga fyra femtedelar /4/5/ utav 


avkastningen skall i främsta rummet – utan återbetalningsskyldighet för 


kommunen – tagas medel för gäldande av dels – därest min broder och 


hans hustru icke inom ett år efter min död inlöser i 1:o ovan omförmälda 


fastigheter – lagfartskostnaden för Röddinge kommun, den årliga 


brandstodsavgiften för Ekeröds huvudgård samt å fastigheterna belöpande 


skatter och övriga onera, som det åligger jordägaren att betala, dels ock 


den förvaltningskostnad till förutnämnda notariatavdelning, som Röddinge 


kommun på grund av detta testamente får vidkänna. 


Vad därefter utav fondens avkastning återstår delas i tre lika delar, av vilka 


två utbetalas till lika fördelning mellan mina två systrar och en till 


medicinska fakulteten i Lund. 


 


Förordnandets punkt 5 under avsnittet b. begärs ändrat enligt följande där 


understruken text ska strykas: Av fondens avkastning skall årligen en 


femtedel /1/5/ läggas till fondkapitalet och placeras antingen i obligationer, 


som utfärdats eller garanterats av Svenska staten eller uti inteckningar i 


jordbruksfastighet inom halva senaste taxeringsvärdet. Från övriga fyra 


femtedelar /4/5/…och Vad därefter utav fondens avkastning återstår delas i 


tre lika delar, av vilka två utbetalas till lika fördelning mellan mina två 


systrar och en till medicinska fakulteten i Lund – så att den sista meningen 


får följande lydelse: Fondens avkastning delas i tre lika delar, av vilka två 


utbetalas till lika fördelning mellan mina två systrar och en till medicinska 


fakulteten i Lund. 


 


Stiftelsen yrkar således att få upphäva dels kapitalplaceringsföreskriften 


och dels att få upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av 


kapitalet, så att såväl avkastning som kapital får användas för ändamålet. 







Bilaga 1 
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Avdelning Planer ing 
Tim Ekberg,  Planer ingschef  


Budgetunderlaget till regeringen 2021 – 2023 
Diskussionsunderlag om strategiska utmaningar vid LU 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde 
ska lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett särskilt direktiv senast den 22 
februari. I budgetunderlaget efterfrågar regeringen uppgifter i 7 olika tabeller, som 
framför allt handlar om ekonomiska prognoser. Därutöver ska lärosäten beskriva sin 
planering av utbildningsutbudet, ekonomisk utveckling, medlemskap i 
forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande samt ange vilka strategiska 
utmaningar som lärosätet ser. 


I universitetets budgetunderlag till regeringen ligger tonvikten på lärosätets 
strategiska utmaningar. I det avsnittet lyfts det fram saker och områden som 
universitetet särskilt vill uppmärksamma regeringen på. Universitetsstyrelsen har 
tidigare kritiserat att universitetet lyfte fram för många olika punkter. De framlyfta 
utmaningarna här därefter blivit färre. 


Nedanstående tre strategiska utmaningar lyftes fram i det senaste budgetunderlaget 
till regeringen: 


• MAX IV, SVS och ESS
• Psykisk ohälsa
• Bättre ekonomiska förutsättningar för utbildning och forskning.


De förslag till strategiska utmaningar som ska lyftas fram i Lunds universitets 
kommande budgetunderlag utgår i huvudsak från inspel och texter som fanns med i 
senaste budgetunderlaget, remissvaret på STRUT samt inspelet till den 
forskningspolitiska propositionen. Den sista punkten, om arkeologiska fynd och 
pliktexemplaren, är dock en äldre fråga som fått ett förnyat politiskt intresse.  


Följande förslag på strategiska utmaningar har behandlats i Ledningsgruppen och 
Rektors ledningsråd. Styrelsen ska ta ställning till dessa förslag och kommer därefter 
att besluta om budgetunderlaget till regeringen vid sitt februarimöte. 


2019-11-25 


Universitetsstyrelsen 


1 Diskussionsunderlag 
Bilaga 16
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Förslag på strategiska utmaningar i budgetunderlaget för 2021 - 2023 


Inledning 
Alla de stora samhällsutmaningarna kännetecknas av betydande komplexitet. De 
berör många aktörer och kopplar samman processer i naturen och samhället med 
teknik och beteende. Det räcker därför inte med smal kunskap från ett begränsat 
område för att kunna fatta väl underbyggda beslut i relation till dessa utmaningar. 
Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och disciplinövergripande möten. 
Bredden som Lunds universitet erbjuder är därför inte bara viktig för kvaliteten i 
utbildningen och forskningen vid lärosätet utan även för hela samhällets utveckling. 
Att bidra till hållbar utveckling är grundläggande för Lunds universitets uppgift att 
förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Ett konkret exempel 
är universitetets forskningsskola kopplad till Agenda 2030. 


MAX IV och Science Village Scandinavia 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
inom svensk forskning. MAX IV utgör ett betydande tekniksprång som har skapat 
uppmärksamhet över hela världen. Dess prestanda ger förutsättningar för unik 
forskning inom flera forskningsområden. Tillsammans med ESS visar MAX IV hur 
Sverige tar en framskjuten roll som forskningsnation. Dessa anläggningar kommer 
att bana väg för stora och betydande forskningsgenombrott och möjliggöra framtida 
nobelpris.  
 
Även om ljuskällan vid MAX IV har börjat visa sin världsledande kapacitet har inte 
finansiering för drift av anläggningen säkrats för framtiden. MAX IV befinner sig 
därmed i en särskilt kritisk situation. Anläggningen togs i drift 2017 och snart är 10 
strålrör i bruk. Hittills har cirka fem miljarder kronor investerats i MAX IV och 
driftskostnaderna vid full drift är omkring 500 miljoner kronor per år. Anslaget för 
drift av MAX IV är dock kvar vid samma nivå som vid invigningen 2016. Ett tillskott 
för att säkra driften av denna unika svenska forskningsanläggning är absolut 
nödvändigt i den kommande forskningspolitiska propositionen. Därutöver behöver 
insatser göras, inom ramen för finansieringen av nationella infrastrukturer, för att 
möjliggöra byggandet av fler strålrör. 
 
För att till fullo kunna utnyttja potentialen av de storskaliga anläggningarna MAX 
IV och ESS projekteras för en unik miljö i området mellan dessa - Science Village 
Scandinavia (SVS). Lunds universitet har en vision att i denna miljö etablera ett 
internationellt framstående forsknings-, innovations- och utbildningscentrum.  
Denna miljö kan utvecklas till en viktig mötesplats mellan olika universitets och 
företags forskning och utveckling. Vid en sådan mötesplats kan forskare och 
specialister från företag få stöd att utveckla och testa nya produkter, allt från batterier 
och solceller till nya mediciner. En sådan miljö kan få mycket stor betydelse i att 
stärka svenska företags och organisationers möjlighet att utvecklas och bidra till 
hållbara lösningar samt hållbar produktion. Här kan grunden läggas till 
morgondagens produktgenombrott inom flera olika företagssfärer. Lunds universitet 
ser potentialen men kan inte på egen hand utveckla dessa miljöer. Regeringen 
behöver ta en aktiv och drivande roll framöver i att utveckla denna potential. För att 
det ska kunna bli verklighet behöver regeringen ta konkreta steg i kommande 
forskningspolitiska proposition.  







 
 
 3 
Bättre ekonomiska förutsättningar för grundutbildningen och forskningen. 
Den svenska grundutbildningen är underfinansierad. Det riskerar att leda till 
allvarligt konsekvenser för förmågan att bedriva högkvalitativ utbildning vid Lunds 
universitet, såväl som för övriga svenska lärosäten, och därmed kunna förse 
samhället, arbetsmarknaden och enskilda individer med relevant kompetens. All 
utbildning behöver klara av att ge en bas som står sig väl över tid såväl som mäta sig 
i en allt skarpare internationell konkurrens. Lunds universitet vill med kraft 
understryka behovet av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av 
ersättningen till all högre utbildning. Regeringen bör därutöver även följa Styr- och 
resursutredningens förslag och ta bort den prestationsbaserade delen i 
resurstilldelningssystemet för grundutbildningen.  
 
Kraven från statsmakten och det omgivande samhället har under en längre tid ökat 
vilket lett till fler och mer komplexa uppdrag för lärosätena, utan att 
grundersättningen har påverkats. I det långa loppet är det omöjligt att genom 
effektivitetsåtgärder upprätthålla samma utbildningskvalitet parallellt med att 
uppdragen blir flera och universiteteten ska hävda sig i konkurrensen på en global 
utbildningsmarknad. I praktiken leder detta till färre kontakttimmar mellan lärare 
och studenter, svårigheter att utveckla och använda digitaliseringens möjligheter, 
bristande förmåga att ta hand om nya studentgrupper och svårigheter att möta den 
ökade psykiska ohälsan.  
 
Unga mår idag allt sämre och den psykiska ohälsan har blivit allt mer påtaglig och 
akut. Statistik visar att 190 000 unga vuxna och barn sökt vård på grund av psykisk 
ohälsa och i åldersgruppen 16 till 24 har en ökning skett med 70 procent de senaste 
tio åren. Det bekräftar den bild universitetet ser i allt större omfattning för ett 
växande antal studenter. Allt fler studenter mår allt sämre. Studenter som mår dåligt 
har svårt att tillgodogöra sig och slutföra sin utbildning. Universitetets lärare och 
stödjande personal, inte minst inom studenthälsan, får lägga allt mer tid på att ta hand 
om och stödja dessa personer. Det behövs ett samlat grepp och en nationell 
handlingsplan som bland annat närmare definierar lärosätenas roll och ansvar. 
Landets lärosäten behöver samtidigt hjälp med att ekonomiskt kunna möta 
problemet så att inte anslaget till utbildningen ytterligare tunnas ut. 
 
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen till 
forskning och de externa bidragen förskjutits. Svenska universitet är idag i en 
internationell jämförelse anmärkningsvärt beroende av externa bidrag för att kunna 
genomföra sin forskning. Vid Lunds universitet kommer 60 procent av 
forskningsintäkterna från externa finansiärer. Andelen externfinansiering har nått 
sådan proportion att den skadar universitetets möjligheter att göra egna strategiska 
val, kunna ta ett långsiktigt och mer strategiskt arbetsgivaransvar, skapa attraktiva 
karriärvägar för yngre forskare samt bedriva grundforskning. En ökning av 
basanslaget behöver framför allt gå till olika former av kraftsamlingar baserade på 
excellens så att landet kan bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning såväl 
som möta våra stora samhällsutmaningar.  


Ett samlat anslag 
De svenska lärosätena har ett brett uppdrag. Kvalitet och styrka uppstår då de olika 
delarna möts; då utbildning, forskning och samverkan vävs samman. Det vattentäta 
skottet mellan utbildnings- och forskningsanslagen motsvarar inte hur verksamheten 
bedrivs i praktiken. Lunds universitet menar att regeringen behöver följa förslaget i 
Styr- och resursutredningens om ett samlat anslag. Rådande uppdelningen försvårar 
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arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och utbildningen samt 
uppgiften att samverka. Ett samlat anslag minskar konstlade administrativa 
lösningar, ökar professorers möjlighet att delta i grundutbildningen, ger bättre 
förutsättningar att skapa samlade kunskapsmiljöer samt underlättar för strategiska 
satsningar. 
 
Samtidigt vill universitetet understryka att ett sammanhållet anslag aldrig får leda 
till att medel till forskning används för att kompensera för en otillräcklig finansiering 
av utbildningsuppdraget, eller vice versa. De utbildnings- och forskningsramar som 
utredningen föreslår ska finnas måste få rimlig ekonomisk omfattning så att 
verksamheten kan bedrivas med god och internationellt konkurrenskraftig kvalitet. 
Det bör även vara möjligt att på nationell, såväl som på lärosätesnivå, kunna följa 
hur medel till utbildnings- och forskningsramarna förflyttas inom det samlade 
anslaget. 


Omhändertagande av arkeologiska fynd och pliktexemplar 
Uppdraget att omhänderta arkeologiska fynd vid Lunds universitet är kraftigt 
underfinansierat. Detta innebär att arkeologiska fynd av stort kulturellt, historiskt 
och nationellt värde skadas och att de framöver riskerar att helt förstöras. Sedan 
1930-talet har det nationella ansvaret för omhändertagande och förvaltning av 
arkeologiska fynd i Sverige delats mellan Statens historiska museer i Stockholm och 
Historiska museet vid Lunds universitet. Statens historiska museer i Stockholm är 
en egen myndighet som sorterar under Kulturdepartementet medan Historiska 
museet vid Lunds universitet endast får ett mindre anslag till verksamheten.  
 
Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet har tidigare bollat ansvars- och 
finansieringsfrågan mellan sig. Genom åren har det varit mycket svårt att få gehör 
för behovet av en ordentlig översyn och ett gemensamt ansvarstagande mellan 
departementen för att verksamheten ska få en rimlig ram kopplad till det speciella 
uppdrag museet har. Skillnaden i förutsättningar för de båda museerna är mycket 
stor och saknar saklig grund. Regeringskansliet behöver ta ett samlat ansvar för 
omhändertagandet av arkeologiska fynd.  
 
Vid Lunds universitet finns ett av landets största universitets- och 
forskningsbibliotek. Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument innebär att 
tryckt material som ges ut för spridning i Sverige levereras till Kungliga biblioteket 
(KB) samt till universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, 
Göteborg och Umeå. De dokument som lämnas till KB utgör nationalexemplar och 
får bara hållas tillgängliga i KB:s lokaler. De som lämnas till Lunds universitet utgör 
nationella reservexemplar som får skickas som fjärrlån i Sverige och utomlands samt 
lånas ut lokalt. Samtliga dessa exemplar ska bevaras för framtiden. Övriga fem 
universitetsbibliotek gallrar och kasserar efter lokala behov. Utlåningsverksamheten 
gör Lunds universitets ansvar dyrare än KB:s. 
 
I samband med att 1993 års pliktleveranslag antogs tilldelades Lunds universitet 500 
tkr i årligt anslag som ligger i ramanslaget. Denna ersättning är mycket långt ifrån 
de faktiska kostnaderna. En särskild utredare har nu av regeringen fått i uppdrag att 
se över pliktlagstiftningen. Lunds universitet välkomnar denna utredning och ser det 
som angeläget att även frågan om kostnader och resurser behandlas samt att 
regeringen därefter ersätter universitetet för de faktiska kostnaderna. 
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Rekryter ingsgruppen för  
ny rek to r  & prorekto r  


Kravprofil för rektor och plan för rekrytering av rektor och 
prorektor från 1 januari 2021 


Rekryteringsgruppen har under oktober och november 2019 haft två möten då bl a 
förslag till kravprofil för rektor arbetats fram (bilaga 1). Förslaget överlämnades 
därefter till universitetskollegiet som fullgör uppgiften att höra lärare, övriga 
anställda och studenter. Universitetskollegiet diskuterade förslaget till kravprofil 
vid möte 2019-11-18 och lämnade därefter sina synpunkter. Rekryteringsgruppen 
hade sedan ytterligare ett möte då universitetskollegiets synpunkter arbetades in i 
det slutliga förslag till  kravprofil som nu lämnas till universitetsstyrelsen.  


Rekryteringsgruppen har även arbetat med att ta fram en plan för rekrytering av 
rektor och prorektor från 1 januari 2021 (bilaga 2). Detta dokument inkluderar  
hanteringsordning för ansökningar och kandidaturer som rekryteringsgruppen ska 
ta fram enligt Arbetsordning för Lunds universitet. Gruppen har slutligen även 
tagit fram en kommunikationsplan för arbetet (bilaga 3). Dessa dokument sätter 
ramarna för det fortsatta arbetet och bifogas för styrelsens kännedom. 


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar om kravprofil för rektor enligt bilaga 1. 


Bilagor 


1. Förslag till kravprofil
2. Plan för rekrytering av rektor och prorektor från 1 januari 2021
3. Kommunikationsplan vid rekrytering av rektor och prorektor från 2021


2019-12-02 


1 PM med förslag till beslut 
Bilaga 13


Dnr STYR 2019/1064 











Univers i te tss tyre lsen  


Kravprofil för rektor 


Lunds universitet är ett av Nordens största och främsta universitet. 
Framgångarna kan tillskrivas universitetets förmåga att skapa framstående 
forsknings- och utbildningsmiljöer, en unik ämnesbredd och 
gränsöverskridande samarbeten. En förutsättning för detta är starkt 
studentinflytande, omfattande internationalisering och nära samverkan med 
omvärlden.  


Lunds universitet söker nu en rektor som ska utveckla universitetets 
utbildning, forskning och samverkan och som ska tillvarata det breda 
universitetets möjligheter att möta de globala utmaningarna. I detta 
sammanhang är Lunds universitets strategiska plan för åren 2017 - 2026 ett 
centralt dokument.   


Rektor ska, i samarbete med prorektor, vara Lunds universitets främsta 
representant nationellt och internationellt. Rektor har det övergripande 
ansvaret för hela universitet och rapporterar till universitetsstyrelsen för 
ledning av verksamheten. 


Kvalifikationer 


Rektor är:  


 en akademiskt välförankrad professor med gedigen aktuell
erfarenhet av och en mycket god förmåga att bedriva forskning,
undervisning och samverkan med omgivande samhälle


 en erfaren, ansvarstagande, engagerad och tydlig akademisk ledare
med personlig integritet som kan omsätta visioner i handling


 en relationsbyggare med god förmåga att driva universitetsfrågor på
nationell och internationell nivå samt med goda kunskaper i såväl
svenska som engelska språket


2019-11-25 Dnr STYR 2019/1064 


FÖRSLAG Bil 1







Rektor ska: 


 vara universitetets främsta företrädare och agera i dess intresse
gentemot omvärlden


 verka för att utbildning och forskning ska hålla högsta kvalitet,
berika varandra och vara sammanflätade


 arbeta för ett sammanhållet universitet, där ett ledarskap byggt på
kommunikation, integritet och förmåga att inspirera är centralt


 värna och utveckla det breda universitetet och dess mångfald


 värna och utveckla kollegiala processer och akademisk frihet


 arbeta för ett gott ledarskap, medarbetarskap och studentinflytande


 arbeta för en hållbar och attraktiv studie- och arbetsmiljö för
studenter och medarbetare, där  jämställdhet och likabehandling är
av största vikt
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Rekryter ingsgruppen för  
ny rek to r  & prorekto r  


Plan för rekrytering av rektor och prorektor från 1 januari 2021 


1. Bakgrund


Mandatperioden för nuvarande rektor Torbjörn von Schantz löper ut 2020-12-31. 
Universitetsstyrelsen beslutade därför 2019-09-24 att påbörja rekryteringen av 
rektor och prorektor fr o m 1 januari 2021. Rekrytering av rektor och prorektor 
görs denna gång utifrån den nya process som universitetsstyrelsen fattade beslut 
om i oktober 2018. Centralt för den nya processen är att den ska öka 
universitetskollegiets inflytande, ge en bredare förankring och innebära en mer 
transparent process. Processen är numera tydligare definierad i Arbetsordning för 
Lunds universitet. Den största förändringen är att rekryteringsgruppen nu består av 
ledamöter från såväl universitetsstyrelsen som universitetskollegiet. I  
arbetsordningen har även tydliggjorts rekryteringsgruppens uppdrag i vilket det 
bl a ingår att ta fram en plan för rekrytering av rektor och prorektor samt en 
hanteringsordning för ansökningar och kandidaturer. Båda dessa delar ingår i detta 
dokument. 


I rekryteringsgruppens uppdrag ingår även: 
• att aktivt arbeta för att få fram de bästa kandidaterna inför hörande i


universitetskollegiet,
• att efter hörande av universitetskollegiet föreslå rektor och prorektor till


universitetsstyrelsen,
• att i sitt förslag till rektor respektive prorektor redogöra för hur


rekryteringsarbetet genomförts samt hur jämställdhetsaspekten särskilt har
beaktats.


Erfarenhet från tidigare rekrytering av rektor och prorektor visar att en noggrann 
planering av arbetet ökar kvaliteten i processen. Tydlighet vad gäller hur 
kandidater söks, hur urvalsarbetet sker mm är en förutsättning för en transparent 
och väl förankrad process. Dessutom förbättrar det förutsättningen för en tydlig 
kommunikation så att bl a Universitetskollegiet, anställda och studenter samt 
intresserade utanför Lunds universitet ska kunna få tydlig information om 
processen.  


2019-10-25 
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2. Övergripande tidplan


Universitetsstyrelsen fattade 2018-10-26 beslut om övergripande process och 
tidplan för rekrytering av rektor och prorektor från och med 2021-01-01. 
Förändringar i tidplanen kan vid behov göras av rekryteringsgruppen. 
Rekryteringsgruppen har under hösten 2019 diskuterat och planerat arbetet.  
Tidplanen nedan visar arbetet från det att universitetsstyrelsen beslutar om 
kravprofil för rektor. Jämfört med den tidplan universitetsstyrelsen fattade beslut 
om har vissa justeringar gjorts. I de fall datum redan nu är kända har dessa t ex 
lagts in i tidplanen som kommer att uppdateras löpande. 


2019-12-13 Universitetsstyrelsen fastställer kravprofil för rektor och 
anställningen ledigkungörs. 


2020-02-02 Sista dag att söka eller nominera till anställning som 
rektor. 


Februari-april Rekryteringsgruppen arbetar med urval, intervjuar mm. 


Maj Kandidat/kandidater presenteras för hörande av   
universitetskollegiet. 
Rekryteringsgruppen tar fram förslag till kravprofil för 
prorektor, inkl hörande, till styrelsen. 


Juni Rekryteringsgruppen lämnar förslag till rektor till 
styrelsen. 
Styrelsen fattar beslut om förslag till rektor som lämnas 
till regeringen. 
Styrelsen fastställer kravprofil för prorektor. 


Augusti Information om att Lunds universitet söker prorektor 
läggs på hemsidor mm. 


September-oktober Rekryteringsgruppen arbetar med urval, intervjuar mm. 
Regeringen utser ny rektor. 


November Kandidat/kandidater presenteras för universitetskollegiet. 
Rekryteringsgruppen lämnar förslag till prorektor till 
styrelsen. 


