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Lägesrapport från den centrala Ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling 


Den nya Ledningsgruppen har haft fyra möten sedan starten våren 2015; 
11/6, 15/9, 21/10 och 3/12. Fokus har främst varit att diskutera gruppens 
arbetsformer, hur långsiktighet i arbetet ska kunna uppnås och att ta fram ett 
åtgärdsförslag på de medel som avsatts för att främja den ojämna 
könsbalansen inom professorskåren. En viktig konklusion är att arbetet för 
jämställdhet och lika villkor måste integreras i ”linjen” om det ska få någon 
långvarig och verklig effekt. 


Satsningar och åtgärder som har justerats och konkretiserats i 
Ledningsgruppen under 2015: 


1) Inbjudan till fakulteterna om att söka medel för särskilda satsningar i syfte
att på lång och kort sikt uppnå en jämn könsbalans på professorsnivå – 4
mnkr. Ansökningstiden går ut 15 februari 2016. Satsningen upprepas i
oktober 2016.
2) Inbjudan till fakulteterna att söka medel för medfinansiering av
gästprofessurer i Hedda Anderssons namn – 2 mnkr. Ansökningstiden gick ut
29 januari, 2 ansökningar har inkommit. Satsningen återupprepas i oktober
2016.
3) Ledningsgruppen kommer under 2016 lägga grunden för utbildning riktad
till lärarförslagsnämnder och andra som arbetar med rekrytering, i syfte att
göra dessa medvetna om ”unconscious bias” och hur man kan motverka detta
hos sig själv. Arbetet kommer att göras i samråd med projektledaren för
sektionen Personals projekt om rekryteringsprocessen, Anna Sjösten.
4) Utveckling av statistiken för att kunna följa upp jämställdhet och lika
villkor inom universitetet. Omfattar även teknisk och administrativ personal.
500 tkr.
5) Beslut att tydliggöra möjligheten att söka medel för särskilda insatser för
jämställdhet och lika villkor, utöver ovan nämnda. Ledningsgruppen inför en
återkommande inbjudan (i november varje år) för personal, studenter,
grupper och nätverk inom LU att söka medel för att främja jämställdhet och
lika villkor, likt den Uppsala universitet har. Inbjudan är under utveckling,
första inbjudan går ut i slutet av februari/mars, upprepas i november 2016.
300 tkr.


Anna Maria Drake 
Ordförande i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 
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Forskningsproduktion 


1. En global utblick


Underlaget som används här är sammanställt av CWTS (Centre for Science and 
Technology Studies) vid Leiden University som i sin tur utgått från publikationer 
som indexerats i Web of Science. 750 universitet som under en 4-årsperiod 
registrerat minst 1 100 fraktionerade publikationer ingår. 


Flera rankinginstitut rankar universitet utifrån bl.a. publikationer och citeringar. 
För att få fram meningsfull information ur publikationsdatabaserna (det finns fler 
än Web of Science) måste materialet bearbetas. Det kan göras på många olika sätt, 
vilket då naturligtvis leder till olika siffror. Fördelen med data från Leiden är 
främst att deras metod är öppen och hyfsat transparent samt att all data är öppet 
tillgänglig. Det är också så att Leiden inte försöker knåda ihop alla data till en 
enkel rankinglista utan redovisar ett drygt 40-tal olika indikatorer var för sig. 


Först kan man konstatera att hela sektorn vuxit ganska kraftigt de senaste åren. 
Antal publikationer har ökat med 20 % från 2006-2009 till 2010-2013. 


Figur 1: Alla publikationer i Leidendatabasen 
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 2 
Utvecklingen vid Lunds universitet under samma period är lägre, ca 13 % och det 
är ”Biomedical and health sciences” och ”Social sciences and humanities” som står 
för ökningen, medan övriga områden ligger konstant eller till och med minskar. 
Relativt sett är ökningen störst inom ”Social sciences and humanities” men svarar 
ändå bara för ca 10 % av antalet publikationer från LU. 
 
Figur 2: Antal publikationer vid LU, per ämnesområde 


 
 
Relationen mellan de olika ämnesområden speglar ganska väl hur det ser ut globalt. 
Ur det perspektivet kan man alltså säga att LU:s bredd i stort motsvarar 
genomsnittet för alla universitet i världen. 
 
Skillnaden ligger främst i relationen mellan ”Biomedical and health sciences” och 
”Physical sciences and engineering”. Det är asiatiska universitet som avviker från 
europeeiska och amerikanska. Där är det ”Physical sciences and engineering” som 
dominerar. 
 
Figur 3: Antal publikationer, Asien, per ämnesområde 


 
 
Noterbart är att Asien visserligen ökar kraftigt, men tillsammans ändå svarar för 
bara knappt en fjärdedel av alla publikationer i vårt underlag. Det är egentligen 
bara Kina och i viss mån Sydkorea som svarar för ökningen i Asien. 
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Figur 4: Antal publikationer, Asien, per land 


 
 
 
Volymen är en sak. Än viktigare är det att titta på vilken betydelse publikationerna 
har. Det mäter man genom att titta på hur ofta de citeras. Det kan också uttryckas 
som ”närvaro” i den globala forskningen. 
 
Eftersom citeringsmönstren varierar stort mellan olika forskningsfält brukar man 
använda så kallade fältnormerade citeringar. På så vis får man ett justerat värde för 
citeringsgraden i förhållande till vad som är en normal citeringsgrad inom fältet. 
Det innebär att en publikation som citeras lika många gånger som genomsnitts-
publikationen inom samma ämne, tilldelas värdet 1. Därmed gör man jämförelser 
mellan olika ämnesområden mer ”rättvis” och samtidigt tar man bort effekter av 
volymökning.  
 
Figur 5: Genomsnitt fältnormerad meledcitering, några länder i väst och Asien 


 
 
Bilden visar att en genomsnittlig publikation från Sverige (baserat på de lärosäten 
som ingår i underlaget) citeras 5 % mer än genomsnittet i världen. Det är intressant 
att notera att Singapore, Kina och Sydkorea är de länder som ökar mest. 
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Bland svenska lärosäten är det KI, följt av LU som publicerar mest. 
 
Figur 6: Antal fraktionerade publikationer Svenska lärosäten 


 
 
 
Alltså en tydlig uppåtgående trend för samtliga lärosäten volymmässigt.  
 
 
 


2. Bibliometrin i statsbudgeten 
Tjugo procent av statens fasta resurser till svenska lärosäten fördelas i konkurrens. 
Hälften av dessa medel fördelas baserat på hur mycket externa forskningsanslag 
lärosätena har tilldelats. Den andra halvan baseras på antal publikationer och 
citeringar. Underlaget tas fram årligen av VR och består av publikationsdata från 
Web of Science under en fyraårsperiod. För statsbudgeten 2016 utgörs underlaget 
av publikationer från 2011-2014. Publikationerna fraktioneras utifrån de 
medverkande författares adresser så att varje lärosäte tillräknas sin ”andel” av 
publikationen. Det som redovisas här är det underlag som VR levererar till 
utbildningsdepartementet. Det bör noteras att departementet därefter applicerar 
ytterligare vikter (baserade på lärosätenas ämnesmässiga sammansättning) innan 
omfördelningen sker. 
 
I fördelningsmodellen räknas ett så kallat bibliometriskt index fram för varje 
lärosäte och det är varje lärosätes andel av det totala bibliometriska indexet som är 
grunden för fördelningen. Beräkningen av bibliometriskt index är komplicerad och 
ska inte beskrivas i detalj här. Kort uttryckt består beräkningen av två 
komponenter: artikelproduktion och citeringsgrad. Artikelproduktionen justeras 
med olika vikter för att kompensera för skillnader i publiceringsvolym mellan olika 
forskningsområden. En ”normalforskare” inom litteraturvetenskap publicerar 
exempelvis mycket färre artiklar som indexeras i Web of Science än en forskare 
inom kemi.  
 
Citeringsgraden är också justerad utifrån vad som är en normal citeringsnivå inom 
respektive forskningsområde. Värdena för artikelproduktionen och citeringsgraden 
multipliceras med varandra för att ta fram det bibliometriska indexet. 
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LU:s resultat i fördelningsmodellen i statsbudgetarna 2010-2016 (figur 7) visar att 
indexet förvisso har stigit men att vår andel totalt sett har minskat. En del andra 
lärosäten har uppenbarligen gått fram ännu mer. En närmre granskning av 
underlaget visar också att LU:s genomsnittliga citering (fältnormerad 
medelcitering) har minskat och att det är den ökade publiceringsvolymen som på 
egen hand bidrar till ökningen av det bibliometriska indexet. 
 
 
 
Figur 7. LU:s resultat i fördelningsmodellen 2010-2016 


 
 
 
Om vi jämför med andra större universitet (figur 8) kan vi konstatera att LU och KI 
har en snarlik negativ utveckling under perioden. LiU visar en genomgående 
positiv utveckling medan SU ökade sina andelar fram till 2016 års underlag där 
lärosätet tappade över en procentenhet (mer om detta längre fram). I övrigt är 
rörelserna inte så stora. Observera att figuren visar procentuell andel för respektive 
lärosäte av det totala, nationella bibliometriska indexet. Utfallet redovisas per 
budgetår under perioden 2010-2016.  
 
  


Publiceringsperiod 
(budgetår) 


2005-
2008 
(2010) 


2006-
2009 
(2011) 


2007-
2010 
(2012) 


2008-
2011 
(2013) 


2009-
2012  
(2014) 


2010-
2013 
(2015) 


2011-
2014 
(2016) 


LU:s bibliometriska 
index 


5390 5411 5465 5654 5734 6166 6481 


LU:s andel av totalt 
bibliometriskt 
index 15,7% 14,8% 14,4% 14,0% 13,5% 13,5% 13,4% 


Fältnormerad 
medelcitering 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13 1,13 1,12 


Volym, 
fraktionerade 
publikationer 5537 5536 5566 5599 5768 6097 6377 







 6 
Figur 8. Andel av bibliometriskt index, statsbudget 2010-2016. Lärosäten med 
>4%. 
 


 
 
 
 
De mindre lärosätena har en mer brokig utveckling (figur 9) men sammantaget kan 
det konstateras att många av dem ökat sina andelar. 
 
 
  


0,00%


2,00%


4,00%


6,00%


8,00%


10,00%


12,00%


14,00%


16,00%


18,00%


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Lunds universitet


Uppsala universitet


Karolinska institutet


Stockholms universitet


Göteborgs universitet


Kungliga tekniska
högskolan


Linköpings universitet


Umeå universitet


Sveriges
lantbruksuniversitet


Chalmers tekniska
högskola







 7 
 
Figur 9. Andel av bibliometriskt index, statsbudget 2010-2016. Lärosäten med 
<4% 
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Ett par av lärosätena har ökat sina andelar betydligt (figur 10), om än från mycket 
låga nivåer. KAU har ökat med sin andel med 90% från 2010 medan de övriga mer 
än fördubblat sina. 
 
Figur 10. Lärosäten med starkt positiv utveckling 
 


 
 
 
 
Trots den avancerade beräkningen i fördelningsmodellen visar SU:s resultat i 2016 
års underlag att enstaka artiklar faktiskt kan påverka resultatet för ett helt lärosäte. 
Vid en närmare undersökning av SU:s plötsliga nedgång (figur 11) framkom 
nämligen att en stor del av förklaringen fanns att hämta hos en extremt välciterad 
artikel inom sociologi som inte längre ingick i underlaget. 2016 års underlag 
baseras på publikationer från 2011-2014 och artikeln ifråga publicerades 2010.  
 
 
Figur 11. Utveckling, Stockholms universitet  
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VR har tagit fram ett förslag till ny modell för resursfördelning till universitet och 
högskolor – Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige (FOKUS). 
Förslaget är för närvarande ute på remiss och om FOKUS, som till stor del bygger 
på sakkunniggranskning, blir verklighet kommer den att ersätta den nuvarande 
bibliometriska modellen. Enligt FOKUS föreslås dock bibliometri användas dels i 
form av publiceringsprofiler som ska fungera som bakgrundsinformation till 
sakkunniggranskare inom ämnespanelerna, dels som indikator på vetenskaplig 
kvalitet inom de områden som lämpar sig för citeringsanalys. 
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Rektorsinformation 2016-02-12
UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN SEDAN 1666


• Terminsstart. Välkomnat nya studenter: Welcome
reception 13 jan och hälsningsgille den 29 jan


• 14 jan – Möte med Studenthälsan om nationskulturen


• 19-20 jan – SUHF:s rektorskonferens


• 27 jan – Forskarkarriärutredningen, 2:a mötet


• 29 jan – Årshögtiden med utdelning av pedagogiska 
priser


Bilaga  5 a
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• 1 feb – Kampanjstyrelsen


• 4 feb – Studentafton med Edward Snowden


• Idag  – Rektorsinstallation Kerstin Tham, Malmö 
högskola


• Personalfråga M-fak


• Uppföljning av nu gällande strategisk plan. Process


• Regeringsuppdrag om praktikplatser för nyanlända 
arbetssökande


EVA


• 7-8 jan - LERU Vice-rectors for Learning & Teaching 
möte i Milano


• 11 jan - Besök av Köpenhamns universitet


• 12 jan - Anna Lindh-föreläsning


• 19 jan – Besök av University of Leicester


• 3 feb – Seminarium om breddad rekrytering


• 4-5 feb – GUL möte i Uppsala 


• LU:s avtal med U21 uppsagt
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Rektor  


2016-02-05 


Universitetsintern remisshantering av ”Utvecklad ledning av universitet 
och högskolor” (SOU 2015:92) 


Inledning 
I maj 2014 beslutade förra regeringen att utse den tidigare rektorn för 
Stockholms universitet, Kåre Bremer, till särskild utredare, med uppdrag att 
kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna 
förslag på utvecklingspunkter (direktiv 2014:70).  


Direktiven skrevs mot bakgrund av autonomireformen 2011 som, genom 
ändring i högskolelagen och högskoleförordningen, gav svenska lärosäten större 
frihet att besluta om den interna organisationen. De tidigare bestämmelserna om 
fakultetsnämnder och särskilda organ utgick. Genom autonomireformen fick 
lärosätena ökad frihet att organisera beslutsfattande och beredning av 
tillsättning av lärartjänster, utbildning och forskning.  


Istället infördes bestämmelserna i 2 kap. 6 § i högskolelagen. Här anges att beslut 
ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om 
besluten kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i 
utbildningen eller organisation av eller kvalitet i forskningen. Om bedömningen 
ska göras av en grupp personer ska majoriteten av dessa ha vetenskaplig eller 
konstnärlig kompetens. Likaså lagstadgades i 2 kap. 7 § HL att studenterna har 
rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har 
betydelse för utbildningens innehåll eller studenternas situation.  


Dessa regler infördes i syfte att slå vakt om lärarnas, forskarnas och 
studenternas inflytande, utan att reglera organisationen. 


Regeringens särskilde utredare, Kåre Bremer, fick i uppdrag att följa upp de 
förändringar som ägt rum vid de svenska lärosätena efter autonomireformen. 


I oktober 2015 överlämnades utredningen till regeringen. Utredningen har 
därefter remitterats till lärosätena, med sista svarsdag 1 mars 2016.  


Remisshanteringen inom Lunds universitet 
Inom Lunds universitet skickades utredningen den 1 december på remiss till 
samtliga fakulteter, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, LUB, LUS, 
internrevisionen, samtliga sektioner samt till personalorganisationerna. Sista 
svarsdag var den 3 februari. Yttrande har inkommit från flertalet fakulteter och 
från UB samt sektionen student och utbildning. 
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Den 4 februari hade rektors ledningsråd en diskussion av utredningen och de 
inkomna yttrandena. Här framkom en tydlig samstämmighet inom de flesta 
områden. Rektors ledningsråd ställer sig bakom det utkast till yttrande som här 
bifogas, men har en avvikande åsikt på punkten om sekretess för sökande till 
rektor.  


Majoriteten inom rektors ledningsråd avvisar förslaget till att ändra i 
offentlighets- och sekretessförordningen, så att sekretess ska gälla även vid 
rekrytering av rektor. Offentlighetsprincipen gäller vid all övrig rekrytering i 
universitetsvärlden och att då högsta ämbetet ska undantas skapar ett olyckligt 
signalvärde. Offentligheten ses som ett viktigt led för organisationens inställning 
till rektorns förhållande till universitetet. För att lärarkollegiet ska uppleva sig 
vara medskapare i rektorsprocessen behöver öppenheten vara så stor som 
möjligt. Rektors ledningsråd menar att risken att gå miste om kvalificerade 
kandidater är överdriven. 


Bilagor 
1. Utkast till yttrande från Lunds universitet
2. Samtliga internt inkomna yttranden
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Utvecklad ledning av universitet och högskolor, yttrande över 
betänkandet SOU 2015:92  


1 Inledning 
Det är ett gediget kartläggningsarbete som den dåvarande regeringens särskilde 
utredare, Kåre Bremer, med medarbetare har genomfört. Betänkandets 
genomgång av de svenska lärosätenas organisation och ledningsstruktur, utgör 
en viktig uppföljning av autonomireformens direkta organisatoriska effekter och 
erbjuder en intressant och utbildande läsning.  


Lunds universitet hade dock gärna sett en mer neutral beskrivning av det 
kollegiala ledarskapet. Det kollegiala ledarskapet framstår som förlegat, 
konserverande och inte ämnat att lösa de utmaningar som universiteten står 
inför. Tvärtom menar Lunds universitet att det kollegiala ledarskapet är centralt 
för att upprätthålla den akademiska lärarprofessionen och därmed 
säkerställandet av samhällets kunskapsutveckling. Det behövs snarare mer 
professionalism och kollegialt ledarskap, inte mindre, både i utbildning och 
forskning.    


Utredningen lyfter fram svagheterna med ledarskapet inom högskolesektorn, 
men föreslår i autonomireformens anda inga större lagändringar utöver 
ändringsförslagen i HF och HL angående styrelsernas sammansättning samt 
nomineringsförfarande, vilka Lunds universitet redan har yttrat sig över (dnr 
V2015/1461).  


I det följande kommenteras betänkandets förslag. 


2 Ekonomiska förutsättningar för ledning och styrning 
Lunds universitet vill understryka behovet av översyn av det nationella 
finansieringssystemet för högre utbildning och delar därmed betänkandets 
rekommendation till regeringen. Nuvarande avräkningssystem saknar andra 
incitament till kvalitetshöjningar än genomströmningsunderlättande åtgärder, 
vilka långt ifrån alltid korrelerar med högre kvalitet. Ersättningen per capita är 
problematisk då utbildningskostnaderna inte följer samma princip, utan snarare 
ökar i någon form av trappliknande mönster. Riksprislapparna behöver 
dessutom ses över.  


Likaså delar Lunds universitet utredningens bedömning att basanslaget måste 
öka för att återge ledningsfunktionerna ett rimligt handlingsutrymme för 
prioritering. Idag är cirka 60 procent av Lunds universitets 
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forskningsfinansiering extern. Eftersom anslagsgivare långt ifrån alltid bistår 
med full täckning för indirekta kostnader måste lärosätena använda stora delar 
av statsanslaget till medfinansiering. Basanslaget behöver förstärkas och 
regeringen bör begränsa de statliga finansiärernas möjligheter att kräva 
samfinansiering.   


3 Kollegialitet och linjestyrning 
Lunds universitet är en stark förespråkare av den kollegiala ledningsmodellen. 
Kollegial granskning är en grundläggande princip inom akademisk utbildning och 
forskning och har varit direkt avgörande för samhällets snabba 
kunskapsutveckling. Den kollegiala principen är också en viktig kulturbärare. 
Som betänkandet så riktigt påpekar finns det dock svårigheter förknippade med 
kollegialt ledarskap.  


Akademiska ledare måste ha en akademisk förankring för att kunna leda 
verksamheten vid universitetet. Kunnandet krävs för att med trovärdighet kunna 
göra nödvändiga prioriteringar. Den akademiska förankringen är dock inget 
vaccin mot svårigheter att övertyga kollegerna. En nutida akademisk ledare 
verkar i ett system med både över- och underchefer, vilket gör linjestyrningens 
princip lika närvarande i universitetsvärlden som den kollegiala styrningen. För 
att fungera i denna chefslinje måste den akademiska ledaren accepteras både 
underifrån och ovanifrån.  


Lunds universitet delar därför utredningens bedömning att akademiska ledare ska 
utses av överordnad nivå efter ett rådgivande hörande av personalen.   


3.1 Valda kollegiala organs beslutanderätt 
Utredningen lyfter fram svårigheterna för kollegiala organ att fatta beslut i 
kritiska frågor. Lunds universitet menar att de valda organen kan göra att 
beslutsprocesserna tar något längre tid, men att besluten i gengäld blir bättre 
belysta, bättre förankrade och bättre motiverade. Besluten blir helt enkelt bättre. 


De valda organen spelar en viktig roll för det interna medinflytandet och ger en 
hälsosam maktdelning. Genom dessa organ säkerställs även studenternas 
inflytande över de beslut som fattas, istället för att riskera bli avhängigt berörd 
dekan eller prefekt. En kunskapsorganisation, som har som huvuduppdrag att 
kritiskt granska och utveckla kunskap, drivs av medarbetarnas yrkesmässiga 
hängivenhet. Det som motiverar människor är mer kollegialitet och större 
professionellt inflytande, inte mindre. Svårigheterna är inte större än att de kan 
överbryggas av akademiska ledare med god förmåga till beredning och 
förankring. Framgången i varje ledarskap kokar till syvende och sist ned till den 
personliga förmågan.  


Lunds universitet är ett av fem universitet i Sverige som har kvar beslutsfattande 
institutionsstyrelser. Trots att detta, vid enstaka tillfällen, kan försena 
förändringsarbete är tillfällena fler då det istället ger medarbetarna en viktig 
känsla av reell maktdelning och därmed ett bättre arbetsklimat vid institutionen. 
Lunds universitet delar dock utredningens bedömning att ansvarsfördelningen 
mellan prefekt och institutionsstyrelse kan behöva klargöras ytterligare i interna 
dokument.  







Vid Lunds universitet har fakultetsstyrelserna ett sammanhållet ansvar för 
verksamheten inom respektive fakultet. Fakultetsstyrelserna har i uppdrag att 
både kvalitetssäkra och utveckla utbildning och forskning, ansvara för 
rekrytering, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor samt utforma och 
dimensionera stödverksamheten. För att kunna ta detta ansvar krävs att samma 
organ också ansvarar för fördelningen av resurser. Detta är särskilt viktigt vid ett 
fullskaligt universitet som Lunds, där de olika fakulteterna måste ges frihet till 
profilering i förhållande till nationella och internationella jämförelseobjekt. Det 
är ingen slump att det är de fullskaliga universiteten i Sverige som har valt att 
behålla beslutsfattande kollegiala organ. Tvärtom beror det på att det är den 
mest ändamålsenliga organisationsformen för lärosäten med en omfattande och 
bred verksamhet. 


Lunds universitet delar således inte utredningens bedömning att styrelsernas 
uppdrag ska fokuseras kring kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, medan 
avgörande beslut som resursfördelning, budget och organisationsförändringar ska 
fattas av linjechefen efter beredning i kollegiala organ.  


Dock kan formuleringen av rollfördelningen mellan styrelse och linjechefer 
behöva ses över i interna styrdokument för ökad tydlighet.  


Samtidigt finns en medvetenhet om att den långtgående decentraliseringen inom 
Lunds universitet kan upplevas som försvårande för tvärvetenskapliga 
verksamheter över fakultetsgränserna. Olika fördelningsmodeller etc. kan 
upplevas som försvårande och Lunds universitet har under en följd av år arbetat 
med att utveckla enhetliga budgetverktyg och andra stödsystem som ska 
underlätta för verksamheter som bedrivs över fakultetsgränser. Detta kommer 
att vara fortsatt prioriterat. 


3.2  Förstärkt kollegialt ledarskap 
Lunds universitet arbetar aktivt med ledningsgruppsutveckling och kommer att 
intensifiera arbetet under de kommande åren. Syftet med detta är att öka de 
akademiska ledarnas förmåga till kollegial beredning och förankring. Redan idag 
formerar dekanerna och studentrepresentanter ett ledningsråd till rektor där 
ärenden bereds och diskuteras inför rektors beslut. Fördelen med detta 
arbetssätt är att beslut blir omsorgsfullt belysta och att rektor har möjlighet att 
lyssna in behov och aspekter från verksamhetens olika delar före beslut.  
Rektors ledningsråd ökar också interaktionen och därmed förståelsen mellan 
fakulteterna vid universitetet. Avsikten är att varje dekan ska samla fakultetens 
prefekter kring sig i motsvarande beredande och rådgivande funktion. Detta 
bidrar till en förstärkt kollegial styrning och samtidigt till en stärkt möjlighet för 
de akademiska ledarna att verka inom linjestrukturen.  


Lunds universitet delar utredningens bedömning att både prefekter och dekaners 
uppdrag och ansvar behöver förtydligas i samband med tillträdet. Vid Lunds 
universitet görs detta i form av ett kontrakt mellan prefekt och dekan respektive 
mellan dekan och rektor. Här ska särskilda åtaganden preciseras, exempelvis att 
åtgärda en ekonomi ur balans. Även de personliga villkoren, såsom 
uppdragstilläggets storlek och villkor efter uppdragets upphörande, preciseras. I 
kontraktet fastslås att uppdraget vid bristande förtroende kan omprövas. Detta 
tydliggör högre nivås rätt till omprövning vid bristande förtroende. Vid fall där 







 
 
  
allvarliga invändningar från verksamheten kommer högre nivå till kännedom 
finns samma möjlighet till omprövning.  
 
Lunds universitet delar utredningens bedömning att de akademiska ledarnas 
positioner behöver förstärkas. Detta låter sig dock göras även med kvarhållen 
maktdelning mellan linjechef och vald styrelse.  
 
 
4 Verksamhetsstöd 
Lunds universitet sympatiserar med utredningens beskrivning av behovet av 
fullgott verksamhetsstöd till prefektnivån inom framförallt det 
personaladministrativa området.  
 
Många prefekter vittnar om en utsatt och hård arbetssituation där den enskilda 
institutionen inte alltid har ekonomisk beredskap att bygga upp det 
verksamhetsstöd som behövs. Verksamhetsstödet måste avlasta prefekten för att 
göra uppdraget attraktivt, men också effektivt. Prefekten måste avlastas för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag som akademisk ledare och verkligen leda den 
akademiska verksamheten. Ett effektivt verksamhetsstöd ökar det kollegiala 
inflytandet genom att prefekten kan fullgöra sitt akademiska ledningsuppdrag.  
 
Lunds universitet ser därför utredningens problembeskrivning som en påminnelse 
att internt säkerställa att varje fakultet på lämpligt sätt säkerställer prefektens 
behov av verksamhetsstöd.  
 
 
5 Rekrytering och jämställdhet 
Betänkandet rymmer en välkommen genomgång av hur rekryteringsfrågorna 
hanteras vid de svenska lärosätena. För att säkerställa ojävighet, strategisk 
överblick och en jämn könsbalans krävs väl genomlysta rekryteringsprocesser 
med tydliga anställningsprofiler och villkor för exempelvis befordran. För att 
uppnå detta behöver lärarrekrytering beredas i lärarförslagsnämnder ovanför 
institutionsnivån. Lärarförslagsnämndernas ledamöter behöver också 
kompetensutvecklas för att förstå urvalsmekanismernas mer omedvetna 
aspekter och ges verktyg för ett jämställdhetsfrämjande arbete.  
 
Det är glädjande att se utredningens genomgång av den numera förhållandevis 
jämställda ledarkretsen på rektors och dekannivå i Sverige.  
 
Lunds universitet delar dock bedömningen att antalet kvinnliga professorer inte 
ökar i den omfattning som man skulle önska och att det därför finns risk för att 
högskolesverige inte ska lyckas behålla den jämna könsbalansen på sikt om inte 
antalet kvinnliga professorer ökar.  
 
Regeringen bör fortsatt i regleringsbrev formulera mer specifika mål för 
lärosätena. 
 
Lunds universitetsstyrelse kommer särskilt att bevaka utvecklingen och gör nu 
en översyn av möjliga åtgärder för att främja fakulteternas arbete för att öka 
antalet kvinnliga professorer vid Lunds universitet.  
 
 







6 Rektorsrekrytering 
Lunds universitet är positivt till ändringar i offentlighets- och 
sekretessförordningen så att sekretess även ska gälla vid rekrytering av rektor. 


Detta är en viktig förändring för att säkerställa att inte goda rektorskandidater 
avstår från att ställa sig till förfogande.  


Lunds universitet är även positivt till att förnyad anställning som rektor ska kunna 
föregås av ett förenklat förfarande för hörande, om universitetsstyrelsen så 
bedömer lämpligt.  


Universitetskollegiets ställningstagande är centralt för tillträdande rektors 
trovärdighet och möjlighet att leda verksamheten. Därför anser Lunds 
universitet att det inför ett rektorsbyte måste presenteras fler än en 
rektorskandidat för hörande i de fall det finns flera kandidater som bedöms 
rimligt likvärdiga av styrelsens beredningsgrupp.  


Rektors inflytande över verksamheten är stort. Som myndighetschef blir rektors 
värderingar och intresseinriktning avgörande för de prioriteringar som kommer 
att ske och de diskussioner som kommer att föras internt. Rektors agenda blir 
även avgörande för den bild av Lunds universitet som skapas i det omgivande 
samhället och för hur Lunds universitet kommer att uppfattas av viktiga 
samarbetsparter. Därför finns det ett stort och hälsosamt engagemang inom 
Lunds universitet för vem som kommer att bli rektor. Hörandeprocessen upplevs 
som ett avgörande steg för verksamhetens möjlighet till påverkan av 
universitetets framtida utveckling.  


Utredarens huvudsakliga argument för att enbart en kandidat ska föras fram till 
hörande är att universitetet inte ska gå miste om tungt kvalificerade 
rektorskandidater. Enligt utredningen bedöms hörandeprocessen kunna 
avskräcka kandidater från att ställa sig till förfogande, eftersom de i samband 
med hörandet blir offentliga utan att kunna vara särskilt säkra på att bli 
slutkandidat.  


Lunds universitet anser dock att medarbetarnas och studenternas behov väger 
tyngre. Hörandet är avgörande för huruvida organisationens medarbetare och 
studenter ska se rektorn som den främste företrädaren för universitetet eller 
som en externt tillsatt myndighetschef, utan någon avgörande förankring inom 
universitetet. Det är också svårt att se hur jämställdhetsaspekten på ett rimligt 
sätt kan vägas in om endast en rektorskandidat presenteras för hörande. 


Lunds universitet har en lång tradition att höra fler än en rektorskandidat och 
det skulle medföra en olycklig kulturförskjutning om endast en rektorskandidat 
tilläts höras av universitetskollegiet. 