December Styrelsen utser prorektor 


Enligt arbetsordningen ska processen för rekrytering av prorektor vara densamma 
som för rektor och påbörjas senast då universitetsstyrelsen beslutat om förslag till 
rektor. Dock är rektor är en anställning som regeringen beslutar om medan 
prorektor är ett uppdrag som universitetsstyrelsen beslutar om. Detta innebär att 
processerna inte kan vara helt identiska. Normalt ska prorektor enligt 
arbetsordningen liksom rektor sökas både internt och externt. Då prorektor söks 
externt ska detta ske genom ledigkungörande av ett tidsbegränsat uppdrag som 
prorektor förenat med en administrativ anställning. 
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Rekryteringsgruppen fokuserar i det inledande skedet på arbetet med rekrytering av 
rektor, t ex vad gäller att fastställa en mer detaljerad tidplan och hur kandidater 
söks. Under våren kommer arbetet med rekrytering av prorektor inledas och 
rekryteringsgruppen fattar då behövliga beslut för den processen. 


3. Sökande av kandidater till anställning som rektor


I rekryteringar är kravprofilen alltid av stor vikt. Kravprofilen för rektor som tagits 
fram under hösten har tillkommit genom omfattande och konstruktiva diskussioner 
i rekryteringsgruppen och efter hörande av universitetskollegiet. Fastställande av 
kravprofilen görs av universitetsstyrelsen i december 2019. Anställning som rektor 
kommer att ledigkungöras under perioden 13 december 2019 – 2 februari 2020. Att 
få de mest kvalificerade kandidaterna kräver att arbetet med att söka kandidater 
sker så brett som möjligt. Rekryteringsgruppen är enig om att anställningen som 
rektor, förutom att den är öppen att söka, ska vara möjlig att nominera till. 


Informationen att Lunds universitet söker rektor ska publiceras på Lunds 
universitets svenska och engelska hemsidor. Annonsering ska göras i Dagens 
nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Universitetsläraren och tidningen 
Lundagård. Information ska även spridas bl a via LinkedIn och Facebook. 


Nomineringar kan lämnas av anställda och studenter vid Lunds universitet under 
den tid som anställningen är ledigkungjord. Nomineringar lämnas/skickas till 
någon av ledamöterna i rekryteringsgruppen. Den som nomineras ska vara 
informerad, ska ha sagt ja till att nomineras och därmed vara beredd att eventuellt 
bli kontaktad av rekryteringsgruppen.  


Rekryteringsgruppen uppmanar särskilt samtliga ledamöter i universitetskollegiet 
och i universitetsstyrelsen att vara aktiva och göra sitt yttersta i arbetet genom att 
både uppmuntra kandidater att söka samt själva nominera. 


4. Urvalsarbete vid anställning som rektor


Vid ansökningstidens utgång kommer rekryteringsgruppen att gå igenom samtliga 
ansökningar och nomineringar och med kravprofilen som grund påbörja 
urvalsarbetet. Bedömer rekryteringsgruppen någon gång under processen att det 
behövs ytterligare kandidater kommer arbetet att söka fler kandidater fortsätta.  


De kandidater som rekryteringsgruppen bedömer som mest kvalificerade kommer 
att kallas till en första intervju under mars månad. Universitetsstyrelsen och 
universitetskollegiet kommer att informeras om vilka kandidater som tackar ja till 
att komma på intervju. De som rekryteringsgruppen efter den första intervjun   
bedömer som mest kvalificerade kommer att träffa en rekryteringskonsult och 
därefter intervjuas av rekryteringsgruppen en andra gång. Vid denna intervju ska  
kandidaterna bl a presentera sin syn på hur Lunds universitet ska utvecklas under 
den kommande rektorsperioden. 


Enligt arbetsordningen ska rekryteringsgruppen presentera fler än ett förslag till 
rektor respektive prorektor för universitetskollegiet. Kravet om flera kandidater 
kan frångås om hela rekryteringsgruppen är enig om det. Inför hörande av 
universitetskollegiet ska rekryteringsgruppen motivera sitt val av kandidater i 
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förhållande till den fastställda kravprofilen. Under maj månad kommer 
rekryteringsgruppen att meddela universitetskollegiet vilken eller vilka kandidater 
kollegiet har att yttra sig över. 


Universitetskollegiet ska i slutet av maj lämna sina synpunkter på kandidaterna till 
rekryteringsgruppen. Inför universitetsstyrelsens sammanträde i juni ska 
rekryteringsgruppen presentera sitt förslag till vem styrelsen ska föreslå regeringen 
att den utser till rektor för Lunds universitet fr o m 1 januari 2021. I förslaget ska 
redogöras för hur rekryteringsarbetet genomförts samt hur jämställdhetsaspekten 
särskilt har beaktats. 


5. Kommunikation


Under arbetet är kommunikationen om processen och vad som fortlöpande händer 
viktig. Enligt arbetsordningen ska rekryteringsgruppen under hela processen 
informera om och förankra arbetet i sina respektive grupper. Dvs ledamöterna från 
styrelsen respektive universitetskollegiet ansvarar för att dessa grupper får den 
information de behöver och involveras i arbetet. Genom detta säkerställs 
informationen till ledamöter i universitetsstyrelsen och universitetskollegiet.  


För övrig kommunikation ansvarar gruppen gemensamt och för att tydliggöra hur 
denna fråga hanteras på en övergripande nivå har en kommunikationsplan tagits 
fram.  







 
 


Rekryter ingsgruppen för  
ny rek to r  & prorekto r  


Kommunikationsplan vid rekrytering av rektor och prorektor 
från 2021 


Bakgrund 


Rektorsrekryteringen brukar tilldra sig stort intresse, såväl internt som 
externt. Med stor sannolikhet blir det även så denna gång och flera insatser 
behövs för att möta informationsbehovet.  


Syfte och mål 


Anställda och studenter ska få korrekt, tydlig och saklig information om de 
olika stegen i processen, ansvarsfördelning, vilka beslut som fattas längs 
vägen och på vilka grunder. En ny rektor har stor påverkan på Universitetet 
som framtida arbets- och studieplats och Lunds universitet har en 
framstående position inom forskning och utbildning i Sverige och världen. 
Det är därför viktigt att arbetet med rekryteringen är så transparent som 
möjligt.  


Saklig och korrekt information är också viktigt för att undvika missförstånd 
och att misstolkningar får spridning vilket i sin tur kan skapa misstro internt 
och externt för Universitetets och styrelsens arbete.  


En ny rektor brukar dessutom ådra sig allmänhetens intresse och därmed 
kommer media att bevaka process och utfall. Media ska lätt kunna hitta 
information samt veta var de kan vända sig för frågor.  


Med tanke på att det finns stort intresse för processen, många personer 
involverade och att information sprids mycket snabbt, inte minst genom 
sociala medier, ska arbetsgruppen tillhandahålla information till 
målgrupperna så fort som möjligt.  


Kommunikationsinsatserna ska slutligen bidra till att skapa intresse för 
anställningen som rektor hos potentiella kandidater.  


Ansvar och arbetsgrupp 


Universitetsstyrelsen ansvarar för rekryteringsprocessen men berednings-
arbetet görs av rekryteringsgruppen som därmed är avsändare för 
kommunikationen kring processen. Operativt sköts kommunikations-
insatserna i samarbete med Universitetsledningens kansli under ledning av 
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dess avdelningschef Cecilia Billgren. Övriga i arbetsgruppen är utredare 
Anna Åkesson, HR-koordinator Julia Edgerton samt pressansvarig Anna 
Johansson.  


Kommunikationen vänder sig till följande målgrupper: Anställda och 
studenter, potentiella kandidater, media och andra externa intressenter. 
Kommunikationsaktiviteterna kommer att uppdateras vid behov. 


Ledamöterna i rekryteringsgruppen ansvarar för att under hela processen 
informera om och förankra arbetet i sina respektive grupper.  


Kanaler 
 
Medarbetarwebben och Staff pages är huvudkanaler. Utöver dessa anpassas 
kommunikationen och kanalerna efter målgrupperna.  


Informationen att Lunds universitet söker rektor ska publiceras på Lunds 
universitets svenska och engelska hemsidor. Annonsering ska göras i 
Dagens nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Universitetsläraren och 
tidningen Lundagård. Information ska även spridas bl a via LinkedIn och 
Facebook. 


 
Kommunikationsaktiviteter 


De konkreta kommunikationsaktiviteterna sammanställs i separat 
arbetsdokument som  uppdateras löpande. 
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Postadress Box 117, 221 00 Lund  Besöksadress Sandgatan 1 Telefon dir  046-222 19 46, E-post  Moa.Lindell@rektor.lu.se 


Rektor 


Utseende av styrelse för MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet är ett elektronacceleratorlaboratorium vid Lunds universitet, 


som styrs av förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i 


elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund. Enligt förordningen 


leds laboratoriet av en styrelse bestående av en ordförande och åtta ledamöter. 


Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds universitet i samråd med 


Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. 


Mandatperioden för styrelsen för MAX IV-laboratoriet löper ut 2019-12-31. 


Universitetsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-04-26 att  


ge en beredningsgrupp i uppdrag att ta fram förslag till ordförande och ledamöter i 


MAX IV-styrelsen. Beredningsgruppen består av en representant från vardera 


Lunds universitet, Vetenskapsrådet samt Universitetens referensgrupp för 


forskningsinfrastruktur. Representant för Lunds universitet utses av rektor. 


Rektor utsåg vicerektor Stacey Sörensen att ingå i beredningsgruppen. Då Stacey 


Sörensen är en av de föreslagna ledamöterna i styrelsen har hon inför beslutet på 


egen begäran blivit entledigad från beredningsgruppen. 


Beredningsgruppen har nu tagit fram ett förslag för bemanning av ny styrelse och 


överlämnat detta till rektor. Förslaget syftar till att skapa en balans avseende 


nationstillhörighet, näringsliv och offentlig sektor, kvinnor och män och 


vetenskaplig bakgrund.  


Rektor föreslår universitetsstyrelsen att utse följande personer att ingå i styrelsen 


för MAX IV-laboratoriet för mandatperioden 2020-01-01 till 2022-12-31: 


- Peter Honeth, fd statssekreterare, Sverige, ordförande (ny).


- Torbjörn Holmström, direktör (omval)


- Professor Ingmar Persson, Sveriges lantbruks universitet, Sverige (ny)


- Professor Massimo Altarelli, EuXFEL/Max Planck Institut, Tyskland (ny)


- Professor Paula Eerola, Helsingfors universitet, Finland (ny)


- Anna Sandström, Astra Zeneca, Sverige (omval)


- Professor Stacey Sörensen, Lunds universitet, Sverige (ny)


- Professor Lise Arleth, Köpenhamns universitet, Danmark (ny)


- Professor Aleksandar Matic, Chalmers tekniska högskola, Sverige (ny)


2019-12-13 Dnr STYR 2019/1972


1 Missiv med förslag till beslut Bilaga 7
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Styrelsen


BESLUT


2019-12-13 Dnr STYR 2019/1957


Revisionsplan för år 2020


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


Målet för internrevisionens arbete är att tillföra värde och förbättra verksamheten
vid Lunds universitet. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens
risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utfor-
mad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår
verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen. Med det
senare avses att verksamheten ska:


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


Internrevisionen har inte ansvar för och ska heller inte utföra uppföljning och
kontroll i verksamheten utan ska granska om uppföljning och kontroll fungerar.


Genomförande av riskanalys
Internrevisionen ska årligen upprätta en riskanalys som omfattar all verksamhet
som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Riskanalysen ska utgå från såväl
myndighetsledningens identifiering, värdering och hantering av risk som intern-
revisionens egen riskbedömning. Internrevisionen har i sin riskanalys utgått från de
allmänna risker som universitetet identifierat men har också tagit del av och beak-
tat riskanalyser som genomförts vid bl.a. fakulteter och sektioner. Internrevisionen
har därefter gjort en självständig riskanalys vilken förutom ovanstående, utgått från
omvärldsanalys, erfarenheter av generella risker och risker identifierade i gransk-
nings- och rådgivningsarbete vid universitetet. Vid genomförandet av riskanalysen
har internrevisionen beaktat universitetets mål enligt regleringsbrev och författ-
ningar samt strategisk plan 2017-2026. I arbetet har hänsyn också tagits till univer-
sitetets ramverk för intern styrning och kontroll.  Internrevisionen har i sin analys
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bedömt risken för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentlig-
heter, vilket är ett krav enligt ESV:s föreskrifter till internrevisionsförordningen.


Utifrån insamlad information har internrevisionen värderat dels de av universitetet
identifierade riskerna och dels identifierat ytterligare risker. Bedömningen har
genomförts i diskussioner. Internrevisionen har vid sin värdering av risk använt
den skala som framgår av universitetets ramverk med låg/försumbar risk (R1), liten
risk (R2), medel/viss risk (R3), allvarlig risk (R4) och mycket allvarlig risk (R5).
För sannolikhet och konsekvens (påverkan) har skalan 1-5 använts.


Internrevisionen värderar flertalet av universitetets allmänna risker som allvarliga
(R4). Vissa risker, det gäller inte minst risken om regelefterlevnad, är dock så
breda att de inbegriper allt från liten risk och upp till mycket allvarlig risk. Dess-
utom varierar bedömningen av många risker utifrån vilken del av universitetet som
avses.


Precis som tidigare år vill internrevisionen lyfta de brister vad gäller styrning,
kontrollåtgärder och framför allt uppföljning som internrevisionen ser i sitt arbete.
Även om förbättringar har gjorts vill vi ändå framhålla hur viktig en fungerande
uppföljning är, inte minst med hänsyn till universitets starkt decentraliserade
verksamhet. Det är också viktigt att åtgärder vidtas när brister konstateras.


Förslag till revisionsplan 2020
Utifrån genomförd riskanalys har följande granskningar identifierats som ange-
lägna:


Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga
verksamheten och ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden
som har betydelse för arbetsmiljön. Detta framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter (AFS 2001:1). I arbetsmiljölagen fastställs de skyldigheter som arbetsgivaren
har för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.


Rektor för Lunds universitet har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön vid
universitetet. Detta ansvar kan inte delegeras, däremot kan rektor fördela uppgifter
kopplade till arbetsmiljöansvaret till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare.
Chefer direkt underställda rektor får vidarefördela uppgifter i verksamhetens syste-
matiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete till direkt underställda chefer, prefek-
ter (motsv.), inom respektive verksamhetsområde. Detta framgår av föreskrifter om
fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd vid Lunds universitet.1


I samband med styrelsens och revisionsutskottets sammanträden har frågor kopp-
lade till det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts vid ett antal tillfällen. Internre-
visionen har i tidigare granskningar berört delar av området och internrevisionen
gjorde 2012 en särskild granskning av den psykosociala arbetsmiljön som ingår
som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hänsyn till områdets bety-
delse föreslår internrevisionen en granskning av det systematiska arbetsmiljöar-
betet. Granskningen kommer att genomföras av konsult.


1 Dnr STYR 2016:1045
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Kris- och katastrofhantering
Internrevisionen granskade 2013 universitetets arbete med kris- och katastrof-
hantering. Vissa brister konstaterades, bl.a. var inte universitetets riktlinjer imple-
menterade i verksamheten och det genomfördes inte övningar i den omfattning som
krävdes för att uppfylla riktlinjerna.


Med hänsyn till de brister som konstaterades vid den förra granskningen och de
erfarenheter som kunde dras efter händelsen vid fysiska institutionen 2018 föreslår
internrevisionen en granskning av området.


Digitalisering inom utbildning
Universitetet har bland sina allmänna risker identifierat risken att mål och ambi-
tioner gällande digitalisering inom utbildning inte uppnås. Internrevisionen har
bedömt risken som allvarlig, inte minst pga. dess koppling till risken om finan-
siering av utbildning på grund- och avancerad nivå. En handlingsplan för e-lärande
finns framtagen för 2016-2018 men en sådan saknas för tid därefter. Det finns hel-
ler inte någon bredare digitaliseringsstrategi beslutad även om ett arbete har bedri-
vits för att ta fram en sådan. Med hänsyn till områdets betydelse och den risk som
identifierats föreslår internrevisionen en granskning av området.


Universitetets miljöarbete
Universitetet omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndig-
heter. Detta innebär att det ska finnas ett miljöledningssystem som bl.a. innefattar
en miljöpolicy, mätbara och aktuella miljömål, en handlingsplan för att nå miljö-
målen, tydlig ansvarsfördelning för miljöarbetet och dokumenterade rutiner för
styrning av verksamheten. Myndigheten ska årligen följa upp om myndigheten
följer gällande miljöregler och sedan rapportera till utbildningsdepartementet och
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska varje år lämna en sammanfattning till
regeringen av myndigheternas årliga redovisning. I verkets senaste redovisning
betonas att det är viktigt att myndigheterna använder miljöledningssystemet som
ett verktyg för att bidra till att nå de nationella miljömålen och FN:s globala mål
för en hållbar utveckling.


Internrevisionen föreslår en granskning av universitetets miljöarbete i syfte att
bedöma om det finns en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbe-
tet. Granskningen kommer att genomföras av konsult.


Strategisk lokalplanering
För att skapa ändamålsenliga och attraktiva arbetsmiljöer som stödjer mål och
ambitioner inom utbildning och forskning är det viktigt med en välfungerande
intern styrning och kontroll av lokalförsörjningen. Universitetets lokalkostnader
utgör en betydande del av de totala kostnaderna och för att inte lokalkostnaderna på
sikt ska minska möjligheten att bedriva verksamhet i enlighet med mål och ambi-
tioner, finns behov av en effektiv lokalplanering med tydliga prioriteringar. Detta
är inte minst viktigt med hänsyn till omfattningen av de byggprojekt som pågår
eller planeras. Internrevisionen föreslår en granskning 2020 av universitetets strate-
giska lokalplanering.


Säkerhet
En ny Säkerhetsskyddslag har trätt i kraft under 2019. Lagen gäller för den som till
någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som
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omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd
(säkerhetskänslig verksamhet). Till lagen är knuten en säkerhetsskyddsförordning.
I en bilaga till denna finns en uppräkning av vilka statliga myndigheter som
beslutar om placering i säkerhetsklass i enlighet med förordningens 5 kap 8§.
Endast ett fåtal lärosäten finns med i uppräkningen som inte omfattar Lunds
universitet. Sannolikt bedriver dock många lärosäten viss verksamhet som kan
betraktas som känslig.


Internrevisionen har tidigare granskat informationssäkerheten och universitetets
hantering av dataskyddsförordningen och har då konstaterat brister. Intern-
revisionen föreslår nu en granskning av säkerhetsområdet under 2020.


Institutionsbesök
Under 2019 har internrevisionen på prov genomfört ett antal institutionsbesök som
ersätter de tidigare institutionsgranskningarna. Besöken som görs fakultetsvis,
inleds med att en kortare enkät skickas ut till institutionerna. Därefter väljs de
institutioner ut som ska besökas. Vid besöken diskuteras förutom svaren i självvär-
deringen också det som framkommit vid internrevisionens förstudie. Dessutom
genomförs ett antal kontroller. Minnesanteckningar förs över vad som fram-
kommit, vilket sedan delges den aktuella institutionen och fakulteten. Vid mer
allvarliga brister avslutas besöken istället med en skriftlig rapport. En kort
sammanfattning av utfallet görs i internrevisionens årsrapport till styrelsen.


Internrevisionens erfarenhet från 2019 är att institutionsbesöken fungerar bra och
ger värdefull information om hur arbetet fungerar inom ett antal områden vid
institutionerna. Internrevisionen föreslår därför att det även under 2020 genomförs
ett antal institutionsbesök.


Fördjupad uppföljning av hantering av dataskyddsförordningen
Internrevisionen genomförde under 2019 en granskning av universitetets hantering
av dataskyddsförordningen. Från revisionsutskottet har framförts ett önskemål om
att internrevisionen under 2020 ska genomföra en fördjupad uppföljning av gransk-
ningen. Internrevisionen föreslår därför att en uppföljning läggs in i revisions-
planen.


Resursplanering
Internrevisionen har tre anställda och har vid behov möjlighet att anlita externt
konsultstöd. Under 2020 kommer en del förändringar att ske bl.a. genom att
nuvarande revisionschef går i pension den 1 mars 2020. Rekrytering av en ny chef
har gjorts. Dessutom lämnar en av övriga medarbetare universitetet vid årsskiftet
för att påbörja en annan anställning. Rekrytering av ny medarbetare kommer att
hanteras av den nye revisionschefen. Under en övergångsperiod kommer konsulter
att  anlitas och internrevisionen gör bedömningen att behov finns att anlita
konsultstöd motsvarande cirka 400-600 timmar. Den tillgängliga revisionstiden
fördelar sig enligt följande.







5
Aktivitet Tillgänglig


revisionstid i
timmar


Konsultstöd
i timmar


Granskningsprojekt 2390 400-600
Universitetets miljöarbete 100 200-300
Kris- och katastrofhantering 320
Systematiskt arbetsmiljöarbete 100 200-300
Strategisk lokalplanering 300
Digitalisering inom utbildning 320
Säkerhet 300
Institutionsbesök 600


Fördjupad uppföljning av granskning av
hanteringen av dataskyddsförordningen


100


Årsrapport och uppföljning av tidigare års
granskningar med lämnade rekommendationer


250


Övrigt 635
Rådgivning löpande 135


Rådgivning enligt särskild begäran 200


Riskanalys samt revisionsplan för år 2021 300


Summa revisionsrelaterad tid 3025 400-600


Utöver de revisionsrelaterade aktiviteterna ovan avgår tid för introduktion av nya
medarbetare, metodutveckling, kvalitetssäkring, utbildning, nätverksarbete, allmän
administration mm.





		Revisionsplan för år 2020






 
 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Wrangel, Biskopsgatan 5 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64 
E-post anna.akesson@rektor.lu.se


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2019-10-04 – 2019-11-21  


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd 
fr.o.m 


Joakim Koester Konstn fak Fri konst med inriktning mot 
fotografi och film i 
installationsbaserade 
strukturer 


Utlysning 2019-11-01 


Ulrika Andersson Jur fak Straffrätt Befordran 2019-10-24 


Christer Fureby LTH Värmeöverföring Utlysning 2020-01-01 


David Wästerfors Sam fak Sociologi Utlysning 2019-10-24 


Jens Wahlström LTH Maskinelement Utlysning 2019-12-01 


Vilhelm Persson Jur fak Offentlig rätt Befordran 2019-09-07 


Berit Lindahl Med fak Palliativ omvårdnad Utlysning 2020-01-01 


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


52 st. 35 % 65 % 
Utlysningar 2 st. 10 st. 