Lunds universitet ställer sig slutligen positivt till att avgående rektorer framöver 
ska sortera under den s.k. avgångsförmånsförordningen så att rektorer i detta 
hänseende behandlas som andra myndighetschefer. Detta är naturligtvis 
viktigast för mindre högskolor där det är mer vanligt förekommande att den 
tillträdande rektorn kommer utifrån.   







Inkomna yttranden Bilaga 2 


Fakulteter 


EHL 


Humanistiska och teologiska fakulteterna 


Juridiska fakulteten 


LTH 


Medicinska fakulteten 


Naturvetenskapliga fakulteten 


Övriga 


Lunds universitets bibliotek 


Sektionen Student och utbildning 
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Fredr ik  Andersson 
rektor ,  pro fessor 


 
 


Utvecklad ledning av universitet och högskolor SOU 2015:92 – 
remissvar från Ekonomihögskolan 


Ekonomihögskolan har tagit del av utredningen om Utvecklad ledning av 
universitet och högskolor SOU 2015:92 och behandlat den vid diskussioner i 
Ekonomihögskolans ledning och prefektgrupp.  


Utredningen ger en god översikt över lednings- och organisationsfrågor för 
universitet och högskolor. Mot denna bakgrund ger utredningen ett antal 
rekommendationer som gäller tydligheten i de mandat som följer med akademiska 
ledningspositioner. Dessa är väl grundade och Ekonomihögskolan ställer sig 
helhjärtat bakom rekommendationerna att ge prefekter, dekaner, rektorer och 
motsvarande klart formulerade mandat som klargör befogenheter och ansvar och 
som skapar förutsättningar för uppföljning och ansvarsutkrävande. 
Ekonomihögskolan ställer sig även bakom utredningens rekommendationer kring 
förändrade principer för fördelningen av utbildningsanslaget till universitet och 
högskolor i syfte att skapa förutsättningar för profilering och bättre långsiktiga 
planeringsförutsättningar, samt en förstärkning av utbildningsanslaget.  


Utredningen innehåller också rekommendationer kring vissa handfasta delar av 
lärosätenas organisation och fördelning av beslutsbefogenheter mellan olika nivåer. 
Två av de viktigaste rekommendationerna gäller rekommendationen att utforma 
beredningen av rekryteringsärenden så att lokala lojaliteter inte står i vägen för 
ökad extern rekrytering och, mer allmänt, strategiskt medveten rekrytering och 
rekommendationen att i förekommande fall avskaffa beslutande 
institutionsstyrelser. Vi kommenterar här dessa frågor i tur och ordning. 


• Beredningen av rekryteringsärenden. Ekonomihögskolan delar
utredningens omvärldsbeskrivning och problemanalys vad gäller svenska
universitets och högskolors benägenhet att i allt för hög grad förlita sig på
internrekrytering. Ekonomihögskolan ställer sig vidare bakom
utredningens analys att beredning av rekryteringsärenden på lokal nivå är
förenat med risker att personliga bindningar eller snäva lojaliteter till
verksamheten såsom den bedrivs skapar trögheter och motverkar
framåtsyftande rekrytering av medarbetare som inte omedelbart fyller
luckor som skapats och som mer allmänt motverkar extern rekrytering. För
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Ekonomihögskolans del finns en stark ambition att öka extern rekrytering i 
allmänhet och internationell rekrytering i synnerhet. Denna agenda har 
drivits både på fakultets- och institutionsnivå. Ekonomihögskolan 
välkomnar stöd utifrån och uppifrån när det gäller att säkerställa att 
fakultetens strategiska prioriteringar genomsyrar allt rekryteringsarbete. 
Ekonomihögskolan ser också att denna fråga är helt avgörande för Lunds 
universitets långsiktiga konkurrenskraft som internationellt ledande 
lärosäte.  


• Beslutande institutionsstyrelser. Ekonomihögskolan har idag, precis som
Lunds universitet i övrigt, en organisation med beslutande
institutionsstyrelser. Institutionsstyrelserna fyller en viktig roll som
förankringsorgan och spelar även en viktig roll som inkörsport för enskilda
medarbetares engagemang i ledning och administration. Från
Ekonomihögskolans ledning ser vi emellertid att dessa syften skulle kunna
tjänas lika väl av rådgivande organ på institutionsnivå, rådgivande organ
som i så fall borde regleras genom interna föreskrifter. Bakgrunden till
detta ställningstagande är att man genom en sådan ordning skulle klargöra
prefektens mandat och tydliggöra dennes ansvar för långsiktiga
prioriteringar. I diskussionen i Ekonomihögskolans prefektgrupp har de
synpunkter som framförts bara delvis varit längs samma linjer. Inom
Ekonomihögskolans stora institutioner finns en öppenhet för olika
arrangemang för att säkra kollegial delaktighet. Vid flera av de mindre
institutionerna finns emellertid en stark uppfattning att beslutande
institutionsstyrelser spelar en viktig roll i förankring och beslutsfattande
som inte skulle kunna uppnås på samma sätt i ett motsvarande rådgivande
organ. Denna uppfattning är också förknippad med uppfattningen att det
finns en underliggande agenda att urholka det kollegiala inflytandet i stort.


Avslutningsvis vill vi från Ekonomihögskolans sida betona att utredningen för 
intressanta och klargörande resonemang kring det akademiska ledarskapets 
förutsättningar och nyanserar den lite tillspetsade dikotomin mellan kollegialitet 
och linjestyrning.  


För Ekonomihögskolan 


Fredrik Andersson 























Jur id iska faku l te tss tyre lsen  


Remiss rörande betänkandet Utvecklad ledning av universitet 
och högskolor (SOU 2015:92) 
U2015/03779/UH 


Juridiska fakultetsstyrelsen som beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Ut-
vecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92), får härmed avge 
följande yttrande som utarbetats av en arbetsgrupp bestående av dekan Mia Rönn-
mar, professor Christina Moëll, professor Ann Numhauser-Henning, prefekt Per 
Nilsén, kanslichef Helena Josefsson och studentrepresentanten Martina Borgström. 


Allmänt 
Inledningsvis noterar Juridiska fakultetsstyrelsen att betänkandet endast innehåller 
ett fåtal ”hårda” förslag, dvs sådana förslag som avses föranleda lagändringar. I 
övrigt är det oklart såväl vilken räckvidd som vilken genomförandeform framlagda 
förslag är avsedda att ha och – om de genomförs – bör ha. Detta gör det också svårt 
att förhålla sig till dem. Utredningens slutbetänkande utgör – i enlighet med upp-
draget att ”ta fram ett underlag i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer i högs-
kolan” – utan tvekan en tämligen fyllig beskrivning av hur ledningsfunktionerna 
faktiskt utövas idag och därmed också ett värdefullt bakgrundsmaterial vid led-
ningen och den strategiska styrningen av universitet och högskolor. Man kan emel-
lertid fråga sig hur väl många av dessa förslag förhåller sig till den sk Autonomire-
formen för några år sedan, som ju innebar att frågan om lärosätenas organisation 
liksom om utbildningsinnehåll, forskningsinriktningar, examination, tillsättning av 
lärartjänster och andra strategiska beslut överfördes till lärosätesnivån. Som det nu 
är framstår det som oklart vilken grad av styrning utredningen verkligen avser med 
sina förslag (se nedan i avsnittet om Kollegialitet, linjestyrning och prefektstyre) 
och i många fall hamnar man på en överraskande detaljnivå, såsom när det gäller 
utkrävande av ansvar av akademiska lärare, intern resursfördelning, med vilken 
frekvens regeringen bör träffa lärosätenas rektorer osv. Alla utredningens syn-
punkter lämpar sig helt klart inte för styrning genom regleringsbrev utan ett avse-
värt antal har närmast karaktären av ”rådgivande riktlinjer” till lärosätena (och 
regeringen). Man frågar sig i nuläget både vem som lämpligen utfärdar sådana 
riktlinjer och om det verkligen är motiverat/rimligt att nu i remissomgången för-
söka förhålla sig till alla utredningens ”bedömningar”. Ytterst verkar ju flertalet av 
dessa frågor – också enligt utredningens förslag – hamna på den enskilda högsko-
lans ansvar att självständigt besluta. 


Mot bakgrund av dessa inledande allmänna kommentarer lämnar fakultetsstyrelsen 
följande synpunkter på förslagen som framförs i betänkandet. 


2016-02-03 


Lunds universitet 
Avdelningschef Cecilia Billgren 
Universitetsledningens kansli 
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Kollegialitet, linjestyrning och prefektstyre 
Utredningen föreslår att ”de universitet som har beslutande institutionsstyrelser 
överväger att införa prefektstyre”. Genom sin konkretion och pregnans framstår 
detta som ett starkt ställningstagande i riktning mot förstärkt linjestyrning. Andra 
skrivningar leder läsaren emellertid till att tvivla på utredningens styrande intent-
ioner. Exempelvis sägs att ”någon särskild ledningsmodell har inget egenvärde i 
sig” och ”utredningens sammanfattande förslag rörande kollegialitet och linjestyr-
ning syftar inte till att stärka den ena ledningsmodellen på bekostnad av den andra” 
(s 147) samtidigt som man alltså framhåller att ”en konsekvens av våra observat-
ioner av hur institutionsstyrelser fungerar är att prefektstyre är att föredra” (s 190). 


Det ser ut att vara en svår uppgift att genomföra utredningens förslag på ett enhet-
ligt vis genom hela sektorn. En enhetlig modell för beslutsfattande och organisat-
ionsstruktur är heller knappast önskvärd. 


I Lunds universitets väl fungerande decentraliserade organisation är kollegialitet ett 
kärnvärde. Kollegialitet och linjestyrning verkar parallellt och i princip samordnat 
på institutions-, fakultets- och universitetsnivå, bland annat på grundval av en uni-
versitetsövergripande arbetsordning och en delegationsordning. Det innebär dock 
inte att principerna för ansvars- och mandatfördelning inom Lunds universitet är 
helt tydliga. 


Det är beklagligt att en sådan här omfattande utredning förbiser studenternas och 
studentinflytandets roll, som är helt central vid Lunds universitet. Med ökad linje-
styrning och prefektstyre riskerar studentinflytandet att försvagas och bli mer bero-
ende av den enskilda prefekten. 


Styrelse och rektor 
Juridiska fakultetsstyrelsen konstaterar att det är problematiskt med jämställdhets-
frågan om man bara lämnar en kandidat till hörande. 


Juridiska fakultetsstyrelsen menar vidare att man ska vara försiktig med att införa 
sekretess vid rektorsrekrytering. Vid rektorsrekrytering inom universitet och högs-
kolor förekommer normalt ett bredare deltagande i diskussionen om vem som ska 
bli nästa myndighetschef än vid rekrytering av andra statliga myndighetschefer. 
Idag, när sekretess inte gäller, finns en möjlighet (vilket normalt respekteras av 
massmedia) att inte offentliggöra namnen på de som kandiderar till rektor. En för-
del med en öppen rekryteringsprocess är att det kommer fram viktig information 
om de sökande. Samtidigt kan öppenheten begränsa antalet sökande, särskilt exter-
na sökande. Kollegialitet och hörande vid rektorsrekrytering är centralt vid Lunds 
universitet. Att märka är dock att hörande inte nödvändigtvis är synonymt med ett 
regelrätt valförfarande. 


Övriga synpunkter  
Många av utredningens förslag och skrivningar är närmast av rådgivande karaktär 
– och kan ibland framstå som rena självklarheter. Juridiska fakultetsstyrelsen ser
det exempelvis som självklart att rekryteringar ska användas som ett verktyg för
strategisk utveckling av verksamheten.


När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för ledning och styrning tillstyrker 
Juridiska fakultetsstyrelsen både förslaget om en översyn av finansieringssystemet 
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för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig och strategisk planering av 
utbildningen och förslaget om ett ökat basanslag för forskningsfinansiering. 


Juridiska fakultetsstyrelsen tillstyrker utredningens överväganden kring jämställd-
het i avsnitt 9.5 samtidigt som ”rådet” att lärosäten ska intensifiera sina ansträng-
ningar att öka andelen kvinnor bland professorerna framstår som otillräckligt. Re-
geringen bör fortsatt i regleringsbrev formulera mer specifika mål för lärosätena. 


Mia Rönnmar 
Dekan 
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Ledning s s t öd  
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Lunds Tekniska Högskola har beretts tillfälle att inkomma med remissyttrande över 
Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92) och inkommer 
harmed med synpunkter. 


Allmänt 


Utredningen är välskriven och sätter fingret på frågor som är avgörande för 
universiteten utveckling. Utredningen lanserar cirka tjugo mer eller mindre skarpa 
förslag där några är frågor för regering och riksdag, medan andra kan lösas lokalt av 
lärosätena. 


Ekonomiska förutsättningar för ledning och styrning 


Finansiering av utbildning på grund- och avancerad nivå 


Utredningen hävdar att dagens finansieringssystem motverkar förnyelse och 
profilering, och att systemet behöver ses över. Argumentationen är dock svag, särskilt 
som man pekar på att flera lärosäten lyckats genomföra strategiska förändringar inom 
det befintliga systemet. En ökad flexibilitet vad gäller reservation av och användning 
av medel över och under takbeloppet, samt möjlighet till ”byteshandel” mellan 
lärosäten kan dock införas utan att ersättningssystemets grundprinciper hade behövt 
förändras. LTH vill också betona vikten av ett stabilt system, eftersom fakulteter med 
långa yrkesexamina behöver känna till de ekonomiska spelreglerna med minst 5 års 
framförhållning.  


Forkningsfinansiering  


Lunds Tekniska Högskola delar fullt ut utredningens bedömning av de skadliga 
effekterna av att basanslaget urholkats och i allt högre utsträckning bundits upp av 
olika samfinansieringskrav. Utredningen visar också hur detta inverkar menligt på 
ledningsfunktionernas möjlighet att agera strategiskt. Vi vill understryka utredningens 
resonemang att det är närmast omöjligt för dagens universitetsledningar att leva upp 
till omvärldens, medarbetarnas och vetenskapssamhällets förväntningar om ledarskap 
eftersom ledningarna i så hög grad är uppbundna av långsiktiga, externt drivna 
ekonomiska förpliktelser. 
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Vi hoppas också att nuvarande och framtida regeringar förmår att i detta avseende 
bättre samordna statliga finansieringsorgan för forskning på ett strategiskt sätt, även 
om de sorterar under olika departement.  
 
Kollegialitet och linjestyrning samt Beredning och beslutsbefogenheter i 
linjeorganisationen och kollegiala organ  
 
Under detta avsnitt framförs flera kloka förslag om ledning och beslutsfattande på 
lärosätena. Vi uppfattar dock förslagen som att det, i autonomins namn, är lärosätena 
själva som avgör om man vill ta till sig argumentationen eller inte. 
 
Administrativa rutiner 
 
LTH har förståelse för utredningens slutsatser om att det tillåts en alltför vildvuxen 
flora av administrativa rutiner och processer på lärosäten som Lunds universitet. Vi 
tror också att det är möjligt att förbättra situationen om linjeorganisationen stärks, och 
om cheferna i linjen för kraftigare ekonomiska muskler. 
 
Resurser avsatta till de akademiska ledarnas förfogande 
 
LTH instämmer i utredningens förslag om att lärosätena ska utveckla tydliga principer 
för ekonomisk resursfördelning som inte bara bygger på tradition och historia, utan på 
en strategisk idé om hur lärosätet ska utvecklas. 
 
Rekrytering för strategisk utveckling 
 
Även om lärosätena fått större möjligheter att rekrytera strategiskt återstår, som 
nämnts ovan, att säkerställa att det finns basresurser som kan användas för ändamålet. 
 