Befordringar 6 st. 15 st. 
Kallelser - - 


Gäst 6 st. 3 st. 
Adjungerad 4 st. 6 st. 


2019-11-26 


PM Bilaga 19 f
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2018. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
60 st. 50 % 50 % 


Utlysningar 4 st. 7 st. 
Befordringar 12 st. 11 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 12 st. 8 st. 


Adjungerad 1 st. 4 st. 
 
Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2017. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
61 st. 43 % 57 % 


Utlysningar 3 st. 8 st. 
Befordringar 9 st. 12 st. 


Kallelser 1 st. 1 st. 
Gäst 11 st. 4 st. 


Adjungerad 2 st. 10 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2019-10-04 – 2019-11-21
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LUNDS Universitets styre I sen
UNIVERSITET


Stiftelsefö rva ltn ing


Uppföljning av placeringsfrågor i Lunds universitets anknutna
stiftelser och ändamålsbundna donationer (LU-fonder)


Uppdrag
Universitetsstyrelsen har sedan vâren 2014 diskuterat frågor om placeringsreglerna
och hur dessa tar hänsyn till universitetets värdegrund och ambitionen att bidra till
en hållbar utveckling. Universitetsstyrelsen beslutade på mötet den 7 november
2014 att två gånger per år få information om hur stiftelsernas (och de
ändamålsbundna donationernas) placeringar forhåller sig till hållbarhet.


Universitetsstyrelsen beslutade i juni 201 5 om ett nytt placeringsreglemente ftir de
ändamålsbundna donationerna. Beslutet innebär att Lunds universitet ska verka ftir
en övergång till att placera i instrument som minimerar eller helt exkluderar fossila
bränslen.


Stiftelsefürvaltningen har sedan flera år tillbaka uppdragit åt sustainal¡ics
(tidigare Global Engagement Services, GES) att screena portfoljernarutifrån de
placeringsreglementen som universitetsstyrelsen beslutat om.


Sammanfattning
Portfoljerna ftir LU-fonderna uppfyller de krav på placeringsinriktning som
universitetsstyrelsen beslutat om.


Stiftelsernas placeringar innehåller i dagsläget inga aktie- eller ränteinnehav inom
verksamhetsområdena olje-, kol- eller gasproduktion.


Sustainalytics analys
Sustainal¡ics har under hösten (oktober/november) 2019 gjort en screening av
portfoljinnehaven och framftirt sina iakttagelser i rapporterna Sammanfattande
klimatanalys av LU-fonderna, bilaga 1 och Sammanfattande klimatanalys av
anknutna stiftelser, bilaga 2.


Sustainalytics screening har utgjorts av en klimatanalys, som har en betydligt
högre ambitionsnivå än både vårt placeringsreglemente (ftir de ändamålsbundna
donationerna) och det s.k. Fossil Free-uppropet. Klimatanalysen utgår från
foretagens exponering (i form av deras intäkter) mot fossila bränslen. Detta
innebär att Sustainalytics kan ha vissa synpunkter på ftiretag inom
kraftproduktion/-distribution, underleverantörer till oljebolag m fl även om dessa
inte står i strid med vårt placeringsreglemente.


PosfadressBoxllT 22100LUND 8esöksadressParadisgatansC Telefond¡r046-2227296,växel046-2220000 Tetefax046-222717,1
E-posf Klemens.Ganslandt@eken.lu.se I nternet http://www.lu.se


Bilaga 9







z


Kommentarer tiil analysen av de ändamårsbundna donationernas portftilj
För LU-fonderna finns aktieinnehav med exponering mot olje-, kol- ellèr
gasverksamhet. Exponeringen är dock relativt låg och understiger de krav vi ställer
enligt vårt placeringsreglemente. sustainal¡ics nämner i sin rapport at| ett av
bolagen i fonden SPP Global Plus levererar material och tjänster till bl. a.
gasindustrin. Fonden har dock redan avyttrat detta innehav. Portftiljerna for LU-
fonderna uppfuller de krav på placeringsinriktning som universitetsstyrelsen
beslutat om.


Kommentarer till analysen av de anknutna stiftelsernas portnälj
I stiftelsernas aktieplaceringar finns i dagsläget inga innehav inom
verksamhetsområdena olje-, kol- eller gasproduktion. I några av fondplaceringarna
finns exponering mot dessa branscher. Exponeringen är dock relativtlåg.


1 Innehavet i Handelsbankens Stiftelsefond har inte ingått i underlaget für screening p g a kostnadsskäI. Fonden är
en s k fond-i-fond med ca 5 300 innehav i aktier och räntebärande värdepapper. Fondema har ett regelverk som


uppf,iller kraven i vårt placeringsreglemente och screenas av ISS på uppdrag av Handelsbanken.
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KLIMATANALYS AV LU-FONDERNA


SAMMANFATTN¡NG
Sustainalytics har ¡nte funnit några placeringar som med säkerhet bryter mot placeringsreglementet. Ett antal
placeringar med klimatpåverkan har dock observerats. Ett bolag som är värt att notera ärJohnson Matthey då dess


intäkter som härrör från produkter som stöder olje- och gasindustrin beräknas till 25-50% av företagens totala
intäkter. Även om dessa nivåer ¡nte är i strid med placeringsreglementet så är det i närheten av de gränsvärden
som beslutats och det är därför värt att särskilt bevaka bolaget. Mer information detta bolags involvering och
övriga observationer beskrivs vid respektive fond.


BAKGRUND
Universitetsstyrelsen beslutade om nytt placeringsreglemente för de s.k. LU-fonderna ijuni 2015. Beslutet innebär
att:
Aktiefonder inte får placera i bolag där verksamheten inom utvinning av kol, olja och gas utgör mer än lO o/o av
omsättningen eller vinsten (beroende på aktiefondernas regelverk). Placering får inte heller ske itjänstebolag i


oljesektorn eller i elkraftbolag med kol och olja om omsättningen eller vinsten inom verksamhetsområdena
överstíger 50 %. Lunds universitet ska verka för en övergång till att placera i instrument som minimerar eller helt
exkluderar fossila bränslen. Detta ska ske successivt under en femårsperiod i takt med att marknaden utvecklas
inom detta område.


ANGREPPSSÄTT
Detta är en översiktlig analys i syfte att identifiera de investeringar som eventuellt behöver fokuseras på vid
implementeringen av det nya placeringsreglementet från juni 2015. Det är inte ett klimatfotavtryck av
investeringarna och inte heller en djupanalys av de potentiella verksamheter som identifieras. Varken utsläppen,
reserverna eller den relativa storleken på de uppmärksammade investeringarna har kvantifierats. Analysen
sammanfattar vad som är relevant för de verksamheter som identifierats i samband med en screening avseende
fossila bränslen.
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FORVALTARE


1. Garnegie WW


Företag som Atlas Copco, Eco-lab och SAP tillhandahåller skräddarsydda produkter och tjänster som stöder
prospektering, produktion, raffinering, transport och lagring av olja och gas. Dessa motsvarar en andel av
intäkterna enligt följand e: O-4,9%o, IO-24,9% respektive O-4,9yo för ovan nämnda bolag.


2. Carnegie likviditetsfond / kortränta


Stockholm Exergi Holding AB, tidigare Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad AB, erbjuder
fjärrvärme, samt kyl- och ellösníngar samt producerar förnybar energi. Företaget avser att aweckla sin sista


koleldade kraftvärmeanläggning (Värtaverket), men använder fortfarande kol som reservbränsle för sitt
biokraftverk. Även om företaget inte redovisarsin exakta installerade kapacitetså nämns att cirka t5%av
företagets el och värme under 2018 kom från den koleldade anläggningen. Därför beräknas företagets koleldade
kapacitet utgöra mellan L0-25% av den totala ínstallerade kapaciteten (660 MW) under 2018. Stockholm Exergi


Holding redovisar inte relaterade intäkter, men i egenskap av energibolag uppskattas betydande intäkter från
försäljning av el och uppvärmning. Utifrån kolens andel av el- och värmeproduktionen kan det uppskattas att minst
L0-2O% av företagets totala omsättning under 2018 härrörde från kolkraft.


lnvestment AB som genom sitt dotterbolag Latour lndustries förvärvade företaget DENSIQ, ett norskt företag som
specialiserat sig på att leverera packningar och tätningar främst till olje- och gasindustrin och svarade för 6% av
Latour lndustris totala intäkter. Med tanke på att lnvestment AB Latour innehar tre andra företag, förutom Latour
lndustries, beräknas det att olje- och gastjänster svarade för mindre än 5/o av lnvestment AB Latours totala
sintäkter (9 748 miljoner SEK) under 2OL7.


Hexagon AB tillhandahåller skräddarsydda produkter och tjänster som stöder prospektering, produktion,
raffinering, transport och lagring av olja och gas.


3. SPP/Storebrand Global Plus


Fonden innehåller 53 bolag med en viss koppling till fossila bränslen. De allra flesta av dessa tillhandahåller
skräddarsydda varor och tjänster som stödjer olje- och gasprospektering, produktion, raffinering, transport och
lagring som utgör upp till O-4,9% av intäkterna.


Siemens, Akzo Nobel, ABB Caterpillar, IDEX Corp. och Metso Corp har alla en involveringsnivå mellan 5-9,9/o av


intäkterna. Emerson Electric Co.får emellertid t0-24,9% av intäkterna från tjänster som är relaterade till fossila
bränslen.


Ett företag att notera är kemikalieföretaget Johnson Matthey Plc. Genom segmentet Efficient Natural Resources
producerar företaget specialkemikalier för olje- och gasborrning, tillverkar och levererar katalysatorer,
reningsmaterial, tillsatser samt erbjuder tjänster till bland annat oljeraffinering och gasindustrin. Johnson Matthey
Plc har utvecklat en ny teknologi, Discovery, som skannar undervattensrörledningar, Företagets segment Efficient
Natural Resources står för 65,40% (9 237 miljoner pund) av de totala intäkterna. Vidare rapporterar företaget att
dess enhet Catalyst Technologies, som hanterar sin olje- och gasverksamhet, utgör 59% av segmentet Efficient
Natural Resources. Därför beräknas det att intäkterna från produkter som stöder olje- och gasindustrin stod för 25-
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5OYo av företagens totala intäkter under räkneskapsåret 2Ot7 /2OL8. Ytterligare information om bolagets
involvering finns i rapportunderlaget.


4. SPP Företagsobligationsfond


Det finns inga företag i fonden som tillhandahåller tjänster till företag som utvinner fossila bränslen eller som på


annat sätt bryter mot placeringsreglementet.


5. Ohman Sverige Hållbar


Företag som ABB, Epiroc, Hexagon, Hexpol, Sandvik och Trelleborg levererar sina produkter bland annat till bolag
inom fossilindustrin. Men detta utgör en mindre del av verksamheten för bolagen och de delarna av verksamheten
kan också antas minska över tid.


6. Pareto Räntefond


Fonden innehåller fyra bolag som till viss del har intäkter från fossila bränslen. Dessa är Belden, Kronos
lnternational, Nexans och Consilium, de alla tillhandahåller skräddarsydda varor och tjänster som stöder
prospektering, produktion, raffinering, transport och lagring av olja och gas.


7. AktieAnsvar Sver¡ge


Företag som ABB, Alfa laval, Hexagon och Sandvik levererar sina produkter bland annat till bolag inom
fossilindustrin. Men detta utgör en mindre del av verksamheten för bolagen och de delarna av verksamheten kan
också antas minska över tid.


8. Cliens Sverige Fokus


Företag som ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Hexagon och Sandvik levererar sina produkter bland annat till bolag
inom fossilindustrin. Men detta utgör en mindre del av verksamheten för bolagen och de delarna av verksamheten
kan också antas minska över tid.


9. Goeli Global Select Fund


Företag som Sandvik och United Rentals och Sandvik levererar sina produkter bland annat till bolag inom
fossilind ustrin.
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I 0. Simplicity Likviditetsfond


Företag som Hexagon A och Teollisuuden Voima Oyj erhåller intäkter från elproduktion med fossila bränslen,
antingen direkt eller via dotterbolag. Det beräknas att intäkterna från denna verksamhet utgör 5 % av
moderbolagens årliga intäkter.


Åp tillhandhåller teknik- och konsulttjänster till flera branscher inklusive olja och gas. lntäkterna från
slutmarknaden för energi stod för LL,58% (1 467 miljoner SEK) av de totala företagens intäkter (12 658 miljoner
SEK) under 20L7. Slutmarknaden för energi inkluderar dock kärnkraft, vattenkraft, uppvärmning samt förnybar
energi. Dårför uppskattas att olje- och gastjänster svarade för mindre än5%av företagens totala intäkter under
2017.


lnvestment AB som genom sitt dotterbolag Latour lndustries förvärvade företaget DENSIQ, ett norskt företag som
specialiserat sig på att leverera packningar och tätningar främst till olje- och gasindustrin och utgjorde 6% av
Latour lndustris totala intäkter. Med tanke på att lnvestment AB Latour innehar tre andra företag, förutom Latour
lndustries, beräknas det att olje- och gastjänster svarade för mindre än 5% av lnvestment AB Latours totala
sintäkter (9 748 miljoner SEK) under 2017.
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Sustainalytics is a leading independent ESG and corporate governance research, ratings and analytics firm that
supports investors around the world with the development and implementâtion of responsible investment
strategies. For over 25 years, the f¡rm has been at the forefront of developing high-quality, innovative solutions to
meet the evolving needs of global investors.


Today, Sustainalytics works with hundreds of the world's leading asset managers and pension funds who
incorporate ESG and corporate governance information and assessments into their investment processes. With 17


offices globally, Sustainalytics has more than 550 staff members, including over 200 analysts with varied
m u ltidisci plinary expertise across 42 sectors.


Over the last three consecutive years, investors named Sustainalytics among the top three firms for both ESG and


corporate governance research in the lndependent Research in Responsible lnvestment Survey.


For more ínformation, visit www.sustainalytics.com


About Susta ina lytics
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The ownership and all intellectual property rights to thi5 publicat¡on and the informat;on conta:ned herein are vested exclusively in Sustainalytics


and/or its suppliers. Unless otherwise expressly agreed in wr¡tíng between you and Sustainalytics, you will not be permitted to use this


information otherwise than for internal use, nor will you be perm¡tted to reproduce, disseminate, comingle, create derivat¡ve works, furnish in


anymanner,makeavailabletothirdpartiesorpublishthis publication/reparl,partshereof ortheinformationcontain€dhereininanyformor
in any manner, be it electronically, mechanically, through photocopies, recordings, etc. The information on which this publication/report is


based reflects the situation as on the date of ¡ts elaborãt¡on. Such information has - fully or partially - been derived from third parties and is


therefore subject to continuous modification. THE INFORMATION HEREIN lS PROVIDED SOIÊLY FOR INFORMATIONAL PURPOSES AND


THEREFORE IS NOT AN OIFER TO BUY OR SELL A SECURITY, NEITHER SUSTAINALYTICS NOR ANY OË ITS THÍRD.PARTY SUPPLIERS PROVIDIS


INVESTMENT ADVICE (AS DEF:NED IN THÊ APPLICABLE JURTSDICTION) OR ANY OTHER FORM OF (FINANCIAL) ADVICE AND NOTHING WITHIN THIS


PUBLICATION/REPORT CONSTITUTES SUCH ADVICE. SUSTAINALYTICS OBSERVES THE GREATEST POSSIBLE CARE IN USING INFORMATION,


HOWËVER THE INFORMATION IS PROVIDED "AS IS,,AND NEITHER SUSTAINALYTICS NOR ITS SUPPLIERS ACCEPTS ANY LIABILITY FOR DAMAGE


ARISING FROM THE UsE OF THIS PUBLICATION/REPORT OR INFORMATION CONTAINED HEREIN IN ANY MANNER WHATSOEVËR. MOREOVER,


SUSTAINALYTICS AND ALt ITS THIRD-PARTY SUPPLIERS DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED,


INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY, COMPLETENESS, ACCURACY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.


Copyright @2019 Sustainalytics. All rights reserved
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ANGREPPSSATT
Detta är en översiktlig analys i syfte att identifiera investeringar som kan vara relevanta ur ett klimatperspekt¡v. Det
är inte ett klimatfotavtryck av investeringarna och inte heller en djupanalys av de potentiella kontroverser som
identifieras. Varken utsläppen eller den relativa storleken på de kontroversiella investeringarna har kvantifierats.


FöRVALTARE


6. Pareto Räntefond


Fonden innehåller fyra bolag som till viss del har intäkter från fossila bränslen. Dessa är Belden, Kronos
lnternational, Nexans och Consilium, de alla tillhandahåller skräddarsydda varor och tjänster som stöder
prospektering, produktion, raffinering, transport och lagring av olja och gas.


I l. Garnegie Svenska akt¡er


Företag som Sandvilç Trelleborg ABB och Atlas Copco levererar sina produkter och utför tjänster bland annat till
bolag som utvinner fossila resurser. Men detta är inte en huvudverksamhet för bolagen. Den delen av
verksamheten kan också antas minska över tid.


I 2. Carnegie Preferensakt¡er


lnga innehav att observera.


13. GC-Portföljen


Företag som Sandvik och ABB levererar sina produkter och utför tjänster till bland annat till bolag som utvinner
fossila resurser. Men detta är inte en huvudverksamhetför bolagen. Den delen avverksamheten kan också antas
minska över tid.


I 4. Garnegie strukturerade produkter


lnga innehav att observera.


I 5. Obli gationer Nordea


lnga innehav att observera.


1 6. Obl igationer Swedbank


lnga innehav att observera.


17 . Korlräntefo n d Swed ban k


lnga innehav att observera.


I 8. Korträntefond Nordea


Företag som Kraftringen, Scania och WU Finans erhåller intäkter från elproduktion med fossila bränslen, antingen
direkt eller via dotterbolag. Lantmännen, Skanska och Trelleborg levererar sina produkter bland annat till bolag
inom fossilindustrin. Detta är inte en huvudverksamhet för bolagen och den delen av verksamheten kan också


antas minska över tid. Bolag som lndustrivärden har en än mer indirekt koppling till fossila resurser.
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l9.Thule Credit Fund


lnga innehav att observera.


20.SEB obligationer & aktier


Företag som ABB, Trelleborg, Atlas Copco, Hexagon, Sandvik, Äf, Afa laval och Epiroc levererar sina produkter
och utför tjänster bland annat till bolag som utvinner fossila resurser. Men detta är inte en huvudverksamhet för
bolagen. Den delen av verksamheten kan också antas minska över tid.


Investment AB som genom sitt dotterbolag Latour lndustries förvärvade företaget DENSIQ, ett norskt företag som
specialiserat sig på att leverera packningar och tätningar främst till olje- och gasindustrín och svarade för 6% av
Latour lndustris totala intäkter. Med tanke på att lnvestment AB Latour innehar tre andra företag, förutom Latour
lndustries, beräknas det att olje- och gastjänster svarade för mindre än 5% av lnvestment AB Latours totala
sintäkter (9 748 miljoner SEK) under 2017.


Hexagon AB tillhandahåller skräddarsydda produkter och tjänster som stöder prospektering, produktion,
raffinering, transport och lagring av olja och gas.


Stockholm Exergi Holding AB, tidigare Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad AB, erbjuder
fjärrvärme, samt kyl- och ellösningar samt producerar förnybar energi. Företaget avser att aweckla sin sista
koleldade kraftvärmeanläggning (Värtaverket), men använder fortfarande kol som reservbränsle för sitt
biokraftverk. Även om företaget inte redovisar sin exakta installerade kapacitet så nämns att cirka t5%av
företagets el och värme under 2018 kom från den koleldade anläggningen. Därför beräknas företagets koleldade
kapacitet utgöra mellan tÙ-2ío/o av den totala installerade kapaciteten (660 MW) under 2018. Stockholm Exergi


Holding redovisar inte relaterade intäkter, men iegenskap av energibolag uppskattas betydande intäkterfrån
försäljning av el och uppvärmning. Utifrån kolens andel avel- och värmeproduktionen kan det uppskattas att minst
L0-20% av företagets totala omsättning under 2018 härrörde från kolkraft.


2l.SEB diverse fonder


Företag som Sandvik, Alfa laval Atlas Copco, Hexagon och Af levererar sina produkter och utför tjänster bland
annat till bolag som uWinner fossila resurser. Detta är dock inte en huvudverksamhet för bolagen och den delen av
verksamheten kan också antas minska över tid. Som beskrivits ovan har Stockholm Exergi Holding AB viss andel av
intäkterna från kolkraft, vänligen läser mer under avsnitt 20. SEB Obligationer & aktier.


22. Nordea obligationer & aktier


Företag som ABB och Trelleborg levererar sina produkter bland annat till bolag inom fossilindustrin. Men detta
utgör en mindre del av verksamheten för bolagen och de delarna av verksamheten kan också antas minska över tid.


23.SHB


lnga innehav att observera.


24. Swedbank Ethica Obligation


lnga innehav att observera.
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25. Garnegie Sverige Select


Företag som SKF AB, Sandvik och Epiroc utför tjänster bland annat till bolag som utvinner fossila resurser. Men
detta är inte en huvudverksamhet för bolagen. Den delen av verksamheten kan också antas minska över tid. Några


av de bolag som levererar produkter till bolag som uWinner fossila resurser, till exempel ABB, har mer betydande
verksamheter som erbjuder klimatlösningar.


o SUgTAINALYTICS







Sustainalytics is a leading independent ESG and corporate governance research, ratings and analytics firm that
supports investors around the world with the development and implementation of responsible investment
strateg¡es. For over 25 years, the firm has been at the forefront of developing high-quality, innovative solutions to
meet the evolving needs of global investors.


Today, Sustainalytics works with hundreds of the world's leading asset managers and pension funds who
incorporate ESG and corporate governance information and assessments into their investment processes. With 17


offices globally, Sustainalytics has more than 550 staff members, including over 200 analysts with varied
mu ltid isci pl i nary expertise across 42 sectors.


Over the last three consecutive years, investors named Sustainalytics among the top three firms for both ESG and
corporate governance research in the lndependent Research in Responsible lnvestment Survey.


For more information, visit www.sustainalytics.com.