De akademiska ledarnas situation  
 
LTH instämmer i utredningens bedömningar om adekvata beslutsbefogenheter, 
adekvat administrativt stöd och interna samråd. Vi menar också att detta fungerar i 
huvudsak bra inom Lunds universitet och att det inte finns anledning att reglera dessa 
frågor. 
 
Jämställdhet 
 
Utredningen gör en trovärdig analys av denna fråga, och LTH instämmer i vikten av 
att rekryteringsbasen för ledare inte har en sned könsfördelning. Inom flera tekniska 
områden är emellertid situationen väldigt problematisk eftersom rekrytering av 
kvinnor försämras genom hela utbildningssystemet. LTH vill därför betona vikten av 
att utbildning i naturvetenskap, matematik och teknik på grundskola, gymnasium och 
högskola ges hög prioritet och tillräckliga resurser. 
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Styrelsens uppgifter och sammansättning 
 
LTH instämmer i förslagen. 
 
Förslag till och anställning av rektor 
 
LTH tillhör den grupp av enheter som inte anser det lämpligt att bara en 
rektorkandidat förs fram. Även om alla argument i utredningen för och emot en enda 
slutkandidat är giltiga, menar vi att fördelarna av öppen konkurrens överväger 
nackdelarna. Vi håller dock med utredningen om att styrelserna måste göra klart 
förutsättningarna innan rekryteringsprocessen inleds.  
 
Sekretess 
 
LTH anser att öppenhet ska gälla och avstyrker den föreslagna författningsändringen 
om utökad sekretess. 
 
   
För LTH, 
 
 
Beatrice Nordlöf 
Avd.chef Ledningsstöd 
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Yttrande över Utvecklad ledning av universitet och högskolor 
(SOU 2015:92) 
 


Fakulteten har getts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet Utvecklad ledning 


av universitet och högskolor. 


 


Utredningen har kartlagt organisations- och ledningsstrukturer vid de 31 statliga 


och ytterligare tre lärosäten i Sverige och har valt att identifiera styrkor, svagheter 


och ge förslag till förändringar.  


 


Fakulteten anser att det är svårt att ta fram enhetliga förslag som gagnar samtliga 


universitet och högskolor i Sverige på grund av att storlek, bredd, djup och 


inriktning varierar mellan dem. 


 


Fakulteten ser mycket positivt på utredningens förslag till regeringen att se över 


finansieringssystemen för både utbildning och forskning. En översyn av 


finansieringssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i syfte att 


skapa bättre förutsättningar för långsiktig planering är önskvärd. Likaså är 


förslaget om åtgärder för att öka basanslagets andel av den totala statliga 


forskningsfinansieringen i syfte att öka lärosätenas ekonomiska förutsättningar för 


strategisk ledning samt minska kraven på samfinansiering av forskningsprojekt 


något fakulteten starkt stöder. 


 


Inom den naturvetenskapliga fakulteten har vi valt att fokusera yttrandet på några 


av de förslag som utredningen lyfter fram och där vi inte ställer oss bakom 


förslagen. 


 


  


1. Utredningen föreslår att de universitet som har beslutande 


institutionsstyrelse överväger att inför prefektstyre 


 


Lunds universitet har en lång tradition av kollegialt styre där 


institutionsstyrelse med prefekt som ordförande leder verksamheten - 


vilket vi vid den naturvetenskapliga fakulteten vill fortsatta värna om. 


Dessa två styrsystem, institutionsstyrelse, med av medarbetarna valda 


företrädare för institutionen, och linjestyrning med prefekten som linjechef 


kompletterar varandra och samverkar. Institutionsstyrelsen är en väsentlig 
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del av det kollegiala styret, som utgör en demokratisk process som gynnar 


förankring, medinflytande och även förmedlar information i 


organisationen. En annan poäng med kollegiala organ gäller beslut som rör 


verksamhetens kvalité, vilka bör baseras på vetenskapliga grunder. Lärare 


med sin vetenskapliga kompetens fyller den funktionen i ett kollegialt 


organ.  


 


En viktig förutsättning för en bra samverkan mellan dessa två styrsystem 


är givetvis att det finns en tydlig arbetsordning och delegering av 


beslutsrätter som följs av linjen såväl som de kollegiala organen. 


 


2. Att resurser avsätts till de akademiska ledarnas förfogande, inte 


enbart till rektor utan även till dekaner och prefekter. 


 


Fakulteten värnar om att verksamhetsinriktningar som kollegiala organ 


varit överens om ska följas, att då avsätta resurser till enskilda ledare 


strider mot denna princip. Medel för särskilda strategiska satsningar bör 


beslutas i de kollegiala organen, dels för att skapa förankring och 


delaktighet, dels för att skapa en förståelse i verksamheten för vilka 


satsningar som behöver göras.  


 


3. Akademiska ledare utnämns av överordnad chef och att utnämningen 


föregås av någon form av samråd med överordnad chef, eller 


eventuellt ett rådgivande hörande av kollegiet/medarbetarna. 


 


Formellt sett utses akademiska ledare av överordnad chef inom Lunds 


universitet. På dekannivå föregås utnämningen och även 


fakultetsföreträdarnas val av ett samråd med rektor. Fakulteten vill lyfta 


fram betydelsen av den process där en valberedningen bestående av valda 


företrädare för fakulteten tar fram förslag på akademiska ledare som sedan 


kandiderar i ett demokratiskt val. Fakulteten anser att denna demokratiska 


valprocess skapar goda förutsättningar för att den akademiska ledaren ska 


få medarbetarnas förtroende. Möjligen kan uppdraget till valberedning 


tydliggöras så att de i större utsträckning lyssnar av vilka behov och 


utmaningar verksamheten står inför och tar fram kandidater utifrån detta. 


 


4. Sekretess ska gälla vid rektorsrekrytering på samma sätt som vid 


rekrytering av myndighetschefer vid andra statliga myndigheter, 


samtidigt som sekretessen ska kunna hävas för den eller de 


kandidater som lämnas till hörande. 


Naturvetenskapliga fakulteten ställer sig inte bakom att sekretess ska gälla 


vid rektorsrekrytering. Lunds universitet är en statlig myndighet där 


offentlighetsprincipen gäller och det vore olyckligt om sekretess infördes 


vid val av universitets främsta företrädare och på så sätt förhindra lärare 


och studenters insyn i processen. Denna valprocess bör vara transparant 


för att säkerställa att kandidaternas styrkor och svagheter synas av 


verksamheten, på så sätt minskar risken för att en olämplig kandidat förs 


fram. 


 


 


 







5. Styrelsen endast lämnar en rektorskandidat till hörande  


 


Vi ställer oss också frågande till att endast en kandidat lämnas till hörande, 


med tanke på jämställdhetsaspekten samt att utnämning av rektor bör ske i 


konkurrens. 


 


 


 


I beredningen av fakultetens yttrande har presidiet och ledningsrådet deltagit. 


 


 


 


 


 


Olov Sterner   Catrin Malmström 
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Betänkande Utvecklad ledning av universitet och högskolor 
(SOU 2015:92) 
 
Sektion Student och utbildning har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet 
Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92). Flera av de förslag 
som utredaren presenterar rör inte direkt sektionens verksamhetsområden, vilket 
gör att vi inte kommenterar dem närmare. Vi skulle dock vilja skicka med några 
synpunkter inför arbetet med att sammanställa universitetets samlade svar på 
remissen. 
 
Sektionen delar utredningens utgångspunkt att för att kunna bedriva utbildning 
med hög kvalitet bör det finns goda och långsiktiga ekonomiska 
planeringsförutsättningar för lärosätena.  
 
Eftersom sektionen utför uppdrag i syfte att ge stöd och service åt olika delar 
verksamheten är det viktigt att det finns en tydlighet kring ansvars- och 
mandatfördelningen mellan kollegiala organ och linjeorganisationen. Utredning 
föreslår att lärosätena klargör den fördelningen, vilket sektionen välkomnar. Det är 
också av största vikt att alla ledare vid lärosätet har tydliga uppdragsbeskrivningar 
och ges adekvat utbildning för att kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt och 
rättssäkert sätt. 
 
Att lärosätesledningarna bevakar enhetlighet i administrativa rutiner mellan 
fakulteter och institutioner, underlättar inte bara samarbetet mellan fakulteter och 
institutioner utan kan också underlätta och effektivisera samarbetet mellan dessa 
enheter och den universitetsgemensamma förvaltningen.    
 
För sektion Student och utbildning 
 
 
 
Åsa Ekberg 
Avdelningschef 
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Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare 
Fredén Axelsson, Malin Student Studentrepresentant   
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Halth, Sofia Verksamhetschef Allmänföreträdare 
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare   (ej § 10) 
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare   (fr § 5 b) 
Ringström, Rasmus Student Studentrepresentant 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Styf, Oskar  Student Studentrepresentant  
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor   
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S 
Lööv, Lars-Åke Ordförande SACO-rådet 
 
Företrädare för de studerande med närvaro- och yttranderätt 
Skoug, Cecilia Ordförande LUS  
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare 
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef 
Norberg, Gunilla Revisionschef 
 
 
Frånvarande 
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.  
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med korrigeringen att punkt 9 a ej är en 
beslutspunkt. 
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Malin Fredén Axelsson att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2015-12-12 till handlingarna. 
 


5 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 5 a 
 
Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor och redogör för förslag till upplägg 
av utvärdering av nuvarande strategisk plan. Synpunkter på förslaget kan skickas till Bo 
Ahrén.  
 
Styrelsen diskuterar den pågående debatten om studenternas förkunskaper, prislappar 
mm. 
  


b) Rapport från LUS 
 
Cecilia Skoug presenterar Studieplatsrapporten som trycks inom kort samt informerar 
om bl a följande aktuella frågor: 
- debatten med Dick Harrisson, 
- LUs arbete med likabehandlingsplan för studenter, 
- stilla rum för studenter som är något som saknas inom universitetet. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- svar på granskning när det gäller budgetprocesser och ekonomiska prognoser 
respektive intern styrning och kontroll inom uppdragsutbildningen, 
- uppdatering av instruktion till internrevisionen, 
- uppföljning i årsrapporten – bisysslor, avtalshantering och informationssäkerhet, 
- genomförd kundenkät i vilken internrevisionen får ett mycket gott betyg. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  


 
 Förteckning 2016-02-02 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 5 d 
 


e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2016-01-25  från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 5 e  
 
Diskussion kring den fortsatta bristen på jämställdhet bland professorer. 
 


6  Internrevisionens årsrapport 2015 
 
  Årsrapport 2016-01-22 från Internrevisionen  
  Bilaga § 6 a 
 
  PM 2016-01-28 från Förvaltningschefen 
  Bilaga § 6 b 
 
  Dnr STYR 2016/99 
 
  Föredragande: Gunilla Norberg  
 
 Styrelsen beslutar att: 
 
 - att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna, 
 - att uppdra åt rektor att årligen till styrelsen rapportera om den uppföljning som görs för att 
 säkerställa att avtal som Lunds universitet ingår tecknas av behörig firmatecknare i enlighet 
 med föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds 
 universitet. 
 - att uppdra åt rektor att återkomma till styrelsen med förslag till möjlighet till sanktioner i de 
 fall avtal skrivs under av icke behörig firmatecknare. 
 


7  Beslut om ledamöter i universitetsstyrelsens riskutskott 
 
  PM 2016-01-28 från Planering 
  Bilaga § 7  
 
  Dnr STYR 2016/99 
 
  Föredragande: Magnus Ekblad 
  
 Styrelsen beslutar att utse följande ledamöter att ingå i riskutskottet: 
 
 - rektor Torbjörn von Schantz (mandatperiod 2016-02-12 – 2019-02-28) 
 - generaldirektör Anna Stellinger (mandatperiod 2016-02-12 – 2016-04-30) 
 - docent Ann-Katrin Bäcklund (mandatperiod 2016-02-12 – 2016-04-30) 
 - studerande Oskar Styf (mandatperiod 2016-02-12 – 2016-06-30) 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Jacob Branting yrkar på att kallelse och handlingar skickas till samtliga personal-
 organisationer. 
 
 Styrelsen bifaller yrkandet. 
 
 Torbjörn von Schantz, Anna Stellinger, Ann-Katrin Bäcklund och Oskar Styf deltar inte i 
 beslutet. 
 


8  Information om ekonomiskt utfall 31 december 2015 
 
  Ekonomisk rapport från sektionen Ekonomi 
  Bilaga § 8 
 
  Dnr V 2015/2056 
 
  Föredragande: Elisabeth Pupp 
 


9  Årsredovisning 2015 
 
 a) Bedömning av intern styrning och kontroll 
 
  PM 2016-01-08 från Planering 
  Bilaga § 9 a 
 
  Dnr STYR 2015/718 
 
  Föredragande: Magnus Ekblad  
 
 Ordförande uppmärksammar de positiva skrivningarna i den bifogade 
 protokollsanteckningen från personalorganisationerna. 
 
b)  Fastställande av Årsredovisning för Lunds universitet 2015 
 
  Årsredovisning 2015 
  Bilaga § 9 b 
 
  Dnr STYR 2016/214 
   
  Föredragande: Tim Ekblad och Magnus Ekblad 
 
 Magnus Ekblad redogör för förslag till sakändringar i det utsända förslaget.  
 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att i årsredovisningen göra de föreslagna sakändringarna samt 
 eventuella redaktionella ändringar. 
 
 Styrelsen beslutar därefter att godkänna årsredovisning för Lunds universitet 2015 enligt 
 bilaga § 9 b. 
 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
10  Beslut om Lunds universitets totalbudget 2016 samt information om flerårsprognos  


 t o m 2019 
 
  Lunds universitets totalbudget 2016 
  Bilaga § 10 a 
 
  Dnr V 2015/1531 
 
  Lunds universitets flerårsprognos t o m 2019 
  Bilaga § 10 b 
 
  Dnr V 2015/2057 
 
  Föredragande: Elisabeth Pupp 
 
 Styrelsen diskuterar relationen mellan personal- och driftkostnader. Elisabeth Pupp 
 återkommer till styrelsen med en analys av dessa uppgifter. 
 


Styrelsen beslutar fastställa Lunds universitets totalbudget för 2016 enligt bilaga § 10 a. 
 


11  Beslut om Lunds universitet budgetunderlag för budgetåren 2017 – 2019 
 
  Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2017 – 2019 
  Bilaga § 11 
 
  STYR 2016/211 
 
  Föredragande: Tim Ekberg 
 
 Styrelsen diskuterar förslaget och enas om en justering i skrivningen om SFO-miljöerna. 
 
 Styrelsen beslutar att med denna justering fastställa Lunds universitets 
 budgetunderlag för budgetåren 2017—2019 enligt bilaga § 11.   
 
 Styrelsen beslutar att omedelbart justera denna paragraf. 
 


12  Lägesrapport från den centrala Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 
 
  PM 2016-02-02  
  Bilaga § 12 
 
  Föredragande: Anna Maria Drake  
 
 Diskussion. 
  
 Styrelsen beslutar att ge rektor i uppdrag att återkomma till styrelsen om hur mål att göra 
 Lunds universitet till ett jämställt universitet till 2020 kan formuleras, mätas och uppnås. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 


13  Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor 
 
  PM 2016-02-05 
  Bilaga § 13 
 
  Dnr V 2015/1983 
 
  Föredragande: Torun Forslid 
 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att justera yttrandet utifrån diskussionen. 
 
 Styrelsen beslutar därefter om yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitet 
 och högskolor enligt bilaga § 13.  
 