About Susta ina lytics
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The ownership and all intellectual property rights to this publication and the information contained herein are vested exclusively in Sustainalytics
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information otherwise than for internal use, nor will you be permitted to reproduce, disseminate, comingle, create derivative works, furnish in


anymanner,makeavailabletothirdpartiesorpublishthis publicationlreport,partshereof ortheinformationcontainedhereininanyformor
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based reflects the situation as on the date of ¡ts elaboration. Such information has - fully or partially - been derived from third parties and is
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Avdeln ing Planer ing 


Rapport över riskarbetet 2019 


Universitetsstyrelsens ansvarar för att det finns en process för intern styrning och 
kontroll. Som en del av denna process ska en riskanalys göras för att identifiera 
omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndigheten inte kan fullgöra 
sina krav och uppgifter eller nå verksamhetens mål. Med ledning av riskanalysen 
ska nödvändiga åtgärder vidtas.  


I föreliggande rapport redovisas universitetets riskarbete för 2019. Arbetet har 
genomförts enligt det ramverk som universitetsstyrelsen beslutade om på 
styrelsemötet i juni i år. Rapporten är ett av de informationsunderlag som utgör 
grund för det beslut om intern styrning och kontroll som styrelsen fattar i samband 
med fastställandet av årsredovisningen i februari.    


Riskutskottet och rektor har tagit del av fakulteternas och den gemensamma 
förvaltningens riskarbete och anser att väsentliga risker är identifierade och 
ändamålsenligt hanterade. Samtliga fakulteter och den gemensamma förvaltningen 
har intygat att det råder betryggande intern styrning och kontroll. Riskutskottet och 
rektor har identifierat följande risker att särskilt lyfta fram och hantera gemensamt 


 Risk att mål och ambitioner inom utbildningen på grund- och avancerad
nivå inte nås på grund av stagnerande eller minskande anslag/avgifter


 Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och
tillgängliggöra information digitalt


 Risk att myndighetskapitalet inte används optimalt för att uppnå mål och
ambitioner


Information enligt 19 § MBL har genomförts 26 november 2019. 


2019-11-27 


MISSIV 
Bilaga 15 a
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Ut redare Car ina Wickberg 
 
 


Ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet 


Arbetsordningen för Lunds universitet föreslås ändras mot bakgrund av Riksdagens 
beslut om en  ny lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av 
oredlighet i forskning.  


Lagen använder genomgående begreppet god forskningssed och föreskriver hur 
allvarliga avvikelser från god forskningssed, det man kallar oredlighet i forskning, 
ska prövas. Allvarliga avvikelser från god forskningssed ska prövas i en nationell 
nämnd. Det lagen benämner som andra avvikelser från god forskningssed lämnas 
över till lärosätena. Lagen träder i kraft 1 januari 2020.  


Vid Lunds universitet har sedan 2010 en särskild nämnd, Nämnden för utredning 
av oredlighet i forskning, hanterat frågor kring oredlighet i forskning. I och med att 
den nya lagen träder i kraft förändras Nämndens uppdrag. I huvudsak kommer 
Nämnden att pröva misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, men 
också bistå den nationella nämnden i dess utredningar rörande allvarliga avvikelser 
från god forskningssed.  


Mot bakgrund av ovanstående föreslås en förändring i Lunds universitets 
arbetsordning.  


Nuvarande skrivning:  
1.12 Nämnden för utredning av oredlighet i forskning  
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av oredlighet i forskning. 
Förslag till ny skrivning: 
1.12 Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av avvikelser från god 
forskningssed.  


Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar fastställa ändringar i Arbetsordning för Lunds universitet enligt 
förslag i bilagan. 


Bilaga 
Arbetsordning för Lunds universitet med förslag till ändringar. 


2019-11-18 


Universitetsstyrelsen 


PM med förslag till beslut 1 


 Dnr STYR 2019/1903 


Bilaga 11
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Arbetsordning för Lunds universitet 
 
Fastställd av universitetsstyrelsen 2018-12-14, § 12. Reviderad av 
universitetsstyrelsen 2019-0612-18 13 §19x 
 
Med stöd av 2 kap. 2 § första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan 
HF, fastställer Lunds universitet följande arbetsordning.  
 
 
Inledning 
Lunds universitet är sedan mer än 350 år ett centrum för bildning och lärdom. 
Universitetets framgångar är nära kopplade till traditionen av kollegial granskning 
som den kvalitetsdrivande principen i akademisk utbildning och forskning. Den 
kollegiala principen är en garant för trovärdig kunskapsutveckling där objektivitet, 
saklighet och reproducerbarhet är centrala begrepp.  
 
När lärosätena 2011 gavs utökat mandat att själva fastställa de interna styrformerna 
valde Lunds universitet att bibehålla traditionen av kollegialt ledarskap med 
långtgående delegationer och ett samlat ansvar på fakultetsnivå. Det sammanhållna 
ansvaret rymmer både kvalitetssäkring och utveckling av utbildning och forskning, 
rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, stödverksamhet samt 
resursfördelning. Långtgående delegationer är särskilt viktiga vid ett lärosäte av 
Lunds storlek där varje fakultet måste ges utrymme att utveckla sin särart och sitt 
ämnesområdes prioriteringar.  
 
Fakultetsstyrelser och institutionsstyrelser utses genom val och har en majoritet av 
vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare. Dessa valda organ har det 
övergripande ansvaret för samt en kontrollerande funktion över fakultetens 
respektive institutionens verksamhet. De valda organens beslutanderätt är viktig för 
det interna medinflytandet och bidrar till hälsosam maktdelning. Som 
kunskapsorganisation är universitetets framgång beroende av medarbetarnas 
yrkesmässiga engagemang och i en organisation med stora möjligheter till 
medinflytande skapas förutsättningar för detta. Ledare på institutions- och 
fakultetsnivå (prefekter/dekaner) är lärare och utses av överordnad nivå efter 
hörande eller val. En akademisk ledare får därigenom legitimitet både från högre 
och lägre organisatorisk nivå, vilket krävs för att kunna bidra till välgrundad 
förnyelse. En akademisk ledare verkar i ett system med både över- och 
underchefer, vilket gör linjestyrningens princip lika närvarande som den kollegiala 
styrningen. 
 
Nutidens universitet är myndigheter under regeringen och ska följa de lagar och 
förordningar som åvilar myndigheten, gällande kollektivavtal och andra avtal samt 
på ett korrekt sätt utföra myndighetsutövning och uppfylla arbetsgivaransvaret. Ett 
framgångsrikt universitet måste således idag klara att levandehålla den kollegiala 
principen för bibehållandet av en kvalitetsdrivande kultur, där initiativkraften hos 
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 2 
den akademiska professionen uppmuntras och utvecklas, samtidigt som 
universitetet på ett fullgott sätt ska uppfylla kraven som ställs på myndigheter 
under regeringen. Vid universitetet tillämpas de olika styrprinciperna samtidigt – 
den kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelmässiga 
styrningen som följer av myndighetsansvaret samt den managementinspirerade 
styrprincipen med mål, strategier och uppföljning. Både enskilda ledare och 
ledamöter i beslutsfattande organ verkar inom och genom dessa styrformer. 
 
Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets 
verksamhet ska styras samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och 
funktioner inom lärosätet.  
 
Definitioner 


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


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


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


 
Närmare föreskrifter om valförfarande utfärdas av rektor. 


 







 
 
 3 
1. Organisation 
 
1.1     Organisationsschema 
Lunds universitets organisation kan i enlighet med denna arbetsordning illustreras 
enligt följande:  
 


 
 


* Disciplinnämnden, personalansvarsnämnden, nämnden för utredning av 
avvikelser från god forskningssed oredlighet i forskning och antagningsnämnden. 


 
En beskrivning av de enskilda enheternas uppdrag, sammansättning m.m. finns i 
kapitel 2, 3 och 4 nedan. 
  
1.2     Universitetsstyrelse 
Universitetsstyrelsen har inseende över universitetets alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs (2 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434), nedan 
HL). Inom universitetsstyrelsen finns ett revisionsutskott.  
 
1.3    Internrevision 
Vid universitetet finns en internrevision (1 kap. 5a § HF och 2 § 
internrevisionsförordningen (2006:1228), nedan IRF).  
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1.4     Rektor och ställföreträdare för rektor  
Universitetets rektor är myndighetens chef och svarar för ledningen av 
verksamheten närmast under universitetsstyrelsen (2 kap. 3 § HL och 1 kap. 5 § 2 
stycket HF). 
 
Rektor ska ha en ställföreträdare (2 kap. 10 § HF). Rektors ställföreträdare ska 
benämnas prorektor. 
 
1.5     Rektors ledningsråd 
Vid Lunds universitet ska finnas ett ledningsråd benämnt Rektors ledningsråd. 
 
1.6     Utbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam utbildningsnämnd. 
Utbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.7     Forskarutbildningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam 
forskarutbildningsnämnd. Forskarutbildningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.8     Forskningsnämnd 
Vid Lunds universitet ska finnas en universitetsgemensam forskningsnämnd. 
Forskningsnämnden ska vara underställd rektor. 
 
1.9     Universitetskollegium 
Vid Lunds universitet ska finnas ett universitetskollegium.  
 
1.10   Personalansvarsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en personalansvarsnämnd (beslut 1993-10-25, A 9 
13996/93).  
 
1.11   Disciplinnämnd 
Vid Lunds universitet finns en disciplinnämnd (10 kap. 3 § HF). 
 
1.12   Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed oredlighet 
i forskning 
Vid Lunds universitet finns en nämnd för utredning av oredlighet i forskning 
avvikelser från god forskningssed.  
 
1.13   Antagningsnämnd 
Vid Lunds universitet finns en antagningsnämnd (beslut 1993-11-06, I A 19 
10499/93). 
 







 
 
 5 
1.14 Fakulteter, särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheter 


samt biblioteksverksamheter 
 
1.14.1     Fakulteter 
Lunds universitet ska vara organiserat i fakulteter. Fakulteterna är:  
 Ekonomihögskolan 
 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
 Juridiska fakulteten  
 Konstnärliga fakulteten 
 Lunds tekniska högskola 
 Medicinska fakulteten 
 Naturvetenskapliga fakulteten 
 Samhällsvetenskapliga fakulteten 


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


organisation, 
 om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare 


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


 om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och 
revisionsrapporter, 


 om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med 
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § 
IRF,   


 i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av 
denna, 


 om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 § andra stycket HF, 
 om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande 


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


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


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


stycket HF), 
 en hanteringsordning för universitetskollegiet med avseende på bl.a. hörande 


av lärare, övriga anställda och studenter i samband med beredning av ärende 
om anställning av rektor (2 kap. 8 § andra stycket HF), utseende av prorektor 
(2 kap. 10 § HF) samt val av lärarrepresentanter (2 kap. 7 a § första stycket). 
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Vidare ska universitetsstyrelsen själv besluta: 
 om ägardirektiv till holdingbolag, 
 om anknutna stiftelser, 
 om en sammanslutning av studenter vid universitetet får ställning som 


studentkår för viss tid (4 kap. 8 § HL), 
 om sådan rätt till representation för studenterna som avses i 2 kap. 14 § fjärde 


stycket HF, och om grundläggande regler avseende studentinflytande vid 
Lunds universitet. 


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


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


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


kompetens och erfarenhet. 
 
2.7 Ställföreträdare för rektor: prorektor  
Prorektors mandatperiod ska följa rektors. Prorektor tjänstgör i rektors ställe när 
han eller hon inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som 
rektor bestämmer (2 kap. 10 § HF). 
 
2.8     Utseende av rektor och prorektor  
Rektor utses av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Det åligger 
universitetsstyrelsen att höra studenter, lärare och övriga anställda innan förslaget 
lämnas (2 kap. 8 § HF). Hörande av studenter, lärare och övriga anställda sker 
genom universitetskollegiet. Prorektor utses av styrelsen (2 kap. 10 § andra stycket 
HF). 
 
Rekrytering av rektor och prorektor ska genomföras enligt följande: 
En rekryteringsgrupp med uppdrag att bereda förslag till rektor och prorektor för 
Lunds universitet utses enligt följande: 


 Universitetsstyrelsen utser inom sig ordförande i rekryteringsgruppen och 
ytterligare tre ledamöter varav en extern ledamot, en lärare och en student.  


 Universitetskollegiet utser inom sig fyra ledamöter i rekryteringsgruppen 
varav två lärare, en övrig personal och en student.  


 Ledamotskap i gruppen är personligt, dvs vid frånvaro finns inte möjlighet 
för någon annan att delta i ledamots ställe. 


 Styrelsens ordförande har utslagsröst vid rekryteringsgruppens möten. 
 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid gruppens möten har även en 


representant för varje personalorganisation, två tjänstemän (varav en med 
HR-kompetens) 
 


Universitetsstyrelsens uppgifter 
 Universitetsstyrelsens första uppgift är att ta initiativ till tillsättande av en 


rekryteringsgrupp. 
 Universitetsstyrelsens andra uppgift är att på förslag från 


rekryteringsgruppen fastställa en kravprofil för rektor och prorektor.  
 Universitetsstyrelsens tredje uppgift är att på förslag från 


rekryteringsgruppen besluta om förslag till rektor och besluta om 
prorektor.  


 
Rekryteringsgruppens uppdrag 
Rekryteringsgruppens uppdrag är att bereda förslag till rektor och prorektor. I detta 
ingår följande: 


 att ta fram en plan för rekrytering av rektor och prorektor, 
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 att under hela processen informera om och förankra arbetet i sina 
respektive grupper, 


 att efter hörande av universitetskollegiet föreslå universitetsstyrelsen en 
kravprofil för rektor och prorektor, 


 att ta fram en hanteringsordning för ansökningar och kandidaturer, 
 att aktivt arbeta för att få fram de bästa kandidaterna inför hörande i 


universitetskollegiet,  
 att avgöra i vilken utsträckning extern kompetens ska anlitas i 


rekryteringsprocessen, 
 att presentera fler än ett förslag till rektor respektive prorektor för 


universitetskollegiet, Kravet om flera kandidater kan frångås om hela 
rekryteringsgruppen är enig om det, 


 att inför hörande av universitetskollegiet motivera sitt val av kandidater i 
förhållande till den fastställda kravprofilen, 


 att efter hörande av universitetskollegiet föreslå rektor och prorektor till 
universitetsstyrelsen, 


 att i sitt förslag till rektor respektive prorektor redogöra för hur 
rekryteringsarbetet genomförts samt hur jämställdhetsaspekten särskilt har 
beaktats. 


 
Rekrytering av prorektor 
Processen för rekrytering av prorektor ska vara densamma som för rektor och ska 
påbörjas senast då styrelsen beslutat om förslag till rektor. Normalt ska prorektor 
liksom rektor sökas både internt och externt. Då prorektor söks externt ska detta 
ske genom ledigkungörande av ett tidsbegränsat uppdrag som prorektor förenat 
med en administrativ anställning. Rektor ska tidigt i processen ges möjlighet att 
lämna synpunkter på prorektorskandidater. Rekryteringsgruppen kan även senare i 
processen involvera rektor. 
 
Om en utsedd prorektor lämnar sitt uppdrag då det är mindre än tre år kvar av 
mandatperioden kan rekrytering av ny prorektor ske genom en förenklad process. 
Den förenklade processen innebär att den kravprofil som gällde vid rekrytering av 
avgående prorektor kan användas samt att kandidater kan sökas endast internt inom 
Lunds universitet. 
 
2.9 Universitetskollegium 
Uppgifter 
 Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om 


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


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


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


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


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


 Vid val av tre lärare i universitetsstyrelsen deltar inte studenterna. 
 


Mandatperioden för kollegiets ledamöter är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. Om en ledamot lämnar sitt uppdrag i 
universitetskollegiet under mandatperioden väljs en ersättare för denna. 
 
2.10   Rektors ledningsråd 
Rektors ledningsråd består av rektor, prorektor, vicerektorer (om rektor har utsett 
sådana), alla dekaner och förvaltningschefen. Ledningsrådet är rådgivande till 
rektor i frågor som rör utbildning och forskning samt innovation och samverkan 
och i övriga frågor som rör uppfyllandet av universitetets långsiktiga strategiska 
mål. Studenterna har rätt att ha två representanter i rektors ledningsråd.  
 
2.11 Universitetsförvaltning och förvaltningschef 
Universitetsförvaltningen stödjer universitetsstyrelsen, rektor, fakultetsstyrelserna 
och verksamheten i övrigt i dessas ärendehandläggning och beslutsfattande. 
Universitetsförvaltningen sörjer även för att universitetet fullgör sitt övergripande 
myndighetsansvar. 
 
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för administrativa processer och 
system vid Lunds universitet. Förvaltningschefen har ansvar för att utveckla 
universitetets administration. 
Förvaltningschefen anställs av rektor. 
 
Ställföreträdande förvaltningschef utses av rektor efter samråd med 
förvaltningschefen. 
 
2.12 Universitetsgemensam utbildningsnämnd 
Uppdrag  
Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och 
avancerad nivå samt övriga utbildningsfrågor som inte är på forskarnivå, som på 
grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas om på 
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fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling.  
 
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan 
delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Utbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är 
rektor eller person som rektor utser. Utbildningsnämnden utser vice ordförande 
inom sig. Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta av dessa ska 
representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta 
lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Fakultets-
representanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. Student-
representanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i utbildningsnämnden är, med 
undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.13 Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd 
Uppdrag  
Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på 
forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas 
på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling.  
 
Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan 
delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
 
Organisation och sammansättning  
Forskarutbildningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. 
Ordförande är rektor eller person som rektor utser. Forskarutbildningsnämnden 
utser vice ordförande inom sig. Nämnden ska bestå av högst tolv ledamöter. Åtta 
av dessa ska representera fakulteterna och vara vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelserna och utses av rektor. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i 
forskarutbildningsnämnden är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.14   Universitetsgemensam forskningsnämnd  
Uppdrag 
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin 
universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har 
ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande 
forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen 
eller rektor har att fatta beslut om. 
 
Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan 
delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. 
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Organisation och sammansättning 
Forskningsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförande är 
rektor eller person som rektor utser. Nämnden utser vice ordförande inom sig. 
Nämnden ska bestå av högst tretton ledamöter. Åtta av dessa ska representera 
fakulteterna och vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare samt en 
representant för USV. Representanten för USV utses av rektor efter förslag från 
särskilt ansvarig för USV. Studenterna har rätt att vara representerade med tre 
ledamöter. Fakultetsrepresentanterna föreslås av fakultetsstyrelsen och utses av 
rektor. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i 
forskningsnämnden är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid nämndens sammanträden. De utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
2.15 Universitetets särskilda verksamheter 
Inom USV finns forsknings- och utbildningsverksamheter som av särskilda skäl 
organiseras på universitetsgemensam nivå. USV ska ledas av rektor, eller den 
rektor utser. Beslut rörande USV ska fattas i samråd med studentrepresentant.  
Rektor beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet inom USV.  
 
Verksamheterna inom USV ska regleras av en föreskrift eller motsvarande, som i 
tillämpliga fall beslutas av rektor. Varje enhet ska ledas av en styrelse och en 
föreståndare (motsvarande prefekt) om inte synnerliga skäl föreligger.   
 
Verksamheternas placering inom USV ska utvärderas återkommande. Om inte 
särskilda skäl föreligger ska de integreras i fakulteternas verksamhet.  
 
2.16 Lunds universitets kultur- och museiverksamhet (LUKOM) 
LUKOM ska ledas av rektor, eller den rektor utser. Rektor beslutar om att föra 
verksamheter till eller från LUKOM.  
 
Rektor, eller den rektor utser,  


- ska ha ett samlat ansvar för verksamhet och samordning samt för 
samverkan med övriga verksamheter inom Lunds universitet, 


- fattar beslut rörande LUKOM efter samråd med studentrepresentant och 
föreståndare vid LUKOM, 


- ska samla föreståndarna i ett föreståndarråd som ett organ för beredning, 
samordning och samverkan.  


Två studentrepresentanter och företrädare för personalorganisationerna har rätt att 
delta vid rådets möten. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 
§ studentkårsförordningen (2009:769). 
Företrädare för personalorganisationerna utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Varje verksamhet inom LUKOM ska regleras av en föreskrift eller motsvarande, 
som beslutas av rektor.  
 
2.17  MAX IV-laboratoriet 
MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning för 
synkrotronljusbaserad forskning. MAX IV-laboratoriet är en del av Lunds 
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universitet och Lunds universitet ska driva och förvalta MAX IV-laboratoriet i 
egenskap av huvudman. 
MAX IV-laboratoriet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande 
och åtta andra ledamöter. Samtliga ledamöter utses av styrelsen för Lunds 
universitet i samråd med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem. (5§ 
Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i 
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund). 
 
Styrelsen ska ges en för MAX IV-laboratoriet lämplig sammansättning där 
ledamöternas fackkunskap, kompetens och geografiska spridning reflekterar såväl 
de fackområden som verksamheten berör som MAX IV-laboratoriets nationella 
och internationella bredd.  
 
Styrelseledamöterna utses för en period om tre (3) år i taget. Om inte särskilda skäl 
föreligger ska ledamot utses maximalt två perioder. 
 
En företrädare för studenterna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens 
sammanträden och utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen 
(2009:769) 
 
Härutöver har företrädare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid styrelsens sammanträden och utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101).  
 
Styrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Styrelsen utser en vice 
ordförande inom sig.  
 
Vid MAX IV-laboratoriet ska det finnas en direktör som utses av styrelsen. (3§ 
Förordning (1994:946) om den nationella forskningsanläggningen i 
elektronacceleratorlaboratoriet (MAX IV-laboratoriet) i Lund). Direktören 
ansvarar under styrelsen för den operativa och strategiska ledningen av MAX IV-
laboratoriet. Styrelsen utser på förslag av direktören ett antal vicedirektörer, vilka 
tillsammans med direktören utgör MAX IV-laboratoriets ledning. Styrelsen ska i 
varje enskilt fall, såväl avseende direktören som vicedirektörerna, ta ställning till 
respektive direktörs mandattid, inklusive möjligheten till förlängning av denna. 
 
2.18 Universitetsbiblioteket och den samlade biblioteksverksamheten 
Vid Lunds universitet ska det finnas ett Universitetsbibliotek. Den samlade 
biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitetsbiblioteket 
(UB), fakultetsbibliotek samt de fristående bibliotek som inte tillhör ett 
fakultetsbibliotek.  
 
Överbibliotekarien är chef för Universitetsbiblioteket och anställs av rektor. Rektor 
fattar beslut om Överbibliotekariens övriga uppdrag. 
  
Universitetsbiblioteket leds av en styrelse, Biblioteksstyrelsen. Biblioteksstyrelsen 
har även ett övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten och dess 
utveckling vid Lunds universitet. I Biblioteksstyrelsen ska ingå en ordförande som 
utses av rektor, Överbibliotekarien, två externa ledamöter samt fyra ledamöter från 
fakulteterna. De externa ledamöterna utses av rektor efter förslag från 
Universitetsbiblioteket. De interna ledamöterna, som ska ha läraranställning, utses 
av rektor efter förslag från fakulteterna. Studenterna har rätt att vara representerade 
med två ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Styrelsen utser vice ordförande inom sig.  
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Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för 
studentrepresentanterna, tre år. Härutöver har företrädare för personal-
organisationerna närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt 
som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101). 
 
Närmare föreskrifter om utseende av styrelseledamöter och styrelsens uppdrag 
utfärdas av rektor. 
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3 Fakulteter 
 
Fakulteterna leds av fakultetsstyrelser. 
 
Fakultetsstyrelserna är: 
1. Fakultetsstyrelsen för ekonomihögskolan 
2. Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi   
3. Juridiska fakultetsstyrelsen  
4. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
5. Fakultetsstyrelsen för Lunds tekniska högskola 
6. Medicinska fakultetsstyrelsen 
7. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen 
8. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 


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


annan fakultet än den egna som utanför Lunds universitet.   
 


3.5 Utseende av ställföreträdare för dekan (prodekan)  
Ställföreträdare för dekan (prodekan) ska utses av rektor på en mandatperiod på tre 
år efter förslag genom val enligt punkterna a och b i 3.4 ovan. Röst- och 
nomineringsberättigade vid val av prodekan är anställda vid Lunds universitet 
vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som 
är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års 
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sammanhängande anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent 
anställning av heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering 
av enskilda anställda. Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och 
nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet 
med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.6 Utseende av externa ledamöter och eventuell extern ordförande 
Rektor utser externa ledamöter efter förslag från fakultetens valberedning. 
Valberedningen föreslår externa ledamöter för rektor utan val.  
 
I det fall fakultetsstyrelsen gett valberedningen i uppdrag att även söka en extern 
ordförande kan valberedningen föreslå en av de externa ledamöterna som 
ordförande. Valberedningen ska ge de röstberättigade möjlighet att yttra sig om ett 
sådant förslag. 
 
3.7 Val av företrädare för vetenskapligt eller konstnärliga kompetenta 
lärare samt för övriga anställda i fakultetsstyrelser  
Företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare ska utses genom 
val. Valbara är fakultetens vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för vetenskapligt eller 
konstnärligt kompetenta lärare till fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds 
universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av 
heltid och som är anställda tillsvidare eller har minst två års sammanhängande 
anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 procent anställning av heltid kan 
frångås om syftet är att undvika eventuell diskriminering av enskilda anställda. 
Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då 
de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
Företrädare för övriga anställda ska utses genom val. Valbara är anställda vid 
berörd fakultet som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. 
 
Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till 
fakultetsstyrelser är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid berörd 
fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställd tillsvidare eller har 
minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Kravet på minst 50 
procent anställning av heltid kan frångås om syftet är att undvika eventuell 
diskriminering av enskilda anställda. Doktorander med doktorandanställning är inte 
röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i 
enlighet med 1 kap. 4 § HF. 
 
3.8 Val av valberedning och valberedningens sammansättning 
Inom varje fakultet väljs en valberedning som har till uppgift att bereda 
nomineringar samt lägga förslag till kandidater som dekan, prodekan, företrädare 
för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och externa ledamöter, varav 
en eventuell extern ordförande, samt företrädare för övriga anställda. 
Valberedningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, exklusive 
studentrepresentanter. Fakultetsstyrelsen beslutar om storlek och sammansättning 
på valberedningen utifrån följande.  
 
Valberedningen ska bestå av företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare, företrädare för övriga anställda samt minst två företrädare för 
studenterna. De vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärarna ska vara i 
majoritet. Valberedningen utser sin ordförande inom sig. Härutöver får 
personalorganisationerna utse var sin företrädare, som ges närvaro-, yttrande- och 
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förslagsrätt i valberedningen.  
 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). 
 
Studenterna deltar endast i arbetet med att bereda och lägga förslag till kandidater 
som dekan, prodekan samt externa ledamöter, varav en eventuell extern 
ordförande. 
 
Kriterier för att vara röst- och nomineringsberättigad vid val av företrädare för 
vetenskapligt eller konstnärligt respektive företrädare för övriga anställda i val till 
valberedning är desamma som vid val av ledamöter i fakultetsstyrelse, se 3.7.  
 
De röst- och nomineringsberättigade ska uppmanas nominera kandidater till 
ledamöter i valberedningen på initiativ från kanslichefen/motsvarande. 
 
Efter nomineringen upprättar kanslichefen/motsvarande ett förslag till valberedning 
och dess uppgifter, som de röstberättigade tar ställning till genom val. 
Kanslichefen/motsvarande ansvarar för valförrättningen. 
 
Om en person ur valberedningen diskuteras för nominering till ett av de uppdrag 
valberedningen bereder ska personen omedelbart avgå från valberedningen. I de 
fall antalet ledamöter i valberedningen efter avgång understiger fem ledamöter, 
exklusive studentrepresentanterna, samt då majoriteten bland ledamöterna i 
valberedningen inte längre är företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare ska kanslichefen/motsvarande ansvara för att fyllnadsval 
genomförs. 
 
För valberedning som utsetts före 2017-02-15 gäller övergångsbestämmelser såsom 
de anges under rubriken ikraftträdande i detta dokument. 
 
3.9  Val 
Val kan ske vid möte, genom poströstning, i vallokal eller genom elektroniskt 
förfarande. Valförfarandet ska vara så utformat att valhemligheten skyddas. Det 
ska vara möjligt att rösta på såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. 
För att en röst ska vara giltig ska den uppta namn på så många valbara personer 
som valet avser. 
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4 Institutioner 
Det som föreskrivs under punkterna 4.1 till 4.5 ska gälla även för andra 
motsvarande enheter vid Lunds universitet. 
 
4.1 Institutionsstyrelse/motsvarande 
En institution ska ledas av en institutionsstyrelse som, inom de ramar som 
fakultetsstyrelsen beslutar, har ett samlat ansvar för utbildning, forskning samt 
kvalitets- och utvecklingsarbete.  
 
Om synnerliga skäl föreligger kan en institution ledas av en prefekt enbart eller på 
annat sätt, se 3.1. 
 
4.2 Institutionsstyrelsens sammansättning  
Institutionsstyrelsen ska ha nio till sjutton ledamöter varav majoriteten ska vara 
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Övriga anställda ska vara 
representerade. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. 
Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § 
studentkårsförordningen (2009:769). Prefekten är styrelsens ordförande.  
 
Företrädare för personalorganisationerna har härutöver närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i 
personalföreträdarförordningen (1987:1101). Mandatperioden för ledamöterna i 
institutionsstyrelserna är, med undantag för studentrepresentanterna tre år.  
 
Fakultetsstyrelsen fastställer institutionsstyrelsens närmare sammansättning. Om 
det föreligger särskilda skäl kan fakultetsstyrelsen besluta om undantag för antalet 
ledamöter och sammansättning av institutionsstyrelsen/motsvarande (2 Kap. 6 § 
HL). 
 
Institutionsstyrelsens ledamöter, förutom ordförande och studentrepresentanterna, 
utses genom val. 
 
4.3 Prefekt 
Prefekten och tillika ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens 
dekan för en period om tre år efter förslag från institutionens anställda.  
 
Prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare.  
 
4.4 Prefekts uppgifter 
Prefekten är institutionens chef. Prefekten ska verka för att forskning och 
utbildning bedrivs med hög kvalitet inom institutionens verksamhet och verka för 
att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Prefekten 
företräder institutionen inom och utom universitetet. 
 
Prefekten ansvarar för institutionens löpande verksamhet och ska säkra att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lag och förordning, kollektivavtal och andra 
avtal samt därmed säkerställa korrekt myndighetsutövning och att 
arbetsgivaransvaret upprätthålls. Prefekten har i övrigt de beslutsbefogenheter som 
institutionsstyrelsen och fakultetsstyrelsen delegerat.  
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4.5       Ställföreträdande prefekt 
Prefekten ska ha en ställföreträdare som benämns ställföreträdande prefekt. Den 
ställföreträdande prefekten utses av fakultetens dekan för en period om tre år efter 
förslag från institutionens anställda.  
 
Den ställföreträdande prefekten ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetent lärare. 
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5 Studentinflytande vid Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet ska studenterna ha rätt att utse representanter i beredande 
och beslutande organ. Detta gäller med undantag för bedömning av enskilda 
studenters studieprestationer och handläggning av enskilda personalärenden. Dock 
ska studenterna vara representerade vid handläggning av personalärenden som 
regleras genom anställningsordningen samt i beredning av val där studenterna inte 
har röst- eller nomineringsrätt, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska 
information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före 
beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap. 14 § andra stycket HF). Om 
studentkåren inte har utsett någon studentrepresentant ska information lämnas till 
studentkåren. 
 
I de fall det bedöms att synpunkter i ett ärende behöver inhämtas genom remiss till 
en eller flera instanser och ärendet rör verksamhet av betydelse för utbildningen 
eller studenternas situation, ska den studentkår vars verksamhetsområde berörs 
utgöra remissinstans, eller, om flera kårers verksamhetsområden berörs, remiss 
inhämtas från kårerna på det sätt som kårerna kommit överens om.   
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6  Handläggning av ärenden 
 
6.1  Föredragning och beslut 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (20 § MF). Ärenden som ska avgöras av en 
person, behöver dock inte föredras, såvida denna person inte är universitetets 
rektor. Rektors beslut fattas normalt vid särskilt sammanträde i närvaro av 
förvaltningschefen eller den förvaltningschefen sätter i sitt ställe. 
 
Föredragning sker mot bakgrund av de förvaltningsrättsliga krav som ställs på 
ärendets beredning. Med föredragning avses att den som ansvarat för ärendets 
beredning och framtagande av ett skriftligt förslag till beslut personligen 
presenterar detta genom redovisning för den person eller de personer som ska fatta 
beslutet. 
 
Ordföranden för styrelsen/nämnden - i universitetsstyrelsen dock rektor - har 
ansvar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och 
universitetets egna föreskrifter. Föredragningen ska tillförsäkra styrelsen/nämnden 
goda förutsättningar för att fatta beslut som uppfyller de mål som har ställts upp för 
den verksamhet som regleras inom styrelsens/nämndens ansvarsområde.  
 
6.2  Jäv 
För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom 
Lunds universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ 
förvaltningslagen (1986:223). För all ärendehantering inom Lunds universitet 
gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den 
som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska 
självmant ge det tillkänna (12 § 2 stycket förvaltningslagen).    
 
6.3  Protokoll 
Protokoll, där så erfordras, ska upprättas skyndsamt och ska, efter granskning av 
föredraganden, undertecknas av sekreteraren och justeras snarast.  
 
Protokoll ska utformas så att beslutets innehåll klart framgår, vem som har fattat 
beslutet samt vem som har föredragit ärendet på sammanträdet. Det ska även 
framgå vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i 
avgörandet (21 § MF). 
 
6.4  Kallelse 
Kallelse jämte föredragningslista och övriga handlingar sänds elektroniskt eller 
med post till ledamöterna senast fem arbetsdagar före sammanträdet.  
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7 Delegering av beslutanderätt 
 
Rätten att fatta beslut på universitetets vägnar tillkommer enligt 
högskoleförordningen universitetsstyrelsen och rektor samt organ som 
personalansvarsnämnden och disciplinnämnden samt den som utsetts att vara 
examinator. 
 
Universitetsstyrelsen och rektor kan delegera beslutanderätt till såväl behörigt 
underorgan som till funktion på närmast underliggande nivå i organisationen. 
Vidaredelegering är tillåten om inte annat är särskilt föreskrivet. 
 
Det är alltid den delegerande parten som har det yttersta ansvaret för att enskilda 
beslutsärenden hanteras korrekt och rättssäkert. 
 
 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 
Arbetsordningen, trädde i kraft 2019-01-01 och reviderades av universitets-
styrelsen 2019-0612-18 13 §19 x (dnr STYR 2019/9071903). Den reviderade 
Arbetsordningen för Lunds universitet, med undantag för avsnitt 1.14.5 och 2.18, 
träder i kraft 20192020-017-01. 
 
För valberedning som valts före 2017-02-15 gäller avsnitt 3.8 samt avsnitt 3.10 
såsom det anges i Arbetsordning för Lunds universitet fastställd 2016-06-22 (dnr 
STYR 2016/702).  
 
Bestämmelserna avseende biblioteksverksamheten i avsnitt 1.14.5 samt avsnitt 
2.18 träder i kraft 2019-09-01. 
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Beslut om lokalförsörjningsplan 2020 


Styrning av lokalfrågor diskuterades vid universitetsstyrelsens sammanträden 
2018-09-21 och 2019-02-15. Styrelsen beslutade på möte 2019-04-26 att det ska 
finnas två dokument för styrning av lokalfrågor inom Lunds dokument: 


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


Lokalförsörjningsplanen 2020 beskriver universitetets målsättning med campus 
och lokaler, utvecklingen av lokalkostnader de senaste åren och redovisning av 
universitetets avtalstider. Lokalförsörjningsplanen redovisar även pågående och 
planerade ny- och ombyggnadsprojekt vid Lunds universitet samt den uppskattade 
lokalkostnadsutveckling de närmaste tio åren. 


Styrelsen föreslås besluta: 


-Att fastställa lokalförsörjningsplan för 2020 enligt föreliggande förslag.


2019-12-06 


Universitetsstyrelsen 


MISSIV med förslag till beslut Bilaga 6


Dnr STYR 2019/2048 



http://www.lu.se/
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Förord


Lokalförsörjningsplan 2020 presenterar en lägesbeskrivning som 
omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller 
på att åtgärdas eller utredas. Lokalförsörjning måste alltid plane-
ras med ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekt kan pågå under 
flera år, avtalstiderna är ännu längre och brukstiden räknas ofta i 
många decennier. Det är därför av största vikt att lokaler inte bara 
är ändamålsenliga vid start, utan även långsiktigt användbara i en 
föränderlig verksamhet. Lokalplanering kräver också beredskap  
inför snabbt uppkomna behov och öppenhet för de möjligheter som 
oväntat kan uppstå. 


I flera år har universitetets lokalinnehav varit konstant trots att 
universitetet vuxit. En förklaring till detta är det senaste decen-
niets satsning på en förädling av det befintliga byggnadsbeståndet 
i syfte att uppnå bättre funktion till mindre yta. På så sätt har också 
utrymme kunnat frigöras för nya verksamheter. Lokalkostnadernas 
andel av den totala omsättningen har sjunkit något de senaste åren.


Lunds universitet, Regionen och Lunds kommun har påbörjat en stor 
fysisk expansion genom färdigställandet av forskningsanläggningen 
MAX IV och byggandet av forskningsanläggningen ESS. Universitetet 
planerar nya forskningslokaler i området mellan MAX IV och ESS, 
Brunnshög och det pågår en utredning om vilka verksamheter som 
bör flytta dit. Ett projekt är redan klart, den Medicinska fakultetens 
forskningsanläggning CMU. Nybyggnad pågår och byggnaden kom-
mer att stå färdigt 2022. Övriga delar som är planerade att flytta till 
Brunnshög och SVS beräknas vara klara år 2026–2028.


Större lokalprojekt som idag pågår är till exempel nybyggnad av 
Forum Medicum vid BMC för att samlokalisera utbildningen för 
hälsovetenskaper med läkarutbildningen och planeringen av för 
Samhällsvetenskapligt centrum i kv Paradis. I Maskinhuset, LTH, ska 
en totalrenovering av 20 000 kvm genomföras. I Malmö planeras en 
samlokalisering av den Konstnärliga fakulteten. Projektens långsik-
tiga syfte är att med genomtänkta kompletteringar och hög kvalitet 
åstadkomma hållbara lösningar för miljö, verksamhet och ekonomi.


Principer, planer och projekt finns nu samlat redovisade i denna 
Lokalförsörjningsplan 2020 som är avsedd att ligga till grund för 
det fortsatta arbetet.


Forum Medicum


Systemhandling Designmanual 29Henning Larsen
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1.1 Mål för Lunds universitets campus  
 och lokaler 


Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmö, Hel-singborg 


och i Ljungbyhed (Trafikflyghögskolan). Lokalernas placering och 


utformning har stor betydelse för universitetet. Följande mål är 


viktiga i arbetet med universitetets lokalförsörjning:


• Lunds universitet ska erbjuda attraktiva miljöer och lokaler för 


utbildning och forskning. Universitetets lokaler ska hålla hög 


kvalitet gällande funktion och hållbarhet och också utgöra 


en god miljö ur ett arkitektoniskt och stadsmiljöperspektiv.


• Lunds universitets lokalplanering ska vara långsiktig. Vid ny- 


och ombyggnad ska flexibilitet och generalitet eftersträvas 


för att förändrade krav ska kunna mötas och maximalt 


bruksvärde uppnås för gjorda investeringar.


• Lunds universitets verksamheter ska lokaliseras så att en hög 


standard på infrastruktur, gemensam service och drift kan 


upprätthållas på ett kostnadseffektivt sätt.


• Lunds universitets lokaler ska uppfylla alla myndighetskrav 


på arbetsmiljö och tillgänglighet.


Foto: Kennet Ruona


1. Lokalförsörjning vid Lunds universitet
I detta kapitel redogörs för de riktlinjer och principer som gäller för lokalförsörjningen vid 
Lunds universitet, och för universitetets utvecklingsmöjligheter.
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1.2 Campusutveckling 


I Lunds universitets campusplan presenteras visionen för uni-


versitetsområdets utveckling: 


I framtidens campus löper det sammanbindande Kunskaps-


stråket från Lund C till Brunnshögsområdet och SVS. Stråket 


är kantat av tät bebyggelse med publika lokaler i bottenvå-


ningarna. Norra och Södra universitetsområdena har förenats 


genom förtätning och kontakterna såväl inom campus som 


mellan campus och stad har ökat. Universitetets områdesgrän-


ser har brutits ner genom ökad rörlighet och öppenhet, mani-


festerad bland annat i nya förenande lokaler och byggnader. 


I den stadsmässiga och trygga miljön är avstånden korta och 


de flesta transporter sker med cykel eller till fots. 


Campusplanen som fastställs av universitetsstyrelsen är ett 


visionsdokument som beskriver den framtida långsiktiga ut-


vecklingen 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. I Campusplanen fastläggs sex 


strategier som ska utgöra grunden för all campusutveckling i 


Lund och för alla byggnadsprojekt inom campus:


 • Universitetet i stadslivet. Skapa möten och utveckling  


genom funktionsmix.


 • Täthet och närhet. Integrera genom strategisk förtätning.


 • Kunskapsstråket i fokus. Stärk huvudstråk och tvärstråk  


för ökat flöde.


 • Noder som mötesplatser. Vitalisera med täta och aktiva 


stadsrum.


 • Grönt campus. Använd grönska som stadsbyggnads-


element.


 • Hållbart campus. Hushålla med mark och samverka  


med staden.


Campusplanen innehåller även planeringsprinciper där strate-


gierna omsätts i konkreta anvisningar. Syftet med principerna 


är att varje projekt ska garanteras både hög kvalitet i sig själv 


och bidra till förverkligandet av visionen för helhetsmiljön. Här 


anges bland annat att huvudentréer ska riktas mot Kunskaps-


stråket, att bottenvåningar längs stråket ska vara öppna och 


fungera som skyltfönster för byggnadens verksamhet och att 


lokaler med publika och gemensamma, gärna områdesöver-


skridande, funktioner ska samlas nära entrén och riktas mot 


Kunskapsstråket. Olika typer av studiemiljöer ska erbjudas, 


gärna i anslutning till varandra och till entrémiljön vid stråket. 


Stråket ska intensifieras och förtätas även utan tillägg av nya 


byggnader och med uteserveringar i anslutning till caféer och 


restauranger. Befintliga byggnaders karaktär och värden ska 


tillvaratas och utvecklas.


Tillämpliga delar av Campusplanens strategier och planerings-


principer kan gälla som riktlinjer vid fysisk planering även i 


universitetets etableringar utanför Lund.


UTVECKLING INOM LUND
I Lund finns utbyggnadsmöjligheter från Universitetsplatsen till 


Kemicentrum och inom befintligt campusområdet kan enligt 


campusplanen ca 250 000 kvm nya lokaler uppföras. 


I de södra delarna närmast stadskärnan saknas större utbygg-


nadsyta, här finns dock plats för viss förtätning, bland annat 


på parkeringsytor. 


Längs Sölvegatan finns möjligheter till förtätning och nybygg-


nad. De flesta förtätnings- och utbyggnadsprojekt här syftar 


till att skapa lokaler för akademiskt användande.


Störst möjlighet till utbyggnad inom befintligt universitetsom-


råde finns på Norra universitetsområdet. 


Ett intressant utvecklingsområde är övergången mellan Södra 


och Norra universitetsområdena vid korsningen Sölvegatan/


Tornavägen där närheten till hållplats för spårvägen och region-


bussar gör området attraktivt.


Inom Science Village finns utrymme för totalt ca 250 000 m² 


lokaler för verksamheter, forskning och utbildning. En flytt  


av verksamheter till Science Village kan skapa ytterligare ut-


byggnadsmöjligheter inom befintligt campus. 


UTVECKLING INOM MALMÖ
Lunds universitet är etablerat i Malmö med hela Konstnärliga 


fakulteten och med Medicinska fakultetens Malmödel, Clinical 


Research Centre (CRC). 


Beslut finns att samla den konstnärliga fakulteten då dagens 


avstånd försvårar samverkan inom fakulteten och ett effektivt 


lokalutnyttjande. 


UTVECKLING INOM HELSINGBORG
I dagsläget har Lunds universitet inga planer på att utöka lokal- 


beståndet i Helsingborg. De befintliga lokalerna behöver mo-


derniseras och då kan det bli aktuellt att hitta ett nytt läge för 


Campus Helsingborg.


1.3 Principer för lokalförsörjning  
 vid Lunds universitet 


LOKALFÖRSÖRJNING OCH PLANERINGSANSVAR
Med lokalförsörjning avses planering, dimensionering och an-


skaffning av lokaler, samt utredning och beställning av ombygg-


nad och anpassning av lokaler för den aktuella verksamheten.