14  Uppföljning av styrelsens beslut 2012 - 2015 
 
  Redogörelse 2016-01-28 från Universitetsledningens kansli 
  Bilaga § 14 
 
  Dnr STYR 2016/154 
 
  Föredragande: Cecilia Billgren 
 
 Styrelsen beslutar lägga redogörelsen till handlingarna. 
 


15  Beslut om reviderad arbetsordning för styrelsen 
 
  Arbetsordning för universitetsstyrelsen 
  Bilaga § 15 
 
  Dnr Styr 2016/153 
 
  Föredragande: Cecilia Billgren 
 
 Styrelsen diskuterar arbetsordningen och några justeringar i texten.  
 
 Styrelsen uppdrar åt rektor att justera förslaget utifrån diskussionen och beslutar att därefter 
 fastställa reviderad arbetsordning för styrelsen enligt bilaga § 15. 
 


16  Att mäta forskningsproduktion – hur utvecklas universitetet gällande publicering  
 och citering 
 
  PM 2016-01-28 från Planering samt Universitetsbiblioteket 
  Bilaga § 16 
 
  Föredragande: Mikael Graffner 


 
 Mikael Graffner ger en översiktlig bild av universitetets utveckling gällande publicering och 
 citering i ett nationellt och internationellt perspektiv.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 Styrelsen diskuterar ämnet och framför att denna typ av information och diskussioner är 
 något man vill ha mer av i styrelsen.  
 
17 Eventuellt övrigt 


 
Inga övriga frågor. 
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Malin Fredén Axelsson 
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		Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare

		Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare

		1 Öppnande av sammanträdet

		Ordföranden välkomnar alla närvarande och förklarar mötet öppnat.

		2 Fastställande av dagordning

		Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med korrigeringen att punkt 9 a ej är en beslutspunkt.

		3 Utseende av justeringsperson  Styrelsen beslutar att utse Malin Fredén Axelsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

		4 Protokoll från föregående sammanträde  Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2015-12-12 till handlingarna.

		5 Information

		a) Rektors rapport

		Rektors information  Bilaga § 5 a  Torbjörn von Schantz informerar om aktuella frågor och redogör för förslag till upplägg av utvärdering av nuvarande strategisk plan. Synpunkter på förslaget kan skickas till Bo Ahrén.   Styrelsen diskuterar den pågå...

		b) Rapport från LUS  Cecilia Skoug presenterar Studieplatsrapporten som trycks inom kort samt informerar om bl a följande aktuella frågor: - debatten med Dick Harrisson, - LUs arbete med likabehandlingsplan för studenter, - stilla rum för studenter so...

		c) Rapport från revisionsutskottet

		Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg  Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: - svar på granskning när det gäller budgetprocesser och ekonomiska prognoser respektive intern styrning och kontroll inom uppdragsutbildni...

		- uppdatering av instruktion till internrevisionen, - uppföljning i årsrapporten – bisysslor, avtalshantering och informationssäkerhet, - genomförd kundenkät i vilken internrevisionen får ett mycket gott betyg.

		d) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser

		Förteckning 2016-02-02 från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 5 d

		e) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet

		Förteckning 2016-01-25  från Universitetsledningens kansli

		Bilaga § 5 e   Diskussion kring den fortsatta bristen på jämställdhet bland professorer.

		6  Internrevisionens årsrapport 2015

		Årsrapport 2016-01-22 från Internrevisionen    Bilaga § 6 a    PM 2016-01-28 från Förvaltningschefen   Bilaga § 6 b    Dnr STYR 2016/99    Föredragande: Gunilla Norberg    Styrelsen beslutar att:   - att lägga internrevisionens årsrapport till hand...

		7  Beslut om ledamöter i universitetsstyrelsens riskutskott

		PM 2016-01-28 från Planering   Bilaga § 7     Dnr STYR 2016/99    Föredragande: Magnus Ekblad    Styrelsen beslutar att utse följande ledamöter att ingå i riskutskottet:   - rektor Torbjörn von Schantz (mandatperiod 2016-02-12 – 2019-02-28)  - gener...

		8  Information om ekonomiskt utfall 31 december 2015    Ekonomisk rapport från sektionen Ekonomi   Bilaga § 8    Dnr V 2015/2056    Föredragande: Elisabeth Pupp

		9  Årsredovisning 2015   a) Bedömning av intern styrning och kontroll    PM 2016-01-08 från Planering   Bilaga § 9 a    Dnr STYR 2015/718    Föredragande: Magnus Ekblad    Ordförande uppmärksammar de positiva skrivningarna i den bifogade  protokollsan...

		10  Beslut om Lunds universitets totalbudget 2016 samt information om flerårsprognos

		t o m 2019

		Lunds universitets totalbudget 2016   Bilaga § 10 a    Dnr V 2015/1531    Lunds universitets flerårsprognos t o m 2019   Bilaga § 10 b    Dnr V 2015/2057    Föredragande: Elisabeth Pupp   Styrelsen diskuterar relationen mellan personal- och driftko...

		Styrelsen beslutar fastställa Lunds universitets totalbudget för 2016 enligt bilaga § 10 a.

		11  Beslut om Lunds universitet budgetunderlag för budgetåren 2017 – 2019    Lunds universitets budgetunderlag för budgetåren 2017 – 2019   Bilaga § 11    STYR 2016/211    Föredragande: Tim Ekberg   Styrelsen diskuterar förslaget och enas om en juster...

		12  Lägesrapport från den centrala Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling    PM 2016-02-02    Bilaga § 12    Föredragande: Anna Maria Drake    Diskussion.

		Styrelsen beslutar att ge rektor i uppdrag att återkomma till styrelsen om hur mål att göra  Lunds universitet till ett jämställt universitet till 2020 kan formuleras, mätas och uppnås.

		13  Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor    PM 2016-02-05   Bilaga § 13    Dnr V 2015/1983    Föredragande: Torun Forslid   Styrelsen uppdrar åt rektor att justera yttrandet utifrån diskussionen.   Styrelsen beslutar dä...

		Redogörelse 2016-01-28 från Universitetsledningens kansli   Bilaga § 14    Dnr STYR 2016/154    Föredragande: Cecilia Billgren   Styrelsen beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.

		15  Beslut om reviderad arbetsordning för styrelsen    Arbetsordning för universitetsstyrelsen   Bilaga § 15    Dnr Styr 2016/153    Föredragande: Cecilia Billgren   Styrelsen diskuterar arbetsordningen och några justeringar i texten.    Styrelsen upp...

		16  Att mäta forskningsproduktion – hur utvecklas universitetet gällande publicering

		och citering    PM 2016-01-28 från Planering samt Universitetsbiblioteket   Bilaga § 16    Föredragande: Mikael Graffner

		Mikael Graffner ger en översiktlig bild av universitetets utveckling gällande publicering och  citering i ett nationellt och internationellt perspektiv.

		Styrelsen diskuterar ämnet och framför att denna typ av information och diskussioner är  något man vill ha mer av i styrelsen.

		17 Eventuellt övrigt  Inga övriga frågor.

		Vid protokollet  Justeras

		Cecilia Billgren  Jonas Hafström    Malin Fredén Axelsson






Förva l tn ingschefen   


Internrevisionens årsrapport 2015 


I detta PM ger universitetsledningen kommentarer till internrevisionens årsrapport 2015. 


Internrevisionens arbete är värdefullt för universitetet och uppskattas av universitets-
ledningen. Granskningarna ger inte bara värdefull information om var den interna 
styrningen och kontrollen kan förbättras utan ger också värdefulla rekommendationer 
om vad som kan göras för att förbättra den.  


Inkomna kommentarer i de granskningar som genomförs under 2015 är återgivna i 
rapporten. Den utredning som refereras till i universitetets svar på Granskning av LU 
Open Innovation Center har genomförts av vicerektor för samverkan. I utredningen 
föreslås att avdelningen LU Open upphör i och med att projekt flyttas till fakultet och 
viss projektkompetens flyttas till annan del av sektionen. Arbete pågår med att ta fram 
förslag till beslut i enlighet med detta förslag.  


Internrevisionens årsrapport innehåller även uppföljning av granskningar genomförda 
2010-2014. Huvuddelen av de lämnade rekommendationerna har genomförts och det 
pågår arbete med att genomföra flertalet av resterande rekommendationer. Universitetet 
har genomfört samtliga åtgärder som angavs i yttrande över Granskning av 
universitetets rutiner för avtalshantering och uppföljning av beslutsbefogenheter.  Trots 
det har det vid den årliga stickprovskontrollen visat sig att många avtal fortfarande 
skrivs under av icke behörig firmatecknare, varför ytterligare åtgärder behöver vidtas. 
En första åtgärd är en manuell kontroll av samtliga kontrakt som läggs in i universitetet 
forskningsdatabas LUCRIS som tas i bruk i början av 2016. Vidare undersöks möjlighet 
till sanktion där avtal skrivs under på fel nivå. Internrevisionen har vid flera tillfällen 
konstaterat brister vad gäller anställdas anmälan av bisysslor. Som anges i årsrapporten 
har universitetet under 2015 vidtagit flera åtgärder för att förenkla förfarandet vid 
anmälning av bisysslor och också för att skapa ökad förståelse för regelverket. Det 
interna regelverket har uppdaterats bl.a. för att göra det mer lättillgängligt. Vidare har 
exempel tagits fram för bättre förståelse för regelverket. Det är vår förhoppning att 
dessa åtgärder ska ge resultat. Diskussion har också påbörjats om hur uppföljning kan 
göras.  


Universitetsstyrelsen föreslås besluta 


- att lägga internrevisionens årsrapport till handlingarna


- att uppdra åt rektor att årligen till styrelsen rapportera om den uppföljning som
görs för att säkerställa att avtal som Lunds universitet ingår tecknas av behörig
firmatecknare i enlighet med föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter
och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet


2016-01-28 


Universitetsstyrelsen 


1 


STYR 2016/99 


PM med förslag till beslut 


Postadress Box 117, SE-221 00 LUND, Besöksadress Universitetshuset Paradisgatan 2, Telefon 046-222 70 02, växel 046-222 00 00 
E-post susanne.kristensson@rektor.lu.se  Webbadress http://www.lu.se 
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		Internrevisionens årsrapport 2015






Univers i te ts ledningens kans l i  
Avdeln ingschef  Cec i l ia  Bi l lg ren  


 
 


Uppföljning av universitetsstyrelsens beslut 2012 - 2015 


Nedan görs en uppföljning av de uppdrag som styrelsen beslutat om 2015 samt de 
uppdrag som beslutades om 2012 - 2014 och som ej var slutrapporterade vid 
uppföljningen som presenterades i februari 2015. Redovisningen är gjord i 
kronologisk ordning.  


Normalt redovisas i detta dokument endast de delar av besluten som rör uppdrag 
som ges till rektor.  


2012 § 85 Information om Forsknings- och Innovationspropositionen 2013-
2016 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor, att baserat på diskussion främst i forsknings-
nämnden, återkomma till styrelsen för att presentera en strategi för hur ett 
långsiktigt arbete med rekrytering, inklusive mottagande osv, av internationella 
forskare kan ske. 


Uppföljning: Arbetet med dessa frågor pågår kontinuerligt men någon rapportering 
har ej gjorts till styrelsen. Rapport kommer att lämnas vid sammanträde 2016-04-
15. 


2012 § 108 Utmaningar för Lunds universitet 


Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att senast till styrelsesammanträdet i april 2013 
återkomma till styrelsen med en konkret plan för hur universitetets strategiska plan 
ska följas upp. 


Uppföljning: Rektor informerade vid sammanträde 2014-09-19 om att strategiska 
planer har tagits fram av fakulteterna där man utgått från LU:s strategiska plan och 
vidare uppföljning överlämnas till kommande ledning. Under 2015 har fokus legat 
på arbetet med ny strategisk plan för perioden 2017 – 2026. Rektor kommer på 
sammanträde 2016-02-12 att rapportera om uppföljning av nuvarande strategisk 
plan.  


2016-01-28 


Universitetsstyrelsen 


1(5) 


Dnr STYR2016/154 


REDOGÖRELSE 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 70 24, 046-222 00 00, 070-290 67 83 
E-post cecilia.billgren@rektor.lu.se
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 2(5) 
2013 § 50 Beslut om antagningsordning till forskarutbildning vid Lunds 
universitet 
 
Beslut: Styrelsen beslutar  
- att uppdra åt rektor att till styrelsens möte juni 2014 ta fram ett underlag på hur 
universitetet kan garantera att stipendiedoktorander får ersättning och villkor 
motsvarande ingångslönen för anställda doktorander. 
  
Uppföljning: Frågan visade sig svårlöst och arbetet har därför dragit ut på tiden. 
Rektor gav lägesrapport vid sammanträde 2015-04-24. Se vidare nedan 2015-04-24 
§ 13. 
 
 
2014 § 10 Beslut om komplettering av resursfördelning 2014  
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med redovisning av fördelning 
av de räntemedel som rektor har att fördela. 
 
Uppföljning: Uppdraget redovisat genom beslut om resursfördelning 2015.  
 
 
2014 § 64 Justering av beslut om resursfördelningen 2014 
 
Beslut: Styrelsen beslutar även att uppdra åt tillträdande rektor att genomföra en 
utredning kring nivå på och process för hantering av framtida strategiska medel 
respektive medel för oförutsedda kostnader. 
 
Uppföljning: Rapport lämnad vid sammanträde 2015-10-23 § 7. 
 
 
2014 § 77 Utvärdering om kallelseförfarande samt beslut om nya riktlinjer vid 
kallande av professor 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar förslaget till nya riktlinjer och har synpunkter kring 
eventuell jävsproblematik samt önskar ännu tydligare skrivningar gällande 
jämställdhet. 
 
Styrelsen beslutar bordlägga ärendet. 
 
Uppföljning: Beslut om föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla 
till anställning som professor fattat vid sammanträde 2015-02-13 § 12. 
 
 
2014 § 79 Policyarbete inför kommande propositioner 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt ny rektor att återkomma i frågan till styrelsens möte i 
februari 2015. 
 
Uppföljning: Frågan har tagits upp på sammanträde 2015-02-13 § 11 samt 2015-
06-12 § 7. 
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2014 § 81 Beslut om revisionsplan 2015 
 
Beslut: Styrelsen diskuterar det faktum att alla riskområden samlats i mitten och 
uppdrar åt ny rektor att fortsätta arbetet med att utveckla riskbedömningen. 
 
Uppföljning: Beslut om förändringar av processen för intern styrning och kontroll 
och inrättande av ett riskutskott fattat 2015-12-11 § 8. Se även 2015-06-12 § 6 c 
nedan. 
 
 
2014 § 82 Beslut om Lunds universitets policy för hållbar utveckling  
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt ny rektor att omgående påbörja arbete med att utöka 
policyn så att den inte bara omfattar miljöfrågor utan hållbar utveckling i ett 
bredare perspektiv (slutlig formulering av uppdraget som justerades 2015-02-13 
§ 4). 
 
Styrelsen beslutar att fastställa Lunds universitets policy för hållbar utveckling 
enligt bilaga § 82 b. 
 
Uppföljning: Frågan kommer att tas upp på sammanträde 2016-04-15.  
 
 
2014 § 83 Beslut om vem som beslutar om utdelning av universitets medaljer 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att fatta beslut om hur beredning av beslut om 
utdelning av medaljer ska ske. 
 
Uppföljning: Rektorsbeslut fattas under februari 2016. 
 
 
2015-02-13 § 5 e Lägesrapport från MAX IV 
 
Beslut: Lise Bröndum redogör för aktuellt läge. Styrelsen lyfter bl a frågan om 
driftskostnader för nya strålrör hanteras. Lise Bröndum tar med sig frågan och 
rapporterar om detta vid nästa möte. 
  
Styrelsen beslutar att bjuda in ordförande för MAX IV till ett framtida 
styrelsemöte. 
 
Förvaltningschefen redogör för aktuell situation vad gäller förvärvande av MAX 
IV-fastigheten. 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att förhandla om möjligheten att förlänga optionen. 
 
Uppföljning: Rapport om hantering av driftskostnader för nya strålrör lämnad 
2015-06-12 § 6.  
 
Ordförande för MAX IV Hans Hertz rapporterade om MAX IV vid sammanträde 
2015-09-18 § 9.  
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Rapport om uppdraget att förhandla om att förlänga optionen gavs vid 
sammanträde 2015-04-24 § 9 d. 
 
 
2015-02-13 § 9 Beslut om Lunds universitets totalbudget 2015 samt 
information om flerårsprognos tom 2018 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att med regeringen ta upp frågan om pris- och 
löneomräkning av universitetets finansiella åtagande för ESS.   
 
Uppföljning: Frågan blev inaktuell då Lunds universitet betalat hela beloppet under 
2015. 
 
 
2015-02-13 § 14 Uppföljning av styrelsens beslut 2012 – 2014 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att vid nästa möte rapportera om 
jämställhetsarbetet. 
 
Uppföljning: Rapport lämnad 2015-04-28 § 9 f. 
 
 
2015-04-24 § 13 Information och diskussion om tilläggsfinansiering för 
stipendiater i forskarutbildningen 
 
Beslut: Cecilia Lundberg redogör för det regelverk som idag finns för 
stipendiefinansiering av doktorander och de möjligheter som finns att förbättra 
situationen för dessa doktorander. 
 
Styrelsen diskuterar alternativen och uppdrar åt rektor att återkomma till styrelsen i 
denna fråga. 
 
Uppföljning: Denna fråga var ursprungligen uppe på sammanträde 2013-06-15 
§ 50 (se ovan). Regeringen tillsatte juni 2015 en utredning som bl a ska titta på 
trygga villkor för doktorander. Utredningen ska vara klar 2016-03-31 och styrelsen 
kommer att få information om denna under våren 2016. 
 
 
2015-04-24 § 15 Diskussion inför styrelsens internat i juni 


  
Beslut: Styrelsen tycker utsänt förslag till agenda är bra och uppdrar åt rektor att 
bjuda in någon/några av Lunds universitets representanter i forskningsberedningen 
till mötet. 
 
Uppföljning: Vid styrelsens internat juni 2015 deltog följande personer som ingår i 
forskningsberedningen: Mats Benner, Ingalill Rahm-Hallberg, Henrik Smith och 
Christian Stråhlman. 
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2015-06-12 § 6 c Rapport från revisionsutskottet 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att komma tillbaka till styrelsen med förslag om 
inrättande av ett riskutskott. 
 
Uppföljning: Beslut om förändringar av processen för intern styrning och kontroll 
och inrättande av ett riskutskott fattat 2015-12-11 § 8. 
 
 
2015-06-12 § 6 d Information om kvartalsutfall per 31 mars 2015 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att under hösten komma tillbaka med ett 
underlag avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. 
 
Uppföljning: Underlag redovisat 2015-10-23 § 7. 
 
 
2015-12-11 § 6 i Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds 
universitet  
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med en redogörelse för vad 
Lunds universitet på kort sikt kan göra för att öka externrekrytering till 
läraranställningar.     
 
Uppföljning: Rapport kommer att lämnas vid sammanträde 2016-04-15. 
 
 
2015-12-11 § 11 Rapport från arbetet med strategisk plan för Lunds 
universitet 2017 – 2026 
 
Beslut: Styrelsen uppdrar åt Bo Ahrén att sammanställa de synpunkter som 
framkommit vid gårdagens och dagens diskussioner kring strategiska planen. 
 
Uppföljning: Sammanställning utsänd till styrelsen januari 2016. 
 
 
2015-12-11 § 14 Eventuellt övrigt 
 
Beslut: På grund av de ansträngda offentliga utgifterna i Sverige beslutar styrelsen 
att rektor ska återkomma med en riskanalys om detta kan komma att påverka 
tilldelningen av resurser till den högre utbildningen framöver. 
 
Uppföljning: Riskanalys kommer presenteras vid sammanträde 2016-04-15.. 
 
 
 





		Uppföljning: Rapport lämnad vid sammanträde 2015-10-23 § 7.

		2014 § 79 Policyarbete inför kommande propositioner

		2014 § 82 Beslut om Lunds universitets policy för hållbar utveckling

		2014 § 83 Beslut om vem som beslutar om utdelning av universitets medaljer

		2015-06-12 § 6 c Rapport från revisionsutskottet






 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2015-11-20 – 2016-01-21 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


 Lei Ye LTH Tillämpad biokemi med 
inriktning mot 
molekylär 
avtrycksteknik 


Befordran 2015-11-26 


Henrik Tehler LTH Riskhantering och 
samhällssäkerhet 


Utlysning 2015-12-03 


Mo Hamza LTH Riskhantering och 
samhällssäkerhet 


Utlysning 2016-03-01 


Per-Erik Austrell LTH Byggnadsmekanik Befordran 2015-11-26 


Katarina Jacobsson Sam fak Socialt arbete Befordran 2015-12-10 


Stefan Sveningsson EHL Företagsekonomi Befordran 2016-12-10 


Tommy Andersson EHL Nationalekonomi Befordran 2015-12-10 


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


0 st. 0 % 0 % 
Utlysningar 0 st. 0 st. 


Befordringar 0 st. 0 st. 
Kallelser 0 st. 0 st. 


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


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


Befordringar 7 st. 13 st. 
Kallelser 0 st. 1 st. 


2016-01-25 


PM 
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Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2014 (utlysningar, befordringar och kallelser) Kvinnor Män 


33 st. 39 % 61 % 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2015-11-20 – 2016-01-21






Lunds universitets budgetunderlag 
för budgetåren 2017-2019
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Sammanfattning 
Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildningsutbud grundar sig på studenternas 
efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets forskningskompetenser samt olika former av 
strategiska överväganden. Utvecklingen inom grundutbildningen går mot allt fler 
programutbildningar, ett mindre antal fristående kurser och färre distansutbildningar. 
Utbildningsutbudet är i huvudsak väl balanserat mellan olika utbildningar och nivåer. 
Internationaliseringen är en övergripande strategi. 
 
Lunds universitet har haft en stark ekonomiskt tillväxt de senaste åren, framför allt inom forskningen. 
Enligt universitetets flerårsprognos för 2017 – 2019, som grundar sig på institutionernas och 
fakulteternas prognoser, bedömer dock de flesta fakulteter att de står inför en oförändrad eller 
sjunkande verksamhetsnivå.  
 
Universitetet står inför många och påtagliga strategiska utmaningar. Flera av dessa är kopplade till den 
kommande forskningspolitiska propositionen. Lunds universitet lyfter särskilt fram: 
 


- Ett tydligt, och allt mer akut, behov av ökad ersättning till grundutbildningen 
samt behovet av fler platser.  


- Krav på att den tillfälliga kvalitetsförstärkningen blir en permanent 
förstärkning. 


- Behov av ökat stöd till det långsiktiga arbetet med validering, reell kompetens 
och kompletterande utbildning. 


- Fördelarna med ett mer sammanhållet anslag för utbildning och forskning. 
- Behovet av ett påtagligt och långsiktigt ökat basanslag till forskningen.  
- Fördelarna med införandet av en flexibel meriteringsanställning. 
- Behovet av långsiktig basfinansiering av MAX IV, en samlad och nationell 


riskhantering samt nationella strategier för MAX IV och ESS.  
- Vikten av att finansieringen av SFO-miljöerna blir en del av respektive 


lärosätes basanslag. 
- Kravet på ökat ekonomiskt stöd till pliktexemplarshanteringen och 


omhändertagandet av arkeologiska fynd. 
- Behovet av en särskild satsning på basår. 
- Nödvändigheten av förändringar av uppdrag och villkor för Akademiska hus. 
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Förutsättningar 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska lämna 
budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader 
för de tre närmast följande räkenskapsåren. Om förslag lämnas som beräknas leda till ökade kostnader 
eller minskade intäkter ska förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till 
motsvarande minskade kostnader redovisas. Alla större förändringar och beräkningsförutsättningar ska 
redovisas och kommenteras. Redovisningen ska göras i tabeller enligt särskilda mallar. 
 
Budgetunderlaget ska innehålla en redovisning av lärosätets planering av utbildningsutbudet, bl.a. när 
det gäller vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för besluten om 
utbildningsutbudet. Prioriteringar av utbildningsutbudet som bör redovisas är förändringar vad gäller 
t.ex. fördelningen mellan program och kurser samt fördelningen mellan campus- och 
distansutbildning. Prioriteringar och förändringar som rör utbildningar inom hälso- och 
sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärarutbildningar ska kommenteras särskilt.  
 
Budgetunderlaget ska även innehålla en bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling och 
eventuella strategiska utmaningar i verksamheten under perioden. 
 
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2015, universitetets totalbudget för 
2016 och prognostiserad ekonomisk utveckling för åren 2017-2019. Samtliga intäkter och kostnader är 
beräknade i prisnivå 2016. I texten presenteras först utbildningsutbudet, lärosätets strategiska 
utmaningar följt av lärosätets ekonomiska utveckling. Texten är centrerad kring lärosätets utmaningar, 
medan tabellerna är fokuserade på lärosätets ekonomi.  


Utbildningsutbudet 
Lunds universitet bedriver utbildning inom ekonomi, humaniora, teologi, juridik, konst, teknik, 
medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Vid universitetet finns över 2 000 fristående kurser, 
mer än 75 utbildningsprogram på grundnivå och ca 200 program på avancerad nivå. Ämnesbredden är 
stor och omfattar närmare 200 olika huvudområden. Ungefär hälften av studenterna läser program 
inom grundnivån och knappt en fjärdedel läser program på avancerad nivå. Resten läster olika typer av 
fristående kurser. Av universitetets studenter är 53 procent kvinnor. Forskarutbildningen har legat 
relativt stabilt på ca 1 800 heltidsekvivalenter, men en viss nedgång skedde 2015.  
 
Utvecklingen inom grundutbildningen ser olika ut vid fakulteterna, men generellt sett går 
utbildningstrenden mot allt fler programutbildningar, ett mindre antal fristående kurser och färre 
distansutbildningar. Detta har varit en tydlig trend under de senaste åren. Andelen distansutbildningar 
är under 5 procent vid universitetet. Utvecklingen är ett resultat av behovet att rationalisera 
utbildningarna och göra dem ekonomiskt hållbara för att klara den ständiga urholkningen. 
Universitetet har även sedan några år fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga 
anslaget. Denna s.k. överproduktion har bl.a. orsakats av att många studenter stannar kvar vid 
universitetet och förlänger sina studier i större utsträckning än tidigare. När de fakulteter som har 
överproduktion drar ner på utbildningsvolymen görs detta ofta på fristående kurser och 
distansutbildningar för att i möjligaste mån skydda de längre programmen. Universitetet ser med oro 
på denna utveckling. Drivs den allt för långt kan det innebära en ökad svårighet för yrkesverksamma 
personer att få kompetensutveckling. 
 
Söktrycket till utbildningarna vid Lunds universitet är fortsatt mycket högt.  En viss minskning har 
dock skett gällande sökande till höstterminen 2015 till både kurser och program. Det är en minskning 
som även finns nationellt och som troligen speglar att antalet ungdomar i 20-årsåldern minskar. Det är 
fortsatt ett mycket högt söktryck till de redan populära programmen, som läkar-, jurist, ekonomi- och 
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psykologiutbildningarna. Även söktrycket till ämneslärarutbildningen har ökat. En mer utförlig 
beskrivning av utbildningarna, söktrycket och studentpopulationen finns i lärosätets årsredovisning.  
 
Lunds universitet har ett i huvudsak väl avvägt utbildningsutbud. Prioriteringar och bedömningar 
grundar sig på studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets 
forskningskompetenser samt övergripande strategiska överväganden. Det sker ett ständigt 
utvecklingsarbete som ibland resulterar i omprioriteringar där vissa utbildningar läggs ner eller stöps 
om och nya ämnen och program skapas. Universitetets planering och prioritering av 
utbildningsutbudet låter sig inte enkelt beskrivas. Utbildningsplaneringen sköts i huvudsak av varje 
enskild fakultet vid universitetet. Fakulteternas samlade bedömning är att utbildningsutbudet generellt 
sett är väl avvägt i förhållande till söktryck och arbetsmarknadens behov. Med fler platser kan en 
bättre balans uppnås mellan olika utbildningar och mellan olika nivåer.    
 
Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden utgör ett fakultetsövergripande organ där 
utbildningsstrategiska frågor behandlas. Frågor som diskuterats är hur universitetet bygger upp bästa 
möjliga utbildningsutbud i en ständigt föränderlig omgivning med skiftande politiska krav, 
arbetsmarknadens olika behov, demografiska svängningar och konjunkturer som får söktrycket att gå 
upp och ner. Det finns inga enkla och givna svar på dessa utmaningar. Hur dessa frågor hanteras och 
blir lösta ser olika ut vid fakulteter och ämnesområden. Universitetets utgångspunkt är att det krävs 
långsiktighet och uthålliga åtaganden som i huvudsak bör löpa över många år för de utbildningar som 
erbjuds till studenterna. Vissa av regeringens tillfälliga satsningar riskerar därmed att skada mer än de 
gör nytta då dessa inte blir en naturlig och integrerad del av det långsiktiga och strategiska 
utbildningsutbudet.  
 
Internationalisering är en central strategi för Lunds universitet. Av universitetets alla studenter är drygt 
15 procent från annat land och på avancerad nivå är över hälften det. Inom forskarutbildningen är över 
40 procent födda i ett annat land. Universitetet bibehåller sin position som mottagare av flest 
avgiftsstudenter. Detta gör Lunds universitet till ett av de mest internationaliserade lärosätena i 
Sverige. Universitetet möjliggör för människor oavsett kulturell och religiös bakgrund att kunna mötas 
och utbildas tillsammans. Det bidrar till ökad kvalitet i utbildningarna men också till att hela världen 
blir studenternas möjliga arbetsfält. Lunds universitet avser att målmedvetet fortsätta på den inslagna 
vägen och ytterligare stärka sin position som en attraktiv global utbildningsanordnare. Universitetet 
vill dock betona att ett framåtsyftande och framgångsrikt internationaliseringsarbete kräver resurser.  
 
Det finns en ständig och nära koppling mellan utbildningsanordnarna och aktuella arbetsgivare. 
Genom att följa upp hur alumner upplevt sin tid efter utbildningen och sitt inträde på arbetsmarknaden 
erhålls värdefull feedback. Lunds universitet konstaterar, vilket även regeringen gör, att vissa 
utbildningar behöver växa ytterligare för att möta arbetsmarknadens och samhällets behov. Två 
konkreta exempel är lärarutbildningarna och vårdutbildningarna. Universitetet har sedan 2011 byggt 
upp en helt ny ämneslärarutbildning vid Campus Helsingborg och vårdutbildningarna har fått ökade 
anslag. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till att ytterligare växla upp dessa utbildningar, dels 
på grund av ett relativt sett svagt söktryck till lärarutbildningarna och dels brist på praktikplatser inom 
vårdutbildningarna. Detta är utmaningar som universitetet arbetar med på olika sätt men som inte 
lärosätet kan lösa på egen hand. 
 