Lunds universitet äger inte de lokaler universitetet använder 


utan alla lokaler hyrs av olika hyresvärdar. För att säkerhets-


ställa att Lunds universitets lokaler håller hög klass, är kostnads-


effektiva och uppfyller myndighetskrav, har LU Byggnad det 


övergripande planerings- och beställningsansvaret för univer-


sitetets lokaler.


LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN
Lokalförsörjningsplanen är en status- och konsekvensbeskriv-


ning av de pågående och planerade projekt som LU Byggnad 


arbetar med. Planen revideras varje år. 


AVTAL
Alla avtal om lokaler för verksamhet, såväl hyresavtal som 


avtal om ombyggnad eller andra lokalförändringar tecknas av 


byggnadschefen alternativt av förvaltningschefen. 


FÖRÄNDRADE LOKALBEHOV
Fakulteter och verksamheter ska så tidigt som möjligt infor-


mera LU Byggnad om förändringar i verksamheten som kan 


föranleda ett förändrat lokalbehov, t.ex. gällande lokalernas 


omfattning eller utformning. Större nybyggnader tar 5–6 år 


att genomföra och god framförhållning och planering krävs 


för att lokalbehov ska kunna tillgodoses på bästa sätt samt  


för att minimera risken att lokalbehovet inte stödjer aktuell 


forskning eller undervisning.


ANSVAR INOM FAKULTET OCH FINANSIERING  
AV LOKALKOSTNAD
Fakulteten ansvarar för fördelning av resurser för lokaler och 


de ekonomiska åtaganden som inhyrning eller förändring  


av lokaler för fakultetens verksamheter innebär. Grund-


principen vid Lunds universitet är att alla lokalkostnader 


finansieras via internhyran och att verksamheterna bär sina 


faktiska kostnader. Vid större om- och nybyggnader tecknas 


ett nytt hyresavtal och respektive verksamhet bär den ökade  


kostnaden. Mindre ombyggnadsåtgärder kan ibland finan-


sieras genom ett tidsbegränsat hyrestillägg. Hur lokalför-


ändringen ska genomföras och avtalas bestäms genom en 


förhandling mellan LU Byggnad och berörd hyresvärd efter 


samråd med fakulteten. 


UPPLÅTELSE
Lokaler som hyrs in av LU genom LU Byggnad upplåts till in-


stitutioner/verksamheter genom upplåtelsebeslut. Av beslutet 


framgår vilken yta som ska ligga till grund för debitering av 


lokalkostnader samt på vilka villkor lokalen upplåts till verk-


samheten, t.ex. avtalstid eller om krav på återställande finns.


KRAV & RÅD
Skriften Krav & Råd som tagits fram av LU Byggnad redovisar 


Lunds universitets ambitionsnivå vad gäller nya lokaler. Krav  


& Råd innehåller en sammanställning av krav och rekommen-


dationer som ska användas vid utformning av nya lokaler, 


samt inredning och utrustning för universitetets verksamhe-


ter. Regelsamlingen utgör ett viktigt underlag inför beställning  


till hyresvärdar. Den ska följas i tillämpliga delar även vid  


ombyggnader.


Foto: Kennet Ruona
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I det andra steget över-
sätts verksamhetsbeskriv-
ningen till ett preliminärt 
lokal program. En organi-
sationsplan tas fram av 
LU Byggnad i samråd 
med verksamheten, en 
styrgrupp bildas och 
verksamheten utser en 
 projektsamordnare.
Kostnad för att göra en 
förstudie (skiss) tas fram 
av hyresvärd. I detta steg 
undersöks även om krav 
på upphandling enligt 
LOU föreligger. 


När kostnad för skissen 
är framtagen fattas ett 
beslut om förstudie.


År 1 År 2


Verksamheten
kontaktar 
LU Byggnad


Utredningsbeslut


Fattas efter samråd 
med fakultet efter 
bedömning att pro-
jektet är realiserbart


Beslut om 
förstudie


Tas i samråd 
med fakultet


Beslut om 
programhandling


Tas efter samråd 
med fakulteten


Utreda olika 
lokallösningar


Program-
handling


� � � �
Initiera 
projektet


När en verksamhet har 
identifierat ett behov 
av nya eller förändrade 
lokaler kontaktar verk-
samheten LU Byggnad 
och en verksamhets-
beskrivning tas fram 
av verksamheten. 


Efter en första bedöm-
ning om projektet är 
 realiserbart fattas ett 
utredningsbeslut efter 
samråd med fakulteten.


Programhandling inne-
bär i korthet att lokalen 
ritas upp så att rätt rum 
är på rätt plats med rätt 
funktion. 


Nu börjar också  projektet 
kosta mycket pengar i 
form av projektering.


Det är nu sista  chansen 
för verksamheten att 
lämna större synpunkter 
på utform ning av bygg-
naden.


När programhandlingen 
är klar och en  preliminär 
hyresnivå accepterad av 
LU tas beslut om fortsatt 
projekteringsarbete, ett 
inriktningsbeslut.


Förstudie


När det finns en idé om 
hur lokalbehovet kan 
lösas behöver en förstu-
die (arkitektskiss) göras. 
Det kan behövas flera 
skisser innan verksam-
hetens behov är tillgodo-
sedda. Detta är en kritisk 
fas där  projektet  riskerar 
att stanna upp om finan-
sieringen inte är löst. 
Omtag på grund av att 
 projektet bedöms bli för 
dyrt är vanliga. Styrning 
och beslutsamhet behövs 
från verksamhetens 
styrgrupp. 


När förstudien samt 
en  för sta hyreskalkyl är 
klar och accepterad av  
fakul  teten tas beslut 
om programhandling.


År 2 År 3 År 4–5 År 6 År 7


Inriktningsbeslut


Tas efter godkän-
nan de av fakulteten


Genomförandebeslut


Efter förhandling om hyresvillkor 
och när LU och hyresvärd är överens 
fattas ett ge nomförande beslut och 
hyresavtal tecknas


Byggtid


Under byggtiden följer 
LU Byggnad kontinuerligt 
upp projektet, funktionellt, 
tekniskt,och ekonomiskt. 
Under detta skede upp 
handlas utrustning, 
inredning och övriga LU-
entreprenader.


Bygghandling


Nu färdigställs handling-
arna för upphandling av 
byggentreprenad. Inred-
ningsförslag har tagits 
fram och  möbler kan 
behöva provas i verklig-
heten innan beställning. 
Om evakuering ska ske 
genomförs den i detta 
steg. 


Inreda 
och flytta in
Efter genomförd besikt-
ning lämnar hyresvärden 
över lokalerna till LU. 


LU:s leverantörer avse-
ende inredning, skyltning 
och passagesystem ska 
få allt på plats. 


Detta är en intensiv 
 per i od för  verksamheten 
och kräver god  planering. 


Uppföljning


Direkt efter  avslutat 
projek tet görs en avstäm-
ning av tillkommande 
kostnader och hyresavtal 
justeras. 


Efter en tid genomförs 
en uppföljning där lär-
domar och erfarenheter 
dokumenteras för fram-
tida projekt.


�����
System-
handling


Nu är fokus på att lösa 
de tekniska systemen. 
Innan systemhandlingen 
 påbörjas ska verksam-
heten ha  färdigställt 
rumsfunktionsprogram, 
RFP, och utrustningslistor.


När systemhandlingen 
är klar gör hyresvärden 
en  ny kalkyl och lämnar 
ett hyresförslag.


Efter förhandling om 
hyresvillkor och när LU 
och hyresvärd är överens 
avslutas detta steg med 
att ett genomförande-
beslut   fattas och hyres-
avtal tecknas. Detta är 
projektets ”Point of no 
return”.


1.4 Processen – så handläggs byggprojekt 
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1.5 Miljö, arbetsmiljö,  
 tillgänglighet och säkerhet 


MILJÖ
Lunds universitet har som mål att uppnå Miljöbyggnad Guld 


och i alla större ny- och ombyggnadsprojekt upprättas ett 


miljöprogram. Detta innebär bland annat krav på energi- 


effektivitet, hushållning med material, miljöanpassning av ma-


terialval och utfasning av särskilt farliga ämnen. Genom miljö- 


byggnadscertifieringen och miljöprogrammet säkerställs att 


miljöhänsyn tas såväl under planering och byggprocess som 


vid drift av den färdiga lokalen. Miljöbyggnad är en svensk 


miljöcertifiering. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att 


miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av 


tredje part. Miljöbyggnad finns i tre klasser där brons upp- 


fyller lagkrav och där guld är en mycket hög nivå som de mest 


ambitiösa byggnaderna kan satsa på att få. Idag finns en 


byggnad som är som har klassificeringen Guld och ytterligare 


en är under uppförande.


ARBETSMILJÖ 
Universitetets lokaler ska uppfylla alla myndighetskrav inom 


arbetsmiljöområdet så att arbetsmiljön i varje ny- och ombyggd 


lokal blir god. Delaktigheten säkras dels genom medverkan 


av verksamhetsföreträdare och studeranderepresentanter  


i projekten och dels genom att handlingar skickas på remiss 


för granskning till verksamhetsföreträdare inklusive stu-


denter och skyddsombud och till HMS-kommittéer. Större 


byggprojekt förankras vid minst tre remisstillfällen med den 


aktuella verksamheten.


TILLGÄNGLIGHET 
Statliga myndigheter har ett utökat ansvar för tillgänglighet 


som har sin grund i FN:s konvention om rättigheter för per-


soner med funktionsnedsättning. I en särskild förordning (SFS 


2001:526) slår regeringen fast att de statliga myndigheterna 


har särskild skyldighet att verka för genomförandet av funk-


tionshinderspolitiken. Myndigheterna ska ta hänsyn till målen 


i verksamheten och ska arbeta för att de nationella målen nås. 


Myndigheterna ska särskilt verka för att den egna verksam-


heten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer 


med funktionsnedsättning.


Inom Lunds universitet finns många äldre byggnader där 


tillgänglighet kan innebära utmaningar. LU Byggnad arbetar 


kontinuerligt tillsammans med universitets hyresvärdar för att 


alla lokaler inom LU ska vara tillgängliga.


SÄKERHET
Lunds universitet och ska vara en trygg miljö och ha en god  


säkerhet för såväl individer som egendom. Krav från försäk-


ringsgivare och övriga myndighets- och lagkrav inom säker-


hetsområdet (brand, strålskydd, laboratoriesäkerhet, person-


säkerhet och fysisk säkerhet) ska uppfyllas.


I universitetets riktlinjer för lokalförsörjning, Krav & råd, utrycks 


en så kallad grund- och mininivå vad gäller säkerhetsklasser 


och säkerhetsåtgärder. Beroende på objekt, läge, skyddsvärda 


intressen mm kan säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder 


komma att höjas för enskilda objekt. 


I vissa fall kan tillgänglighets- och säkerhetskrav vara något 


motstridiga, vilket kräver väl genomtänkta och förankrade  


lösningar. Målet ska alltid vara god tillgänglighet, funktion  


och säkerhet till den mest ekonomiska lösningen.


Foto: Nina Ransmyr, Kennet Ruona
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2.1 Kort historik


Lunds universitet grundades 1666. I början saknade universite-


tet egna lokaler och höll till i domkyrkan och Liberiet. År 1688 


donerades Kungshuset i Lundagård till akademien. Därifrån 


har hela den nuvarande verksamheten vuxit fram med särskilt 


expansiva perioder kring 1740, 1840 och 1800-talets senare 


del med sekelskiftet 1900 samt 1960-talet. Sedan 1940-talet 


har några medicinska institutioner varit förlagda till sjukhu-


set i Malmö och under 1960-talet tillkom LTH-området. På 


1900-talets senare del inordnades i Malmö befintliga konst-


närliga utbildningar i Lunds universitet och under 1990- talets 


högskoleutbyggnad tillkom Campus Helsingborg, som invigdes 


år 2000. Nu pågår utbyggnad av Brunnshögsområdet nära 


anläggningarna MAX IV och ESS i Lund. 


På senare tid har universitetets lokalinnehav hållits konstant 


trots att universitetet vuxit. En förklaring till detta är det  


senaste decenniets satsning på en förädling av det befintliga 


byggnadsbeståndet i syfte att uppnå bättre funktion till min-


dre yta. Samtidigt har det skett en ökning av standarden med 


en kostnadsökning per kvm som följd. Kostnadsdrivande har 


också varit myndighetsbeslut gällande tillgänglighetsanpass-


ning, miljökrav och brandsäkerhet samt utökade normer för 


bland annat ventilation, belysning och säkerhet.


Ett sätt för universitetsverksamheterna att effektivisera sitt  


lokalbestånd är att samordna verksamheten i centrum-


bildningar som BMC, LUX, Biologicentrum och Geocentrum. 


Det innebär att alla eller majoriteten av institutioner inom en 


fakultet samlas under ett tak i anläggningar sammansatta av 


flera byggnader kring gemensamma funktioner som café,  


studierum och bibliotek. Förutom den ekonomiska ambitionen 


att effektivisera utnyttjandet av lokaler och faciliteter, syftar 


centrumbildningar ideologiskt till att stärka samarbete och 


skapa möjlighet till möten. I universitetets Campusplan lyfts 


hushållande med mark fram som en viktig princip för campus- 


utvecklingen, liksom strategierna att förvalta stadens och 


universitetets specifika kvaliteter och ett starkt Kunskapsstråk.


Slutligen avspeglar nuvarande lokalinnehav också det senaste 


decenniets förändrade studievanor. En stark ökning av studie-


lokaler som grupprum, studieplatser med möjlighet att värma 


mat samt caféer har skett genom till- och ombyggnader. Detta 


för att möta behovet hos studenter som betraktar studier  


som ett åttatimmarsarbete som utövas socialt i grupp på arbets- 


platsen, det vill säga på campus.


Foto: Charlotte Carlberg Bärg, Johan Persson


Foto: Kennet Ruona


2. Lokalinnehav och lokalkostnad 
I detta kapitel beskrivs kort bakgrunden till Lunds universitets nuvarande lokalinnehav, som 
även visas på översiktskartor sist i kapitlet. Fakta om lokalytans och lokalkostnadens utveckling 
och fördelning presenteras i tabeller och diagram.
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2.2 Lokalkostnad – vad ingår? 


Den kostnad som debiteras institutionen eller motsvarande 


för en viss lokal benämns lokalkostnad. Med lokalkostnad 


avses de kostnader som är relaterade till brukandet av en viss 


byggnad och som fördelas på kostnadsställen i förhållande 


till den yta respektive verksamhet disponerar. Kostnaderna 


för gemensam, icke debiteringsgrundande yta (gemensamma 


utrymmen, toaletter, korridorer o s v), ingår. Lokalkostnaderna 


debiteras månadsvis. I lokalkostnaden ingår normalt följande 


kostnadsslag, ordnade i fallande storlek:


1. Hyreskostnader


2. Mediakostnader (värme, el, vatten, avfall)


3. Kostnad för tomma lokaler


4. Kostnad för säkerhet/bevakning


5. Kostnad för administration och licenskostnader 


 av hyresdebiteringssystem och ritningshanteringssystem


6. Kostnad för skyltning


För lokalkostnadens utveckling över tid, se tabell och diagram  


i avsnitt 2.3 nedan. För utvecklingen över tid av lokalkostna-


dens andel i den totala kostnaden, se diagram 2.3.4.


2.3 Utveckling av lokalkostnad  
 och lokalinnehav 2012-2018 


Tabell 2.3:1 nedan visar universitetets totala lokalyta och  


lokalkostnad (exklusive avskrivnings- och städkostnader) per 31 


december varje år mellan 2012 och 2018. I tabellen ingår inte 


yta som är uthyrd i andra hand till externa brukare som Region 


Skåne (ALF finansierad yta) och caféer m fl.


Diagrammen 2.3:1 och 2.3:3 visar i grafisk form utvecklingen 


av total lokalkostnad respektive lokalkostnad per kvadratme-


ter (exklusive avskrivnings- och städkostnader) under samma 


period. Diagram 2.3:2 redovisar periodens utveckling av uni-


versitetets totala lokalyta.


Diagrammen 2.3:4 och 2.3:5 ger en överblick över utveck-


lingen av universitetets lokalkostnader i relation till den totala 


omsättningen och till antalet anställda. Lokalkostnaderna i 


alla diagram nedan är exklusive avskrivnings- och städkostna-


der. Realt värde är det värde som kvarstår när inflationen har  


räknats bort, det visar därmed en tillgångs faktiska värde.


Diagram 2.3:3 Utveckling av universitetets totala 
lokalkostnader per kr/kvm 2012–2018.


Diagram 2.3:1 Utveckling av universitetets totala lokalkostnader i tkr under 2012–2018. Realt värde


Nominellt värde


Lokalkostnad (tkr) 
per medelantal anställda


Realt värde


Nominellt värde


Diagram 2.3:4 Lokalkostnader 2012–2018 i relation till 
universitetets totala omsättning.


Diagram 2.3:2 Utveckling av universitetets totala lokalarea (kvm) 2008–2018. 


Diagram 2.3:5 Lokalkostnader 2012–2018 i relation till antalet universitetsanställda.
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2.5 Fastighetsägare 


2.4 Lokalkostnad per fakultet


Diagram 2.5.3 Kr/kvm per fastighetsägare


Tabell 2.5:1  
Andel fastighetsägare – andel beräknad på yta.


Hyresvärd Andel %


Akademiska Hus AB 61,3%


Wihlborgs Fastigheter AB 11,2%


Statens fastighetsverk 7,5%


Regionfastigheter 4,2%


SBB Landsdomaren KB 2,8%


Medicon Village 2,4%


Malmö stad 2,2%


Stiftelsen Akademihemman 1,4%


Lundaproduktioner fastighets AB 1,2%


Övriga 5,8%


Totalt 100,0%


Tabell 2.5:2  
Andel fastighetsägare – andel beräknad på kostnad.


Hyresvärd Andel %


Akademiska Hus AB 63,8%


Wihlborgs Fastigheter AB 12,8%


Regionfastigheter 5,2%


Statens fastighetsverk 4,6%


Medicon Village 3,7%


SBB Landsdomaren KB 2,4%


Malmö stad 1,9%


Stiftelsen Akademihemman 1,7%


Lundaproduktioner fastighets AB 0,5%


Övriga 3,3%


Totalt 100,0%


 


2.6 Avtalsbindning 2020-2045 


I diagrammet nedan redovisas hur stor del av universitetets lokalkostnad som är bunden av avtal fram till 2045. Redovisningen innefat-


tar bundna inhyrningskostnader inklusive mediakostnader och visar kostnad för varje år utifrån avtalens status per 31 december 2018.


2.7 Avtalstid längre än tio år 


Enligt statliga myndigheters lokalförsörjningsförordning får universitet och högskolor inte teckna hyreskontrakt med längre 


avtalstid än tio år utan regeringen medgivande. Lunds universitet har under 2019 ansökt om att få teckna ett 20-årigt avtal för 


forskningsanläggningen CMU.


2.8 Tomma lokaler 


Tomma lokaler utgörs av lämnade lokaler och av evakueringslokaler. För närvarande utgör kostnaden för tomma lokaler ca 


1,9% av den totala kostnaden varav evakueringslokaler utgör hälften. Kostnaden har tidigare varit uppe i nivåer om ca 5%. 


Målsättningen är att kostnaden för tomma lokaler ska utgöra ca 2%. För närvarande finns få fungerande kontorslokaler  


i gruppen tomma lokaler som består dels av omoderna lab-lokaler som inte kan lämnas då de ingår i större förhyrningar och dels 


av evakueringslokaler för de pågående byggprojekten. Fler flexibla kontorslokaler behövs för att skapa beredskap inför snabbt 


uppkomna behov och de möjligheter som oväntat kan uppstå. 
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3.1 Aktuella projekt september 2019


PROJEKTSTATUS 
I Lokalförsörjningsplan 2020 redovisas projektens status i respektive faktaruta med siffrorna 1-3 som anger  


konkretiseringsgrad och placering i tid:


1. Projekt med fattat genomförandebeslut (finansiering av totala kostnaden finns)
2. Projekt med fattat utredningsbeslut (utrednings- och/eller projekteringskostnaden är finansierad)
3. Projekt som är under utredning (inga finansieringsbeslut är tagna)


!
!


!
!


!


!


!
!


!


!


!
!


SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT CENTRUM
När Samhällsvetenskapliga fakulteten påbörjar den sista etap-


pen för utvecklingen av fakultetens lokaler inom kv Paradis,  


inbegriper detta ett Samhällsvetenskapligt centrum, med 


bla ett nytt bibliotek. Projektets förstudiearbete pågår under 


hösten 2019 och avslutas i början av 2020, för att därefter 


fortsätta in i ett programhandlingsskede.


Projektets målsättning är att samla fakultetens institutioner 


inom kvarteret Paradis. För att identifiera behov och storlek 


på en ny tillkommande byggnad, har samtliga ännu inte  


ombyggda lokaler i kvarteret ingått i förstudiearbetet.


Ett Samhällsvetenskapligt centrum med bla bibliotek, studie-


miljöer och lärosalar skapas genom en nybyggnad i väster samt 


ombyggnad av hus M och O. Den nybyggda delen kommer  


ge kvarteret en ny framsida mot Gamla köket och hus J,  


samtidigt som den bidrar till att befintliga byggnader kan 


utnyttjas mer effektivt. Fakulteten blir genom den nya bygg-


naden mer tillgänglig och får bättre möjlighet att synliggöra 


sin verksamhet gentemot stad och allmänhet. 


SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 


Projektstatus: 2
Fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten


Skede: Förstudiearbete pågår, klart februari 2020


Yta som lämnas i samband med projektet: -
Hyresökning uppskattad: ca 12 mnkr


Övriga kostnader (inredning mm): -
Beslut: utredningsbeslut 2019-04-25


Finansieras: Samhällsvetenskapliga fakulteten  


samt gemensamma medel enligt STYR 2017/664


Hyresvärd: Akademiska Hus


Tidplan: ETAPP I: Samhällsvetenskapligt centrum 


(nybyggnad + ombyggnad hus M och O, ombyggnad  


hus G, anpassning hus J)


 • Projektering mars 2020 – nov 2022 (prel)


 • Byggtid hus G: maj 2021 – sept 2021 (prel)


 • Byggtid SamC: jan 2023 – maj 2025 (prel)


 • Byggtid hus J: maj 2025 – maj 2026 (prel)


Tidplan: ETAPP II: ombyggnad hus R och hus P


 • Byggtid hus R: maj 2026 – dec 2027 (prel)


 • Byggtid hus P: maj 2026 – dec 2027 (prel)


Lokalarea: ETAPP I 


 • Nybyggnad/ombyggnad: ca 7800 kvm 


(Samhällsvetenskapligt centrum inkl hus M och O)


 • Ombyggnad/anpassning: ca 5000 kvm (hus G och  


hus J)


Lokalarea: ETAPP II


 • Ombyggnad: ca 6200 kvm (hus R och hus P)


3. Planerade lokalförändringar
Detta kapitel redogör för vilka förändringar som planeras i universitetets lokalinnehav. I första 
avsnittet redovisas aktuella utredningar/projekt i Lund, Malmö och Helsingborg. I det följande 
avsnittet redovisas de ekonomiska konsekvenserna av de planerade lokalförändringarna. 
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FORUM MEDICUM
Medicinska fakulteten vill genom Forum Medicum skapa ett samlat kun-


skaps- och studiecentrum för fakultetens samtliga studenter i Lund och 


gynna det tvärvetenskapliga klimatet inom både forskning och utbildning. 


Med ett sammanhållet studiecentrum kan det fysiska resursutnyttjandet 


också effektiviseras. Forum Medicum planeras som en tillbyggnad till BMC 


på Sölvegatan och kommer att ersätta Health Science Center på Baravägen 


i Lund. Projektet omfattar dels en ny byggnad, dels ombyggnad och anslut-


ning till befintliga delar av BMC, samt att gestalta den samlade miljön mot 


Sölvegatan och Kunskapsstråket. Ett parallellt arkitektuppdrag 2015 har 


resulterat i att Henning Larsen Arkitekter har fått förtroendet att arbeta 


vidare med projektet.


Projektstatus: 1
Fakultet: Medicinska fakulteten


Skede: Bygghandling


Yta som lämnas i samband med projektet: Health Science Centre, 


ca 12 500 kvm


Hyresökning uppskattad: ca 27 mnkr 


Övriga kostnader (inredning mm): ca 100 mnkr


Beslut: Beslut om systemhandling 2018-11-30


Finansieras av: Medicinska fakulteten


Hyresvärd: Akademiska Hus


Tidplan: Byggtid 2020–2023


Lokalarea:
 • Nybyggnad ca 14500 kvm


 • Ombyggnad ca 6000 kvm


CMU
Medicinska fakulteten är i behov av nya lokaler på grund av strukturför-


ändring inom verksamheten samt utökad forskning. Lokalbehovet rör en 


anläggning bestående av flex- och produktionsenhet. Enheterna skall möjlig-


göra och stödja medicinsk strålrörsforskning invid forskningsanläggningen 


MAX IV. På grund av forskningens art måste den nya anläggningen ligga i 


omedelbar anslutning till forskningsanläggningen MAX IV. Totalt uppgår det 


uppskattade lokalbehovet för den nya anläggningen till ca 3 600 kvm. De 


lokaler som idag används för en del av den verksamhet som flyttas kommer 


att användas till annan verksamhet inom medicinska fakulteten. En del av 


den nya anläggningen ersätter en lokal inom Medicon Village som kommer 


att lämnas. Totalt utökas medicinska fakultetens förhyrning av lokaler med 


ca 3 600 kvm. Projektet är inne i bygghandlingsskede och beräknas stå klar 


för inflyttning årsskiftet 2021–2022.


Projektstatus: 1
Fakultet: Medicinska fakulteten


Skede: Bygghandling, etablering av byggarbetsplats maj 2019.


Yta som lämnas i samband med projektet: ca 1000 kvm


Hyresökning: ca 23 mnkr/år


Övriga kostnader (inredning mm): ca 11,5 mnkr för inredning  


och ca 30 mnkr utrustning.


Beslut: Genomförandebeslut 2019-04-10


Finansieras: Medicinska fakulteten


Hyresvärd: ML4


Tidplan: Byggtid, 2019–2021


Lokalarea: Nybyggnad 3550 kvm
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!
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Atrierum, bjälklagskanter, 
balkonger och räcken


Atrium


Atriet är det centrala rummet i Forum Medicum projektet, som 
skall samla husets olika funktioner och ge plats till möten på tvärs. 
Val av material och detaljering skall därför uttrycka behovet av ett 
samlande rum med genomgående karaktär. 


Som husets hjärta skall atriet upplevas varmt och välkomnande. 
Dagsljus, som filtreras genom takfönstrets uppbyggnad, skall 
reflekteras mjukt ner genom rummet, på ytskikt som uttrycker 
värme och taktilitet.
Atriet blir som ett solur, som beskriver dagens och årets gång och 
understöttar intuitiv ”wayfinding” uppe på våningarna i det nya 
huset.
Mer är 2000 användare vill dagligen passera atriet på väg upp och in 
till det nya husets olika funktioner. Ytskikt skall därför vara robusta 
och tåla stort slitage för att kunna patinera med värdighet.


För att skapa taktilitet, värme och hög hållbarhet är atriets 
inklädningsmaterial till stor del utfört i trämaterial, som furu-
kryssfanér. Det ger en totalekonomiskt fördelaktig lösning. Det är ett 
miljöriktigt val och det är identitetsgivande för byggnaden. Dessutom 
värderas det att inneklimatet vill påverkas positivt.


Bjälklagskanter
Ett av Forum Medicums karaktäristika är byggnadens modularitet 
och konstruktion. Bjälklagskanter är utformade så att prefabricerade 
pelare och balkar utrycks synligt i atrierummet. Däckets avslutande 
balk mot atriet utformas så att en 400mm hög kant motsvarar 
pelarnas dimension. För att skapa ett precist uttryck utförs balk med 
inskuret upplag. Pelarkonsol skall inrymmas i balkhöjden.


Räcken utförs som 1500mm långa prefabricerade moduler som 
fastgöres i betongbjälklaget. Räcken utförs som rektangulära 
stålståndare och handledare i trä.


Balkonger
Atriets 3 Balkonger vilar på konsoler i atriets bjälklagskant 
och ned stroppas från atrietakets primära bärande stål balkar. 
Balkongerna utförs som 400mm höga skivor, som motsvarar pelare 
och balkdimensionerna i atriekanten. Balkongerna bekläds med 
brandimpregnerad, lackerad Kryssfaner. Akustisk reglering inbyggs i 
beklädningen av balkongerna.
Balkonggolv utförs som linoleum.


Forum Medicum
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MASKINHUSET
M-huset på LTH uppfördes 1963 efter ritning av Klas Anshelm för sektio-


nen Maskinteknik. Funktionen är den ursprungliga. Byggnaden är i behov 


av lokalöversyn och renovering då delar är i originalskick från 1960-talet. 


Lunds universitets fattade ett genomförandebeslut under hösten 2018 


och hyresavtal tecknades med Akademiska hus. Under våren 2019 togs en  


systemhandling fram och i augusti startade detaljprojekteringen. Målet med 


ombyggnationen är att uppdatera M-huset till en modern, attraktiv och 


långsiktigt hållbar studie- och forskningsmiljö, bland annat skapas två nya 


ALC salar* som blir unika för LTH. V-huset är ett referensobjekt men M-huset 


har sina särdrag. Ombyggnationen berör hela M-huset förutom Motorlab 


och delar av norra apparathallen. 


Projektstatus: 1
Fakultet: LTH


Skede: Bygghandling, evakueringslokaler färdigställs på KC4


Yta som lämnas i samband med projektet: -
Hyresökning: ca 16 mnkr 


Övriga kostnader (inredning mm): 27,5 mnkr


Beslut: Genomförandebeslut 2018-10-11


Finansieras: LTH


Hyresvärd: Akademiska hus


Tidplan: 
 • Projektering klart 2020–02


 • M-husets verksamheter börjar utflyttningen till evakueringslokaler 


2020–05


 • Byggtid 2020–07 till 2022–05


 • Inflyttning sommaren 2022


Lokalarea 
• Nybyggnad, ca 570 kvm


• Ombyggnad, ca 20 000 kvm


KÅRHUSET
Kansli LTH har behov av att samla sina kanslilokaler. De sitter idag i Kårhuset, 


E-huset, Studiecentrum och Navet. En tidig skiss visar att hela kansliet kan 


inrymmas i Kårhuset och Navet. Om Kårhuset är aktuellt för ombyggnad bör 


logistik och entréförhållanden ses över för att anpassas till den kommande 


spårvägen. Även TLTH har framfört behov av större och förändrade lokaler 


och vidare är Kårhusets aula och hörsal i behov av upprustning. Övriga bru-


kare i Kårhuset är TLTH, Restaurang Moroten & Piskan samt Gemensamma 


lärosalar. Ett parallellt skissuppdrag har genomförts av tre arkitektkontor 


under 2018. Utifrån dessa idéer bearbetas projektet för beslut om fortsatt 


utredning och finansiering.


Projektstatus: 3
Fakultet: LTH


Skede: Diskussioner om projektets omfattning och finansiering 


Yta som lämnas i samband med projektet:  
E-huset plan 5 ca 1000 kvm


Hyresökning: under utredning


Övriga kostnader (inredning mm): -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: Akademiska Hus


Tidplan: - 
Lokalarea:


 • Nybyggnad ca 1000 kvm


 • Ombyggnad ca 5600 kvm


!
!


!
!


!


!


!
!


!


!


!
!


!
!


!
!


!


!


!
!


!


!


!
!


KÅRHUS
LYKTAN


2018-10-22 PARALLELLT UPPDRAG , KÅRHUSET, LUND. AKADEMISKA HUS 


LTH OCH NATURVETENSKAPLIGA FAKUTETEN


*ALC (Active learning classroom) Med läro-
salar utformade enligt konceptet ALC kan en 
kombination av fysiska möten och processer 
i det fysiska rummet kompletteras och stöd-
jas med digitala resurser och pedagogiska 
digitala verktyg. Studenterna kan ta med sig 
egen dator och visa dokument på gruppens 
bildskärm eller på alla gruppers bildskärmar. 
Läraren kan från sin position mitt i rummet 
lätt följa resultat från gruppernas arbete på 
gruppernas whiteboards och bildskärmar.
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LIVSMEDELSTEKNIK
Livsmedelsteknik har genomgått organisationsförändringar under de senaste 


åren och har ett behov att samlokalisera sin verksamhet. Samlokaliseringen 


sker genom att plan 2 på KC5 hyrs in och iordningställs för Livsmedelsteknik 


som då får att sin verksamhet i ett hus. Ett förfrågningsunderlag är fram-


taget under 2019 och för närvarande (2019-09) pågår hyresförhandlingar 


mellan Lunds universitet och Akademiska hus.


Projektstatus: 1
Fakultet: LTH


Skede: Projektering klart 


Yta som lämnas i samband med projektet: 150 kvm


Hyresökning: hyran blir i princip oförändrad.


Övriga kostnader (inredning mm): Befintlig utrustning  


och inventarier.


Beslut: Genomförandebeslut skall fattas  


när hyresförhandlingen är klar.


Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: Akademiska Hus


Tidplan: Inflyttning till sommaren 2020.


Lokalarea:
 • Ombyggnad ca 700 kvm


KEMISKA INSTITUTIONEN KEMICENTRUM HUS 2
Kemiska institutionen som idag är placerad på Kemicentrum i bla hus 2 


har behov av moderniserade kontor, bättre arbetsmiljö och lablokaler,  


ca 100 arbetsplatser och ca 30 lab. Utredning påbörjad och framtagande 


av lokalprogram pågår.


Projektstatus: 3
Fakultet: LTH


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: 
Hyresökning: -
Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: Akademiska Hus


Tidplan: -
Lokalarea: Hus 2 omfattar ca 6 700 kvm


CEC 
CEC är idag placerade i Ekologihuset. Verksamheten har vuxit ur sina befint-


liga lokaler och har behov av ca 100 arbetsplatser. Utredning pågår om var 


denna verksamhet kan placeras, eventuellt kan verksamheten samlokaliseras 


med annan verksamhet inom Kemicentrum.


Projektstatus: 3
Fakultet: Naturvetenskapliga fakulteten


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: ca 715 kvm


Hyresökning uppskattad: ca 3 mnkr


Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: -
Tidplan: -
Lokalarea: ca 2000 kvm


NY DATORHALL FÖR LUNARC OCH LDC 
LUNARC och LDC är i behov av nya datorhallar där installationer och tek-


nisk försörjning motsvarar dagens krav på säkerhet, energianvändning och 


resurshushållning. Verksamheterna ser samtidigt möjlighet att samlokalisera 


sina behov i en gemensam hall. Behovet omfattar själva hallen samt de 


kringliggande utrymmen som krävs för hallens drift, totalt ca 450 kvm. 


Utredning inför hyresvärdsupphandling pågår och upphandlingen kommer 


sannolikt att genomföras under 2020.


Projektstatus: 3
Fakultet: LTH och Förvaltningen


Skede: Utredning och upphandlingsunderlag


Yta som lämnas i samband med projektet: ca 700 kvm


Hyresökning uppskattad: ca 2–3 mnkr/år 


Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten 


Hyresvärd: LOU upphandling


Tidplan: tidigast 2021


Lokalarea: ca 450 kvm
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SVS-FLYTT AV LU VERKSAMHETER  
TILL BRUNNSHÖGSOMRÅDET
Science Village Scandinavia (SVS) ligger i nordöstra Lund och är en del av den 


nya stadsdelen Brunnshög. Området omfattar 18 hektar mark mellan MAX 


IV och ESS och kommer att kunna bebyggas med ca 250 000 m² lokaler 


avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning 


och innovation. Den nya spårvägen kommer att koppla samman Lund C med 


Brunnshög och ha sin slutstation i området. Science Village Scandinavia AB 


bildades 2009 med syfte att utveckla området för bebyggelse och ägs av 


Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.


Under 2017 utsåg rektor en arbetsgrupp för att utarbeta en handlingsplan 


för etablering av verksamhet vid SVS. Handlingsplanen skulle belysa utveck-


lingspotential samt effekter inom både utbildning, forskning och samverkan, 


identifiera verksamheter som bör flyttas till Science Village Scandinavia samt 


ta fram konsekvensanalyser både för verksamhet som flyttas och för verk-


samhet som inte flyttas. Arbetsgruppen slutrapporterade sitt uppdrag den 


i januari 2018, fem olika scenarier presenterades i rapporten, från minsta 


etableringen till den mest omfattande och för- och nackdelar med olika 


alternativ presenterades.


Rektor gav våren 2018 givit en beredningsgrupp i uppdrag att fortsätta 


utreda främst det scenario som innebär att i ett första skede utveckla forsk-


ningsmiljöer tätt kopplade till verksamheten på MAX IV och ESS. Främst 


berörs stora delar av Fysiska institutionen och delar av Kemiska institutionen, 


CMU, LINXS, LUNARC samt delar av Maskinteknik/Elektroteknik. Bered-


ningsgruppen lämnade sin rapport i december 2018. I rapporten ingick en 


uppskattning av ytbehov och en indikation av vad hyresökningen kan bli. 


Totalt bedöms lokalbehovet vid en flytt till Science Village enligt scenario 2 


vara ca 21 500 kvm verksamhetsyta, varav ca 6500 kvm utgör en utökning 


av nuvarande lokalyta. Ett scenario där både verksamhetsyta och yta för 


utbildning på grundläggande nivå flyttas bedöms kräva ett totalt lokalbehov 


om ca 25000 kvm och innebär att ungefär 90% av den yta som idag finns 


inom Fysicum berörs. Ett sådant scenario bedöms innebära ca 120 mnkr/


år i ökade hyreskostnader, förutsatt att verksamheternas nuvarande lokaler 


kan lämnas. Utbildningslokaler står för ca 10 mnkr/år av den uppskattade 


ökningen. Hyresindikationen är exklusive Medicinska fakultetens pågående 


lokalprojekt CMU vid MAX IV.


Universitetsstyrelsen fattade i början av 2019 beslut om att en projektgrupp 


skulle tillsättas med fokus på att fortsätta utreda forskningsmiljöer tätt kopp-


lade till verksamheten på MAX IV och ESS (Scenario 2) samt att även parallellt 


fortsätta utreda möjligheten att även inkludera lokaler för grundutbildning 


(Scenario 3). En projektgrupp formerades under 2019. Styrelsen beslutade  


i september 2019 att uppdra åt projektgruppen att i december 2020 presen-


tera ett lokalprogram som kan ligga till grund för upphandling av hyresvärd 


samt att ta fram underlag så att styrelsen senast vid sitt sammanträde i juni 


2020 kanfatta beslut om etablering ska ske enligt scenario 3, samt i så fall 


också omfattningen av scenario 3.


LUND NANO LAB 
En av de verksamheter som är aktuella för en flytt till SVS är Lund Nano Lab 


som är i behov av nya och utökade lokaler. Lokalbehovet omfattar kontor, 


forskningslokaler och renrum om totalt ca 6000 kvm. En möjlig samlokalise-


ring med ProNano, en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikrelaterade 


produkter, diskuteras. ProNano är ett projekt där universitetet, Region Skåne 


och RISE (statens ägarbolag för industriforskningsinstitut) deltar. Om Lund 


Nano Lab lokaliseras till SVS kommer de lokaler inom Fysicum där verksam-


heten idag bedrivs på sikt att lämnas. Lokalerna omfattar ca 900 kvm och 


avtalet löper till 2026.


Projektstatus: 3 


Fakultet: LTH


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: 900 kvm  


Hyresökning uppskattad: ca 40-45 mnkr/år


Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten 


Hyresvärd: LOU upphandling


Tidplan: tidigast 2026


Lokalarea: ca 6 000 kvm


Projektstatus: 3
Fakultet: LTH 


och Naturvetenskapliga fakulteten


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med 
projektet: under utredning


Hyresökning uppskattad: ca 120 mnkr/år


Övriga kostnader: -
Beslut: STYR 2018/654


Finansieras: Verksamheten och 


gemensamma medel enligt STYR 2019/89 


Hyresvärd: LOU upphandling


Tidplan: tidigast 2027


Lokalarea: Nybyggnad ca 20 000-25 000 kvm
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EC I-III RENOVERING OCH NY STUDIEMILJÖ
Ekonomihögskolans huvudanläggning i Holger Crafoords Ekonomicentrum 


uppfördes i tre etapper 1988–97. Efter hand har verksamheten utvidgats 


med lokaler inom IDEON och Alfa 1. De tekniska systemen i Holger Crafoords 


Ekonomicentrum behöver bytas ut och fastighetsägaren SFV kommer att 


succesivt genomföra detta under perioden 2020–2023. 


Ekonomihögskolan har även behov av att tillskapa nya moderna lärande-


miljöer. Målsättningen är att de ca 2000 kvm nya lärandemiljöerna placeras 


i närhet till Ekonomihögskolans befintliga lokaler EC I-III och Alfa 1 för att 


på detta sätt öka kopplingen mellan skolans olika byggnader. I projektet 


ingår även att bättre synliggöra Ekonomihögskolan och skapa en tydligare 


koppling till övrigt campus.


Projektstatus: 3
Fakultet: EHL


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: eventuellt lämnas  


ytor inom IDEON ca 2000 kvm.


Hyresökning: ca 5 mnkr i ökad hyra för EC I-III samt  


ca 6 mnkr i uppskattad ökad hyra i för nya lärandemiljöer


Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten samt gemensamma medel enligt  


STYR 2017/664


Hyresvärd: Statens fastighetsverk/LOU upphandling


Tidplan: EC I-III 2021–2023 och lärandemiljöer tidigast 2024


Lokalarea: EC I-III ca 10 800 kvm, nya lärandemiljöer  


ca 2–3000 kvm


ETT SAMLAT KONSTNÄRLIGT CAMPUS
Lunds universitet utredde år 2015 situationen för den konstnärliga fakulteten 


i Malmö med fokus på verksamhetenslokalbehov. Verksamheten omfattar de 


tre institutionerna för fri konst, musik och teater samt centrumbildningarna 


Inter Arts Center, Körcentrum Syd och fakultetskansliet. Utredningen föreslår 


att universitetet samlokaliserar de tre institutionerna i en gemensam plats. 


Genom att samla hela den konstnärliga fakulteten så främjas samverkan 


mellan institutionerna till förmån för både pedagogik och publikkontakt. 


Marknadsundersökning genomfördes våren 2018.


Lokalprogram för en samlokaliserad fakultet ska tas fram under hösten 


2019. Under 2020 planeras upphandling av hyresvärd enligt LOU. 


Projektstatus: 2
Fakultet: Konstnärliga fakulteten


Skede: Utredning


Hyra och yta som lämnas i samband med projektet:  
hyra ca 30 mnkr, befintlig yta ca 20000 kvm 
Hyresökning uppskattad: ca 30 mnkr


Övriga kostnader (inredning mm): -
Beslut: Inriktningsbeslut i Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2016-04-20


Finansieras: Verksamheten och gemensamma medel enligt 


STYR 2017/664


Hyresvärd: LOU upphandling


Tidplan: Klart tidigast 2025


Lokalarea: Nybyggnad/ombyggnad 16000 kvm
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EKONOMIHÖGSKOLAN KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN


Foto: Johan Persson
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BOTANISKA TRÄDGÅRDEN PALMHUSET
Botaniska trädgårdens stora växthus har länge varit i behov av renovering. 


Bland annat behöver kottepalmen ytterligare utrymme på höjden. Det finns 


behov av allmän förbättring av de tekniska systemen och en översyn av växt-


husets glasning. Verksamheten har behov av butik, reception och en lokal för 


utställningar. En volymskiss är framtagen av fastighetsägaren Statens fastig-


hetsverk och utgör underlag för en kommande kampanj att finna donatorer.


Projektstatus: 3
Fakultet: LUKOM


Skede: Förstudie


Hyresökning: under utredning


Övriga kostnader: -
Beslut: Beslut om förstudie


Finansieras: Verksamheten, donationer och gemensamma medel


Hyresvärd: Statens fastighetsverk


Tidplan: Tidigast 2024


Lokalarea: Ombyggnad ca 1100 kvm


BOTANISKA TRÄDGÅRDEN AGARDIANUM
Agardhianum är byggnaden där Botaniska trädgårdens ledning har sina 


kontorslokaler. Byggnaden behöver en upprustning och att bättre anpassas 


till hur verksamheten bedrivs idag. Projekteringen pågår och med planerad 


byggstart under hösten 2019. Verksamheten beräknas kunna återinflytta 


före sommaren 2020.