Ämneslärarutbildningen vid universitetet är under förändring. När lärarutbildningen startades gjordes 
det i samarbete med Högskolan Kristianstad. Inte minst skulle universitetets ämneskompetenser kunna 
kombineras med Kristianstads didaktiska erfarenheter och därmed erbjuda en bra lärarutbildning. Men 
genom att gällande regler omöjliggjorde gemensamma examensansökningar tunnades 
synergieffekterna ut och det praktiska samarbetet försvårades. Detta har lett till att samarbetet 
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framöver kommer att ta en annan form och organisationen av lärarutbildningen vid universitetet 
kommer att förändras. 
 
Frågan om breddad rekrytering har varit i fokus vid universitetet. Arbetet har som mål att motverka 
social och ekonomisk snedrekrytering och locka underrepresenterade grupper att söka till universitetet. 
Breddad rekrytering måste även handla om hur universitetet kan stödja alla antagna studenter, oavsett 
vilken bakgrund och vilka förutsättningar de har, under hela studietiden. Den breddade rekryteringen 
handlar därför inte bara om att locka in en bredare grupp studenter utan framför allt om att kunna ta 
hand om alla som universitetet antar och ge det stöd de behöver. Frågan om reell kompetens, 
validering och kompletterande utbildning är även utmaningar som kommit allt mer i förgrunden vid 
universitetet.  


Strategiska utmaningar 
För att Lunds universitet ska kunna uppfylla sina åtaganden och målsättningar krävs inte bara att 
lärosätet i ökad utsträckning samordnar sin verksamhet, rationaliserar och prioriterar. Det krävs även 
ändringar av vissa förutsättningar och villkor som inte universitetet råder över. De två största hoten är 
urholkningen av anslaget till grundutbildningen och ett ökat beroende av extern finansiering till 
forskningen. Universitetet vill i detta budgetunderlag särskilt lyfta fram de frågor som regeringen 
behöver behandla i den kommande forskningspolitiska propositionen. 
 
Lunds universitet är ett starkt internationellt forskningsuniversitet med en rad framstående 
forskningsmiljöer, som kontinuerligt utvecklas i samverkan med andra ledande aktörer i Sverige, i 
Europa och globalt. Då svaren på hur globala utmaningar bäst ska mötas finns i gränsytorna mellan 
forskningsområden är Lunds universitet särskilt lämpat att bidra till lösningar genom våra unika 
möjligheter till interdisciplinär forskning. För att lyckas med att vara i framkanten och en betydande 
del av lösningarna behöver universitetet draghjälp av en framåtblickande och långsiktigt hållbar 
forskningspolitik. 
 
Ökad ersättning till utbildningen 
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt 
mer komplexa. Samtidigt har ersättningen för varje helårsstudent inte följt med i den allmänna 
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till 
högskoleutbildningen. Det är i långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla 
uppe samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad 
konkurrens på en global utbildningsmarknad. Lunds universitet vill med kraft understryka behovet av 
att regeringen genomför en påtaglig upprustning av per capitaersättningen till all högre utbildning. 
Görs inte detta snarast riskerar den högre utbildningen i Sverige att gå samma öde till mötes som 
grundskolan redan gjort. 
 
Det nya kvalitetssäkringssystemet innebär att ett större ansvar hamnar hos lärosätena. Detta är i 
grunden bra, men kommer att bli kostnadsdrivande och därmed ytterligare späda på en redan 
ansträngd situation. Att förflytta det kvalitetssäkringssystem som tidigare sköttes av UKÄ till 
lärosätena måste åtföljas av en resursförstärkning. Ska allt göras inom samma krympande budgetramar 
innebär det i praktiken mindre kontakttid mellan lärare och studenter. Samtidigt är den enskilt 
viktigaste faktorn för att kunna bedriva högkvalitativ och forskningsanknuten utbildning just att 
studenterna får tillräckligt mycket tid med sina lärare. 
 
Att alla lärosäten ska arbeta med breddad rekrytering anges i högskolelagen och är självklart en viktig 
uppgift. Samtidigt är det resurskrävande att aktivt jobba med att rekrytera i dessa grupper, men 
framför allt krävs resurser för att hjälpa behövande studenter att kunna genomföra och slutföra sina 
utbildningar. Till detta kommer allt större problem med att kunna överbrygga och fylla igen de 
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kunskapsglapp som finns hos många nya studenter med en bristfällig kunskapsunderbyggnad från 
grundskola och gymnasiet. Därutöver kommer allt större utmaningar i att kunna hjälpa och utbilda en 
ökad andel personer med olika typer av utländska utbildningar.  
 
En viktig åtgärd för att bromsa urholkningen är att nya principer för universitet och högskolor börjar 
gälla kopplat till den årliga pris- och löneuppräkningen. Det s.k. produktivitetskravet, som innebär att 
alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning, är vare sig lämplig eller 
möjlig att tillämpa för den verksamhet som bedrivs vid ett lärosäte. För vuxenutbildningen i Sverige 
används det s.k. Skolindexet, som inte har detta avdrag. Produktivitetskravet bör därför snarast tas bort 
även för universiteten och högskolorna.  
 
Universitetet har ett fortsatt mycket  högt söktryck. Universitetets prognos visar ett behov av att öka 
takbeloppet med 140 mnkr, vilket motsvarar ca 2 000 helårsstudenter. Detta ligger väl i linje med 
lärosätets egen strategi och leder till en bättre balans mellan universitetets olika delar och ger 
förutsättningar att bättre kunna svara upp mot arbetsmarknadens behov. En ökning av antalet studenter 
skulle därmed inte bara innebära att fler människor får möjlighet att utbilda sig, utan även leda till 
kvalitetshöjande synergieffekter för universitetet och ge vårt omgivande samhälle fler utbildade 
personer. En höjning av takbeloppet med 2 000 helårsstudenter ska framför allt gå till utbildningar 
med ett högt söktryck, utbildningar som har en tydlig efterfrågan från arbetsmarknaden och som 
stärker universitetets internationella profil. 
 
Permanent kvalitetsförstärkning 
I budgetpropositionen presenterades en förstärkning riktad till HSTJ-prislappen samt prislappen för 
lärarutbildning och verksamhetsförlagd utbildning. Denna förstärkning är absolut nödvändig, om än 
ökningen till HSTJ-området är för låg för att kunna ge någon reell och positiv kvalitetspåverkan då 
den inte ens täcker upp för urholkningseffekten. Lunds universitet vänder sig med kraft mot att dessa 
medel endast tilldelas under 3 år. Satsningar som åsyftar att öka kvalitet i utbildning kräver 
långsiktighet. Att tidsbegränsa satsningen är direkt kontraproduktivt. Regeringen bör därmed snarast 
permanenta satsningen.  
 
Validering, reell kompetens och kompletterande utbildning 
Sverige står inför en stor utmaning i att integrera alla de som har kommit eller kommer att komma till 
vårt land. Universiteten och högskolorna kan i detta arbete spela en avgörande roll. Lunds universitet 
har sedan tidigare jobbat med olika integreringsprojekt och kommer framöver att starta och 
understödja fler. För att detta inte ska riskera att leda till negativa effekter för lärosätets övriga 
utbildningsuppdrag krävs självklart ökade och anpassade resurser. Lunds universitet vill understryka 
vikten av att se detta integrationsarbete långsiktigt. De särskilda insatser och satsningar som 
regeringen gör måste vara fleråriga och hållbara.  
 
Arbetet med validering och reell kompetens av utländska personers utbildningar och erfarenheter 
kommer att bli allt viktigare. Detta kräver att universitetet bygger ut och till vissa delar tar fram en ny 
kompetensbas. Lunds universitet vill understryka vikten av nationell samordning och UHR:s centrala 
roll. Än viktigare än att kunna validera och korrekt bedöma reell kompetens är att därefter erbjuda den 
utbildning och påbyggnad som krävs för att kunna få en svensk examen. Det måste finnas flera olika 
vägar in till den högre utbildningen beroende på individernas tidigare utbildningsbakgrund, kompetens 
och särskilda behov. 
 
Lunds universitet har i ett separat underlag svarat på regeringens förfrågan om intresse att bedriva 
vissa kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning. Av det underlaget 
framgår att universitetet är intresserat av att bedriva kompletterande utbildningar för sjuksköterskor, 
läkare och psykologer. Lunds universitet vill även framföra att regeringen behöver fortsätta och utöka 
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den tidigare satsningen på kompletterande utbildningar för lärare, men även satsa på en särskild 
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med utländsk utbildning som kan bli lärare. Den 
kompletterande utbildningen bör även omfatta fler utbildningar/yrken som högskoleingenjörer och 
civilingenjörer, arkitekter, ekonomer och socionomer.  
 
Ett sammanhållet anslag 
Universitetens kärnverksamhet är att bedriva utbildning och forskning. Dessa verksamheter är nära 
och intimt sammankopplade med varandra. Att utbildning och forskning är sammanlänkade skiljer 
lärosätenas utbildning från andra utbildningsanordnare och lärosätenas forskning från den forskning 
som bedrivs i näringsliv och andra organisationer. Utbildningens och forskningens ömsesidiga 
beroende av varandra är kvalitetsdrivande för all verksamhet. I rådande system fördelas statliga medel 
till forskning och utbildning i separata anslag. Medlen till den tredje nivån i utbildningen, 
forskarutbildningen, fördelas dock genom forskningsanslaget. Inga särskilda medel tilldelas 
samverkan.  
 
De vattentäta skotten mellan anslagen motsvarar inte hur verksamheten bedrivs i praktiken. Detta 
försvårar inte minst arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och utbildningen 
samt uppgiften att samverka. Även lärarprofessionen riskerar att urholkas då detta system i praktiken 
försvårar att professorer används i grundutbildningen. Universitetet föreslår att rådande uppdelning 
mellan utbildning och forskning förändras. Lärosätena bör i ökad utsträckning stå fria att nyttja 
statsanslagen, utan att bokföringsmässigt fördela kostnaderna mellan utbildning och forskning. 
 
Ökat basanslag till forskningen 
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen och de externa bidragen 
förskjutits. Den externa finansieringen har ökat, vilket i sig är glädjande, men det har skett i en 
betydligt snabbare takt än förstärkningen av basanslagen. Andelen externfinansiering har nått sådan 
proportion att det skadar universitetets möjligheter att göra egna strategiska val, kunna ta ett 
långsiktigt och mer strategiskt arbetsgivaransvar, skapa attraktiva karriärvägar för yngre forskare samt 
bedriva grundforskning. Sverige tappar nu i konkurrenskraft i förhållande till flera andra länder inom 
forskningen, vilket bl.a. framgår av regeringens senaste budgetproposition. Den oväntade 
omfördelningen av forskningsanslag från de forskningsintensiva universiteten till mindre lärosäten 
som genomfördes i budgetpropositionen för 2016 accentuerar detta problem. Regeringen bör i den 
kommande forskningspolitiska propositionen påtagligt öka basfinansieringen till universiteten.  
 
Merparten av Lunds universitets forskningsmedel är externa. Externa bidrag kräver ofta omfattande 
medfinansiering från lärosätenas basanslag. Detta gör att lärosätenas resurser knyts upp till de miljöer 
som attraherar mest externa medel och att det i vissa fall finns svårigheter att ta emot stora anslag, 
eftersom resurserna för medfinansiering är uttömda. Externa finansiärer har nu ett oproportionerligt 
stort inflytande vilket får stora konsekvenser för lärosätenas verksamhet. Samhället riskerar att förlora 
den långsiktiga nyfikenhetsdrivna grundforskningen och förmågan att säkerställa forskningsbredden. 
Företagens kvartalsekonomi och ökade konkurrenssituation leder samtidigt till att lärosätenas 
långsiktiga forskningshorisont och grundforskning är viktigare än någonsin. 
 
Den nationella forskningspolitiken har försvagat och försvårat universitetetens arbetsgivarroll. Lunds 
universitet vill understryka att det är lärosätena som ska stå för rekryteringsbesluten och ges 
möjligheten att sörja för goda villkor för sina lärare. Forskningsråden ska fortsätta att säkerställa en 
ojävig och väl kvalitetsbedömd hantering av forskningsbidragen i Sverige, men det måste vara 
lärosätena som själva står för anställningarna. Ökade basanslag kan därmed leda till att universitetet 
kan ta ett bättre och mer långsiktigt arbetsgivaransvar. På sikt bör målet vara att forskningsråden i 
huvudsak beviljar projektbidrag till forskare som vid ansökningstillfället redan har 
meriteringsanställning eller tillsvidareanställning hos ett lärosäte. Detta motsätter inte att råden både 
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kan och bör fortsätta utlysa prostdoktorala anställningar för att inte minst stimulera den nationella och 
internationella mobiliteten.  
 
Flexibla meriteringsanställningar 
Universitetet ser fördelar med en utveckling som går mot mer flexibla meriteringsanställningar som är 
på fyra till sex år. Efter prövning ska dessa kunna övergå till tillsvidareanställning. Denna 
anställningsform kommer att befrämja jämställdheten och öka viljan till risktagande i forskning. 
Denna typ av flexibla meriteringsanställningar skulle också öka universitetets möjlighet att rekrytera 
internationellt samt ge lärosäten bättre möjlighet att anställa baserat på pedagogisk kompetens och 
samverkansskicklighet. Då dessa anställningar kan leda till tillsvidareanställning är det avgörande att 
valet av ämnesinriktningar åvilar lärosätena. Denna typ av meriteringsanställning bör även kunna 
inrättas som kombinationsanställning tillsammans med ett landsting. 
 
Långsiktig finansiering och nationella strategier för MAX IV och ESS 
Sveriges forskningslandskap kommer att förändras på ett dramatiskt sätt som en följd av att de stora 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS byggs. Aldrig tidigare har Sveriges regering gjort så 
ambitiösa och framåtriktade satsningar på framtidens forskning. MAX IV invigs under 2016 och ESS 
är under konstruktion. Under kommande decennium är Lund huvudscenen för framväxten av ett 
internationellt ledande forskningskluster, som utvecklas i samspel med europeiska, nordiska och 
nationella forskningsparter. Dessa anläggningar kommer att stärka Sveriges attraktionskraft och 
internationella profilering väsentligt, men är samtidigt en enorm utmaning. 
 
Lunds universitet vill understryka behovet av långsiktiga planeringsförutsättningar för MAX IV. 
Regeringens ambition om en 10-årig horisont för forskningspolitiken behöver här omsättas i praktiken 
genom att längre avtal upprättas framöver med framför allt Vetenskapsrådet. Lunds universitet bär ett 
stort ekonomiskt ansvar för denna anläggning, men universitetet bär även en stor del av risken, trots att 
det är en nationell anläggning. Om oförutsedda kostnadsökningar sker riskerar detta att drabba 
universitetets samlade ekonomi. Det bör därför tas fram en nationell plan för hur ekonomiska risker 
ska hanteras och fördelas. 
 
För att uppnå full utdelning och för att säkerställa att Sveriges roll vid dessa anläggningar optimeras 
bör även nationella strategier utarbetas. Genom att både MAX IV och ESS har en inriktning mot för 
Sverige delvis nya vetenskapliga områden bör resurser avsättas för att utveckla nya 
forskningsinriktningar vid svenska lärosäten. Detta kräver även nära samspel och samordning mellan 
flera forskningsfinansiärer. Det behöver också finnas ett brett politisk engagemang där de nya 
forskningsanläggningarna ses som en viktig och naturlig del av den svenska innovations- och 
näringspolitiken.   
 