Projektstatus: 1
Fakultet: LUKOM


Skede: Bygghandling 


Hyresökning: 0,5 mnkr 


Övriga kostnader: -
Beslut: 2016-12-14 STYR 2016/1555,  


Genomförandebeslut 2018-10-24


Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: Statens fastighetsverk


Tidplan: Byggtid från november 2019 till juni 2020 


Lokalarea: Ombyggnad ca 500 kvm 
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LUKOM OCH UB
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NYA ARKIV FÖR HISTORISKA MUSEET, LUNDS UNIVERSITETS 
KONSTSAMLING OCH SKISSERNAS MUSEUM
LU har flera kulturella centra med stor potential. Av dem är Historiska 


museet (LUHM), Lunds universitets konstsamling (LUK) och Skissernas 


museum (ADK) tre av de sju som finns. För att långsiktigt vårda och göra 


föremålen tillgängliga är dagens magasin otillräckliga, undermåliga och 


inte ändamålsenliga. Projektet är i ett begynnande skede och där tider, 


finansieringsformer och lokaler diskuteras.


Projektstatus: 3
Fakultet: LUKOM


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: ca 3600 kvm


Hyresökning uppskattad: ca 4,5 mnkr


Övriga kostnader: för inredning och utrustning ca 32 mnkr


Beslut: STYR 2015/1271, STYR 2016/1556, V 2017/520


Finansieras: Verksamheten, donationer och gemensamma medel


Hyresvärd: -
Tidplan: Tidigast 2025


Lokalarea: ca 5 300 kvm


UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
En förstudie pågår för att redovisar hur flödena och orienterbarheten i bygg-


naden kan optimeras. Syftet är att åstadkomma en inspirerande, modern 


och begriplig studie- och arbetsmiljö och samtidigt behålla karaktären av 


ett historiskt attraktivt bibliotek. Publika och icke publika delar behöver 


separeras. De publika delarna och läsplatserna bör vara så nära markplan 


som möjligt medan arbetsplatser och låsta samlingar kan placeras högre 


upp i byggnaden.


Projektstatus: 3 


Fakultet: UB


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: -
Hyresökning: Målsättning ca 1 mnkr 


Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten 


Hyresvärd: Akademiska hus


Tidplan: -
Lokalarea: Ombyggnad ca 2–5000 kvm
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Foto: Johan Persson, Kennet Ruona, Mikael Risedal
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KUNGSHUSET
Kungshuset i Lundagård uppfördes under åren 1579–1584 som länsresidens 


åt Kung Fredrik II och har tillhört akademien sedan 1688. Som arkitekt anges 


Didrik Byggmästare.


Byggnaden har genomgått flera stora förändringar under åren, såväl 


exteriört som interiört. Fram till invigningen av det nya universitetshuset 


1882 utgjorde Kungshuset universitetets huvudbyggnad med bibliotek 


och undervisningslokaler. Åren 2015–2017 projekterades Kungshuset för 


ett besökscenter. I januari 2018 såg universitetet möjligheten att använda 


Kungshuset som arbetsplats för universitetsledningen och att använda 


Universitetshuset för mer publik verksamhet. Tillgängligheten löses med 


en ny entré mot Universitetsplatsen och byggnaden förses med hiss. Riks-


antikvarieämbetet har under november 2019 givit tillstånd för att ändrad 


planlösning i huset och nu avslutas projekteringen. Kungshuset är klart för 


inflyttning under 2021.


Projektstatus: 1
Fakultet: Förvaltningen och rektorsämbetet


Skede: Systemhandling


Yta som lämnas i samband med projektet: Verksamheten har 


lämnat delar av Universitetshuset.


Hyresökning: ca  3 mnkr


Övriga kostnader (inredning mm): ca 9 mnkr


Beslut: Genomförandebeslut 


Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: Statens fastighetsverk


Tidplan: Projektering pågår under 2020 och därefter drygt ett års 


ombyggnadsarbete. Beräknad inflyttning slutet av 2021


Lokalarea: Ombyggnad ca 1500 kvm 
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FÖRVALTNINGEN OCH UNIVERISTETSLEDNINGEN


UNIVERSITETSHUSET
I enlighet med rektorsbeslut STYR 2018/216 ska ett förslag för Universitets-


huset tas fram som gör byggnaden till ett besökscentrum och mötesplats. 


Målgruppen är vid och riktar sig till olika grupper av besökare, från turister till 


studenter och gästforskare. Huset kommer bl.a. innehålla informationsrecep-


tion kombinerad med universitets profilshop. Presentation av universitetet 


idag och pågående forskning samt en utställning om universitetets historia.  


I byggnaden kommer det även att finnas plats för studiemiljöer, möteslokaler 


och arbetsplatser. Tillgängligheten behöver ses över.


Projektstatus: 2
Fakultet: Förvaltningen och rektorsämbetet 


Skede: Förstudie


Hyra och yta som lämnas i samband med projektet: -
Hyresökning: -
Övriga kostnader: -
Beslut: Beslut om förstudie


Finansieras: Verksamheten


Hyresvärd: Statens fastighetsverk


Tidplan: Klart tidigast 2023


Lokalarea: ca 4300 kvm


FÖRVALTNINGEN
En översyn av förvaltningens lokaler pågår. Delar av förvaltningen har behov 


av fler lokaler och några sektioner har behov av att samlokaliseras. Under 


2019 renoverades Byrålogen och för att skapa mer plats flyttade hela sektio-


nen Forskning samverkan och innovation som varit utspridd på fem olika 


lokaliteter på campus under hösten 2019 till Medicon Village i nya lokaler. 


Planering pågår av resterande delar av Förvaltningen och LU Byggnad utreder 


även Förvaltningens långsiktiga lokalbehov på fem och tio års sikt.


Projektstatus: 3
Fakultet: Förvaltningen


Skede: Utredning


Yta som lämnas i samband med projektet: St Algatan ca 2250 


kvm och Botaniska museet ca 1700 kvm 


Hyresökning: -
Övriga kostnader: -
Beslut: -
Finansieras: Verksamheten 


Hyresvärd: -
Tidplan: -
Lokalarea: ca 25 000 kvm 


Foto: Petra Francke
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3.2 Projektförteckning


Tabellen redovisar en förteckning för aktuella utredningar/projekt. Den grundar sig på tidsplaner som i sig inte 
garanterar ett visst tempo i genomförandet, utan snarare är tekniska beräkningar av tidigast möjliga färdigställande.


PROJEKT 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


Agardianum


Livsmedelsteknik


Kungshuset


Maskinhuset


Universitetsbiblioteket


CEC


Forum medicum


CMU


Förvaltningen framtida 
lokalbehov


Universitetshuset


LUNARC /LDC


Kårhuset


Kemiska institutionen, 
KC hus 2


Nya arkiv för bla Historiska 
och Skissernas museum


EC I-III


EHL Nya lärandemiljöer


Samhällsvetenskapligt 
centrum, etapp 1


Samhällsvetenskapligt 
centrum, etapp 2


Lund Nano Lab


Samlokalisering 
Konstnärliga fakulteten


Palmhuset


SVS


UTREDNING


UTREDNING/LOU


PROJEKTERING


BYGGTID


ALT BYGGTID
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3.3  Utveckling och finansiering av lokalkostnader 


Diagrammet 3.3:1 nedan visar prognosen för lokalkostnadsutveckling 2020–2025 inklusive alla planerade projekt. Indexering 


är inte gjord. I flera projekt saknas ännu riktigt underlag för att ange belopp för ökad lokalkostnad eller för universitetets egna 


investeringar i inredning, utrustning mm. Att belopp ändå kan redovisas beror på att uppskattningar erfarenhetsmässigt kan 


göras. Efterhand kommer fortsatta utredningar att ge bättre underlag och bättre precision i siffrorna. Uppskattade förändringar 


av lokalkostnader avser nettoökning, det vill säga hänsyn har tagits till besparingar på grund av uppsagda lokaler. Det förutsätts 


att samtliga lokalkostnader för projekten faller på respektive brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel. Endast ett fåtal 


projekt kan erhålla centralt stöd.


Diagram 3.3:1. Lokalkostnader 2019–2030 


3.4 Finansieringsstöd till prioriterade projekt


Universitetet står inför många stora förändringar av lokalbe-


ståndet i form av utbyggnader, förädlingar och nybyggnatio-


ner. Flera stora och kostsamma projekt har identifierats och är 


under projektering. Totalt kan det sammanlagt de närmaste 


tio åren röra sig om 250 mnkr per år i ökade hyreskostnader 


(exklusive KPI- uppräkningar), varav nybyggnation vid SVS står 


för ca 50 procent av ökningen.


 


Det har tidigare identifierats ett behov av att stödja vissa särskilt 


utpekade projekt, både engångsvis och mer stadigvarande. Uni-


versitetsstyrelsen skapade en universitetsgemensam lokalfond 


på totalt 10 mnkr i resursfördelningen 2014. År 2016 förstärktes 


avsättningen till lokalfonden till 25 mnkr (8,5 mnkr från utbild-


ning och 16,5 från forskning) och lokalfonden har därefter fått 


25 mnkr i de följande resursfördelningarna. Sammanlagt har 


fonden erhållit 120 mnkr till och med 2019. Lokalfonden är i 


första hand tänkt att användas till att bära delar av de ökade 


hyreskostnaderna för särskilt identifierade projekt samt för till-


fälliga renoverings- och projekteringskostnader som inte kan 


bäras av annan verksamhet. I verksamhetsplanen och resurs-


fördelningen för 2020 beslutades att de ersättningar som avser 


permanenta hyreskostnader flyttas över från fonden till berörd 


fakultets ram. Lokalfonden minskar därmed med drygt 10 mnkr.


 


I den senaste lokalförsörjningsplanen, såväl som i tidigare 


resursfördelningsbeslut, har styrelsen beslutat att vissa identi-


fierade projekt ska få hjälp med ökade hyreskostnader. Dessa 


lokalprojekt finns vid följande fakulteter:


 • Samhällsvetenskapliga fakulteten (upp till 10 mnkr per år).


 • Konstnärliga fakulteten (upp till 10 mnkr per år samt 5 mnkr 


under 10 år).


 • Ekonomihögskolan (upp till 10 mnkr per år).


I verksamhetsplanen och resursfördelningen för 2020 besluta-


de styrelsen att gemensamma medel även ska tillföras berörda 


verksamheter som flyttar upp verksamhet till SVS med högst 


30 mnkr. Det finns därmed löften om hyressubventioner med 


gemensamma medel på sammanlagt 65 mnkr.


Foto: Kennet Ruona, Charlotte Carlberg Bärg
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I augusti 2019 flyttade Socialhögskolan 
 in i nya lokaler i G:a köket.
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Högskolepedagogisk utbildning vid Lunds universitet 


Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den18 juni 2019 att rektor 
innan årets slut ska återkomma till styrelsen om hur Lunds  
universitet säkerställer den pedagogiska kompetensen bland lärare. 


Engagerade och skickliga lärare –en kvalitetsfråga 


I Lunds universitets strategiska plan betonas betydelsen av utbildning, 
undervisning och pedagogik.1 Lärarna ska ha hög pedagogisk kompetens och 
särskilt pedagogiskt skickliga lärare ska premieras. Detta, menar universitetet, är 
viktigt för den sammanflätning av forskning och utbildning som särskilt 
kännetecknar ett forskningsintensivt universitet, samt att studenter och lärare 
befinner sig i attraktiva lärandemiljöer. På så sätt kan Lunds universitets mål om 
ett universitet i världsklass nås. 


Andra dokument som diskuterar högskolepedagogisk utveckling och därmed bidrar 
till att säkerställa undervisande personals pedagogiska kompetens är t.ex. 
Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet (vad gäller pedagogisk 
skicklighet, pedagogisk utbildning, lika omsorg vid bedömning m.m.) och Policy 
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning (t.ex. kvalitetskriteriet 
om undervisande personals pedagogiska skicklighet).2  


I verksamhetsplanen för den gemensamma utbildningsnämnden för 2019 har 
förnyelse av utbildning lyfts fram som ett prioriterat område för nämnden.3 Bland 
annat avser nämnden att ta fram ett pedagogiskt ramverk för universitetet och 
bedriva utvecklingsprojekt kring digitalisering av utbildning och undervisning. I 
verksamhetsplanen för den gemensamma nämnden för forskarutbildning är 
handledarutbildning ett prioriterat område.4 


Nytänkande vad gäller undervisningsformer är nödvändigt för att utbildningen ska 
vara i fas med samhällsutvecklingen, samhällets behov och därmed vara relevant. 
Inkluderande förhållningssätt ska också vara självklart i undervisningen. För att 


1 Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 
2 Lunds universitets anställningsordning, STYR 2019/1077 och Policy för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet, STYR 2016/179 
3 Verksamhetsplan för universitetets gemensamma utbildningsnämnd, STYR 2019/1 
4 Verksamhetsplan för forskarutbildningsnämnden 2018-2019 
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 2 
möta morgondagens krav på högre utbildning och svara mot studenternas 
efterfrågan behöver en ständig utveckling och förnyelse av utbildning ske. 
Kvalitetsarbetet ska inte bara säkra en miniminivå utifrån dagens behov, utan 
arbetet ska även inkludera aspekter om förnyelse. Förnyelse kan också handla om 
att testa ny pedagogik eller nya idéer. Hållbara utbildningar ställer även krav på att 
universitetet tillhandahåller välfungerande lärandemiljöer, t. ex. aktiva läranderum 
och att lärarna utvecklar sin undervisning med studentens lärande i fokus. 
 
Även viktiga och angelägna frågor som Agenda 2030 och hållbar utveckling ställer 
nya krav på utbildningar, både till form och till innehåll. Lärare behöver utbildas 
och utrustas med verktyg för integrering av hållbarhetsmålen i kurser. Kurser för 
lärare om Agenda 2030 och hur dess olika mål kan integreras i undervisningen, är 
under utveckling. Detsamma gäller den pågående digitaliseringen och artificiell 
intelligens. 
 
En annan framtidsutmaning är en alltmer heterogen studentgrupp. Det kan t.ex. 
röra sig om studenter med olika ingångar till universitetet, studenter från 
studieovana miljöer, studenter med funktionsvariationer, internationella studenter 
samt yrkesverksamma i olika delar av livet som behöver fortbildning eller 
yrkesväxling. En bredare rekrytering av studenter till universitetet är nödvändig för 
att behålla och utveckla kvaliteten i vår verksamhet. I detta sammanhang är den 
pedagogiska utvecklingen en utmaning och avgörande för att bättre ta till vara 
bredden i en studentgrupp. 
 
Behörighetskrav 
 
Anställningsordningen vid Lunds universitet beskriver kravnivåerna för de olika 
anställningsformerna, både vad gäller omfattning och mål. Även bedömning om 
motsvarande kompetens och erfarenhet samt undantag från kravet regleras här, 
t.ex. att den anställde vid särskilda skäl ska genomgå högskolepedagogisk 
utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås. 
 
Om Lunds universitet vill fortsätta vara ett universitet i världsklass behöver även 
andra sätt att inhämta relevanta kunskaper för att bli behörig som lärare vara 
möjliga och former för validering av tidigare meriter behöver utvecklas. Det finns 
inte ett sätt att meritera sig som lärare. SUHF:s rekommendationer omfattar även 
att uppfyllda mål ska erkännas av andra lärosäten. Däremot är frågan om 
kunskaper förvärvade utanför Sverige inte lika tydlig, vilket är en viktig aspekt 
ifall universitetet vill fortsätta rekrytera lärare från andra länder än Sverige.  
 
Utöver mål och omfattning av olika krav är det centralt att kursutbudet svarar mot 
universitets behov. Redan nämnda områden som digitalisering och det heterogena 
klassrummet behöver återspeglas i kursutbudet. I den handlingsplan för 
internationalisering som beslutades av universitetet i oktober 2019 anges att ett 
kunskapsunderlag kring pedagogisk utveckling ska tas fram för 
internationalisering av pedagogik och undervisning i mångkulturella 
studentgrupper. Även förslag på hur studenterna ska utveckla internationell 
förståelse och interkulturella kompetens ska tas fram, vilket kan ställa nya krav på 
undervisningen.5 För dessa ändamål behövs relevanta kurser och/eller annan 
kompetensutveckling för lärare. 


                                                
5 Handlingsplan för internationalisering vid Lunds universitet 2019-2021, SAMV 2018/444 
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Målsättningen om att alla lärare som undervisar på Lunds universitet ska ha minst 
10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning medför en rad 
utmaningar, t.ex. behöver utbildningsutbudet (både till volym och till innehåll) 
öka. En sådan eventuell ökning behöver relateras till andra viktiga satsningar som 
rör utbildningens kvalitet. 
 
Uppföljning 
 
Hösten 2017 konstaterade internrevisionen att ”den universitetsövergripande 
uppföljningen av hur universitetet når upp till målsättningen på 10 veckors 
högskolepedagogisk utbildning för lärare och att anställningsordningen efterlevs” 
behöver förstärkas och att det måste säkerställas att ”universitetets systemstöd ger 
möjlighet till uppföljningar av den högskolepedagogiska utbildningen”.6 Inom 
universitetsförvaltningen har ett sådant systemstöd tagits fram.7 
 
I den rapport som genereras ur uppföljningssystemet kommer uppgifter om hur 
många lärare som genomgått fem respektive tio veckors högskolepedagogisk 
utbildning att framgå, nedbrutet på universitetsgemensam, fakultets-, institutions- 
och individnivå, med möjlighet till indelning efter befattning och ålder. 
Uppgifterna innehåller också det exakta antalet veckor högskolepedagogisk 
utbildning som en lärare har genomgått. Dessa resultat kommer att kunna 
redovisas i procentandelar, absoluta tal (antal individer) och med namn på enskilda 
individer som ännu inte genomgått den högskolepedagogiska utbildningen om fem 
veckor som anställningsordningen vid Lunds universitet kräver. Det senare är 
avgörande för att kunna följa upp de individer som blivit anställda med villkoret 
att de ska genomgå högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor 
under de två första åren av sin anställning. Resultaten planeras redovisas årligen 
för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden, med start i början av 2020. 
 
Andra former av uppföljning av lärarnas pedagogiska kompetens är t.ex. 
kvalitetsarbetet vid universitetet med utbildningsutvärderingar och inrättande av 
nya program. Inom dessa processer ingår frågor om lärarnas pedagogiska 
kompetens. Resultaten av processerna följs bl.a. upp i universitetsledningens 
kvalitetsdialoger med fakulteterna.  
 
Kompetensutveckling och meritering 
 
Lunds universitet vill också att lärarnas kompetensutveckling ska ses i ett längre 
perspektiv och inte endast omfatta de behörighetsgivande kurserna. Att ständigt 
uppdatera och utveckla sina kunskaper i linje med de utmaningar som lärare möter 
i sin undervisning bör vara centralt i lärarrollen. Ibland kan det vara mer 
ändamålsenligt att lägga resurser på sådan kompetensutveckling än att utöka 
kraven på genomgången behörighetsgivande kurser. Det behövs ett ändamålsenligt 
kursutbud som tar hänsyn till detta, men även andra sätt som återkommande 
pedagogiska seminarier, mentorskap och utveckling av medarbetarsamtal behöver 
uppmärksammas. Ett attraktivt kursutbud bör också kompletteras med en variation 


                                                
6 Granskning av hantering av pedagogisk utbildning för lärare, s. 7, STYR 2017/1470 
7 Yttrande över Internrevisionens granskning av hantering av pedagogisk utbildning för 
lärare, STYR 2017/1470 
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av distributionsformer. Till exempel bör onlinekurser utvecklas för att möjliggöra 
för fler lärare att ta del av kurserna.  
 
Att undervisa och forska ska vara lika meriterande och tydlighet kring karriärvägar  
och framtida kompetensförsörjning ska råda. Inte minst ställer detta krav på 
lärarförslagsnämnderna vid fakulteterna. Utbildningsnämnden har finansierat 
utvecklingsprojekt kring högskolepedagogisk utveckling för lärare bl.a. ett projekt 
om att stärka de pedagogiska sakkunnigutlåtandena vid universitetet. Resultaten 
från projektet om behovet av att stärka bedömningsprocessen i detta avseende har 
diskuterats både inom nämnden och inom fakulteter. Andra sätt att uppmärksamma 
och skapa incitament för pedagogisk utveckling och ge pedagogisk skicklighet 
större tyngd i meriteringssammanhang, är de pedagogiska akademierna som finns 
vid fyra fakulteter.8  
 
Canvas på LU -  en universitetsgemensam lärplattform 
 
Efter beslut i den universitetsgemsamma utbildningsnämnden hösten 2018 har ett 
projekt startat för en gemensam lärplattform vid Lunds universitet, Canvas. Detta 
implementeringsprojekt löper under två år, och vid utgången av 2019 ska de övriga 
gemensamma systemen vara utfasade. Projektet är en del i universitetets 
digitalisering av undervisningen och är därmed inte bara ett IT-projekt. 
 
Projektet utgör också i hög grad en del av den högskolepedagogisk 
kompetensutveckling, och ska bidra till att stärka och höja den digitala 
kompetensen samt svara mot pedagogiska behov och utmaningar i all utbildning 
oavsett nivå och inriktning. Målet är också att Canvas ska möjliggöra 
gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom och mellan lärosäten, 
nationellt och internationellt. Vidare erbjuds utbildning till lärare och 
administratörer genom olika utbildningspaket som utvecklats, både som fysiska 
kursträffar och självstudier online. För tillfället finns över 600 kurser i Canvas, 
och mer än 1000 lärare och 12 000 studenter använder redan den nya 
lärplattformen.  
 
Avslutning 
 
Utbildningsnämnden har förnyelse av utbildning med högsta kvalitet som en 
prioriterad fråga för sitt arbete. Här är ett pedagogiskt ramverk ett exempel på en 
aktivitet för att tydliggöra universitetets ambition med frågan. Under sitt internat 
2019 diskuterade nämnden vad ett sådant ramverk skulle kunna innehålla och vilka 
behov det skulle svara mot. Vidare kommer resultaten av uppföljningen av lärarnas 
högskolepedagogiska kurser möjliggöra en analys och diskussion i 
utbildningsnämnden om vad som en realistisk och önskvärd målbild för Lunds 
universitet i sin strävan att ha engagerade och skickliga lärare och därmed vara ett 
universitet i särklass. 
 


                                                
8 Förutsättningar för att inrätta pedagogiska akademier vid fakulteter som idag saknar 
sådana (Larsson, Lunds universitet 2015) 
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