En permanentning av SFO-satsningen 
Satsningen på SFO:er är unik och har bidragit till utvecklingen av svensk forskning. Dessa miljöer 
utgör en stark bas för tvärvetenskap och innovation, för samverkan kring exempelvis klinisk forskning 
eller miljö- och klimatforskning. Miljöerna ger även en långsiktigt stabil grund för vidareutveckling, 
möjliggör ett nödvändigt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och ger stöd till yngre forskare. De utgör 
dessutom en värdefull resurs för andra forskningsområden. Lunds universitet understryker vikten av 
att stödet till SFO-miljöerna fortsätter och att de bör tillföras berörda lärosäten genom en permanent 
nivåhöjning av respektive basanslag. Därmed får lärosätena de bästa förutsättningar för att stödja den 
nödvändiga utvecklingen av SFO-miljöer. Dagens plattformar kan då utgöra en viktig språngbräda för 
att utveckla morgondagens forskningsmiljöer, miljöer som påtagligt och konkret kan bidra till att lösa 
våra framtida utmaningar.  
 


7 
 







 
 
Pliktexemplar och arkeologiska fynd 
Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) stadgar att tryckt material i viss upplaga som ges 
ut för spridning i Sverige ska bevaras för framtiden, dels på Kungliga biblioteket, dels vid Lunds 
universitet, som har ett av landets största universitets- och forskningsbibliotek. Materialet i Lund 
definieras som nationella reservexemplar och i tillägg till bevarandeuppdraget, som 
universitetsbiblioteket vid Lund delar med Kungliga Biblioteket, ska Lunds universitet svara för 
fjärrlånehantering till låntagare i Sverige och utomlands och för lokal utlåning. Det innebär en 
betydande arbetsinsats. Pliktexemplarhanteringen som helhet är kraftigt underfinansierad i förhållande 
till de faktiska kostnaderna. Detta innebär i sin tur att uppdraget som bevarare av reservexemplaren tar 
resurser från annan verksamhet vid universitetet, resurser som påpekats ovan kontinuerligt urholkas. 
Lunds universitet har därför tidigare anhållit att regeringen ska ge ett särskilt riktat anslag till 
universitetet på 22 mnkr per år för detta uppdrag. Summans storlek kan inte negligeras och 
universitetet vill återigen tydligt markera att det inte är rimligt att underfinansieringen får fortsätta. 
 
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 
finansieringsfrågan mellan sig. Genom åren har det varit mycket svårt att få gehör för behovet av en 
ordentlig översyn av dessa förhållanden och av ett samarbete 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 påtagliga och saknar saklig grund. Uppdraget att omhänderta 
arkeologiska fynd vid Lunds universitet är alltså kraftigt underfinansierat. Detta innebär att 
arkeologiska fynd av stort kulturellt, historiskt och nationellt värde redan nu skadas och att de 
framöver riskerar att helt förstöras. Lunds universitet har därför tidigare anhållit att regeringens 
ersättning för detta uppdrag höjs till sammanlagt 9,6 mnkr per år från och med 2016.  
 
Universitetet menar att regeringen måste hantera bägge dessa frågor snarast. 
 
Basår 
Basåret fyller en viktig samhällsfunktion för att stärka rekryteringsbasen till vissa utbildningar inom 
teknik, naturvetenska och medicin samt minska den sociala snedrekryteringen. Dessa basår är ett sätt 
att ge individer möjlighet att korrigera för tidigare val. Vid universitetet finns ett tekniskt basår som 
har ett högt söktryck med ca 10 sökande per plats. Basåren är snarare en form av gymnasieutbildning 
och ligger därför utanför högskolans egentliga uppdrag. De lärosäten som bedriver dessa utbildningar 
har tagit ett samhällsansvar för att trygga industrins rekryteringsbehov. Det finns dock en stor risk att 
dessa basår får stryka på foten då prioriteringar måste göras, något som redan skett med det 
naturvetenskapliga basåret vid universitetet. Universitetet uppmanar därför regeringen att skydda 
dessa basår för att värna viktiga kompetensbehov på arbetsmarknaden genom att finansiera dessa 
utbildningar genom ett särskilt uppdrag. 
 
Akademiska hus och hyresavtal 
Uppdraget för Akademiska Hus är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och 
högskolor. Huvudfokus är mot utbildnings- och forskningsverksamhet, men Akademiska Hus har av 
regeringen även fått ett uppdrag att äga och förvalta studentbostäder. Verksamheten ska bedrivas på 
affärsmässiga grunder. Lunds universitet menar att avkastningskravet för Akademiska hus bör sänkas 
och att överskottet ska gå tillbaka till universitets- och högskolesektorn. Akademiska Hus bör ses som 
en serviceinrättning för högskolor och universitet och därmed får ett tydligare uppdrag att aktivt stödja 
och främja sektorns lokalutveckling. Universitetet efterlyser även att den mark som Akademiska Hus 
äger kan användas mer flexibelt, genom att andra kan bygga på den och hyra ut till universitet. 
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Användandet av marken måste utgå från universitetets bästa och underlätta strävan efter ett 
sammanhållet campus och effektivt utnyttjade ytor.  
 
Universitetet menar att det bör finnas en generell möjlighet för statliga universitet och högskolor att 
teckna hyresavtal som är längre än tio år. Det bör vara lärosätets eget ansvar att avgöra lämplig 
avtalslängd och bedöma hur en välavvägd hyresportfölj bör se ut för det aktuella lärosätet. 


Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har haft en stark ekonomiskt tillväxt de senaste åren, som framför allt beror på 
satsningar som gjordes utifrån de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna som 
presenterades 2008 och 2012. Verksamhetsnivån mätt i kostnader har ökat främst genom en ökning av 
antalet medarbetare och det har också gjorts stora satsningar i form av forskningsinfrastruktur. Av 
fakulteterna är det den medicinska som visar störst tillväxt. 
 
Den ekonomiska utvecklingen har inneburit att ett myndighetskapital har byggts upp framför allt hos 
de fakulteter som har en stor andel externfinansiering. Myndighetskapitalet är en tillgång som skapar 
stabilitet och långsiktighet men målet är en ekonomi i balans. Universitetets finansieringsåtagande 
avseende ESS slutreglerades under 2015 genom en utbetalning på 512 mnkr (82 mnkr utbetalades 
2014). Detta utgjorde ett tungt ekonomiskt åtagande för universitetet som kommer att påverka 
ekonomin flera år framöver. 
 
Samtidigt som den ekonomiska tillväxten har varit stark har också de oförbrukade bidragen ökat 
eftersom verksamhetsnivån inte har ökat i samma takt som inflödet av externa bidragsmedel. De 
senaste åren har ökningen av oförbrukade bidrag planenligt skett inom MAX IV, och dessa medel 
kommer att tas i anspråk under de närmaste åren. Övriga delar av verksamheten visar framöver en 
oförändrad eller minskande nivå på de oförbrukade bidragen eftersom bidragsinkomsterna förväntas 
plana ut. 
 
Det nationella ränteläget har medfört att universitetets medel, som idag finns på ett räntekonto hos 
Riksgälden, genererar en negativ ränta. Universitetet betalar alltså för sin överlikviditet. En 
tillbakablick visar att räntekontot för något år sedan gav ett överskott på närmare 65 mnkr medan det 
för 2015 gav ett underskott på 6 mnkr. 
 
Universitetets totalbudget för 2016 och universitetets flerårsprognos för 2017 – 2019 visar viss tillväxt 
för de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna samt MAX IV. Övriga fakulteter visar en 
oförändrad eller blygsam ökning av verksamhetsnivån. Det är tydligt i prognoserna att åren av 
ekonomisk expansion är förbi och att för utbildningsverksamheten, som har krympande budgetramar, 
väntar utmaningar i form av ytterligare rationaliseringar och omprioriteringar. 
 
I de bifogade tabellerna redogör universitetet för budget, intäkter, kostnader, investeringar, 
lokalförsörjning och avgifter de kommande tre åren. En närmare presentation av universitetets 
ekonomi finns i lärosätets årsredovisning. 
 
Verksamhetsinvesteringar 
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar. 
 
Universitetets planerade verksamhetsinvesteringar redovisas i tabell 5. Den enskilt största 
förändringen av universitetets anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör och 
lokalanpassningar. Denna investering är till största delen finansierad av externa bidrag från bl.a. 
Vetenskapsrådet, VINNOVA, KAW-stiftelsen och Region Skåne. 
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Medicinska fakulteten planerar för ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum. Inom LTH 
kommer maskinparken för nanoforskning att behöva förnyas och M-huset, som ska renoveras, kräver 
investeringar i form av inredning.   
 
Låneram och räntor 
Lunds universitets förväntade behov av låneram redovisas i tabell 4. Tidigare redovisat behov av en 
höjning av låneramen för kommande år är inte längre aktuellt. MAX IV-laboratoriets finansiering av 
anläggningstillgångar har nämligen förändrats så att cirka 125 mnkr inte längre finansieras med 
anslagsmedel utan med bidragsmedel. Det förklarar också varför nyupplåning 2015 redovisas med 0 
(noll). Även om universitetet framöver har fortsatt stora investeringsåtaganden förväntas behovet av 
låneram att minska.  
 
Universitetet kommer inte att ha behov av räntekontokredit under perioden. 
 
Låneramens utveckling för 2016-2019 bedöms vara: 
2016: 890 mnkr 
2017: 750 mnkr 
2018: 750 mnkr 
2019: 750 mnkr 
 
Investering i lokaler 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 6 Lokalförsörjning. Tabellen innehåller 
beslutade förändringar under 2016-2019. 
 
Avgiftsbelagd verksamhet  
Omfattningen av den avgiftsbelagda verksamheten kommer att vara i stort sett oförändrad under 
perioden.  
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Tabell 1 Total budget 
 
Total budget 2015 2016 2017 2018 2019 
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
Verksamhetens intäkter           
Anslag1 3 945 526 4 414 931 4 440 600 4 458 277 4 441 193 
Avgifter 753 883 725 000 725 000 725 000 725 000 
Bidrag 2 776 401 2 957 000 2 972 000 3 056 000 3 058 000 
Finansiella intäkter 37 531 6 200 6 700 4 300 11 300 


Summa intäkter 7 513 341 8 103 131 8 144 300 8 243 577 8 235 493 


            
Verksamhetens kostnader           
Personal 4 849 688 4 938 000 4 943 000 4 981 000 5 041 000 
Lokaler 1 008 228 994 000 999 000 1 005 000 1 011 000 
Drift/Övrigt 1 535 957 1 742 441 1 676 770 1 728 171 1 714 953 
Avskrivningar 380 556 443 000 505 000 522 000 537 000 
Finansiella kostnader 17 565 9 000 10 100 2 100 4 100 


Summa kostnader 7 791 994 8 126 441 8 133 870 8 238 271 8 308 053 


Verksamhetsutfall -278 653 -23 310 10 430 5 306 -72 560 


Transfereringar 807 415 232 000 189 000 190 000 200 000 


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat -278 653 -23 310 10 430 5 306 -72 560 


Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring) 1 331 320 1 308 010 1 318 440 1 323 746 1 251 186 


Utgående oförbrukade bidrag 3 536 209 3 282 000 3 138 000 2 895 000 2 644 000 


      1) Stor anslagsförändring mellan 2015 och 2016 pga. utbetalning till ESS 2015. 
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


Verksamhetens intäkter           
Takbelopp 1 1 960 096 2 014 306 2 042 051 2 059 675 2 042 591 
Beräknad avräkning (A)           
Särskilda åtaganden (B) 59 649 8 188 8 188 8 188 8 188 
            
Anslag (A+B) 2 019 745 2 022 494 2 050 239 2 067 863 2 050 779 
Avgifter 374 735 400 000 400 000 400 000 400 000 
Bidrag 46 466 43 000 39 000 34 000 19 000 
Finansiella intäkter  4 440 800 1 700 500 4 000 


Summa intäkter 2 445 385 2 466 294 2 490 939 2 502 363 2 473 779 


Verksamhetens kostnader           
Personal 1 497 269 1 520 000 1 511 000 1 524 000 1 537 000 
Lokaler 416 186 417 000 420 000 422 000 425 000 
Drift/Övrigt 431 333 536 691 521 113 530 368 518 761 
Avskrivningar 56 291 53 000 55 000 55 000 55 000 
Finansiella kostnader 3 344 2 600 5 000 1 000 2 000 


Summa kostnader 2 404 423 2 529 291 2 512 113 2 532 368 2 537 761 


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 40 962 -62 997 -21 174 -30 005 -63 982 


     
  


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


      
 


2015 2016 2017 2018 2019 


 
106 525 91 794 91 794 91 794 91 794 


      Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag. 
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Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 


Verksamhetens intäkter           
Anslag1,2,3 1 925 781 2 392 437 2 390 361 2 390 414 2 390 414 
Avgifter 379 148 325 000 325 000 325 000 325 000 
Bidrag  2 729 935 2 914 000 2 933 000 3 022 000 3 039 000 
Finansiella intäkter 33 091 5 400 5 000 3 800 7 300 


Summa intäkter 5 067 955 5 636 837 5 653 361 5 741 214 5 761 714 


Verksamhetens kostnader           
Personal 3 352 419 3 418 000 3 432 000 3 457 000 3 504 000 
Lokaler 592 042 577 000 579 000 583 000 586 000 
Drift/Övrigt 1 104 624 1 205 750 1 155 657 1 197 803 1 196 192 
Avskrivningar 324 265 390 000 450 000 467 000 482 000 
Finansiella kostnader 14 221 6 400 5 100 1 100 2 100 


Summa kostnader 5 387 571 5 597 150 5 621 757 5 705 903 5 770 292 


Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat -319 616 39 687 31 604 35 311 -8 578 


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


     
 


2015 2016 2017 2018 2019 


 
317 486 336 991 336 991 336 991 336 991 


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


   
 


2015 2016 2017 2018 2019 


 
4 597 4 653 4 653 4 653 4 653 


      3) Stor anslagsförändring mellan 2015 och 2016 pga. utbetalning till ESS 2015. 
 


      Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag. 
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Tabell 4 investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 
 
Investeringar i 
anläggningstillgångar (tkr) 


2015 2016 2017 2018 2019 


Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
IB lån i Riksgäldskontoret 719 237 565 000 554 000 547 000 571 000 
Beräknad nyupplåning 37 019 139 000 143 000 144 000 139 000 
 varav investeringar i 
immateriella 
anläggningstillgångar 8 110 14 000 18 000 18 000 13 000 
Beräknad amortering 192 036 150 000 150 000 120 000 120 000 
UB lån i Riksgäldskontoret 564 220 554 000 547 000 571 000 590 000 
Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 702 147 565 000 654 000 671 000 690 000 
            
Föreslagen låneram 936 000 890 000 750 000 750 000 750 000 
Beräknad ränteutgift -1 769 -1 000 1 000 2 100 4 100 
Ränteantaganden för nyupplåning 
(%)           
Summa räntor och amorteringar 


190 267 149 000 151 000 122 100 124 100 
Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året 


0 0 0 0 0 
Föreslagen räntekontokredit 
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Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 
 
Verksamhetsinvesteringar (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn. 
Immateriella investeringar             
Datasystem, rättigheter m.m. 8 110 14 000 18 000 18 000 13 000 13 000 
Materiella investeringar             
Maskiner, inventarier och installationer 
m.m. 


490 762 513 000 559 000 422 000 516 000 439 000 


Byggnader, mark och annan fast egendom             
Övriga verksamhetsinvesteringar             
Summa verksamhetsinvesteringar 498 872 527 000 577 000 440 000 529 000 452 000 
Finansiering             
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 


37 019 139 000 143 000 144 000 139 000 200 000 


Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 


461 853 388 000 434 000 296 000 390 000 252 000 


Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 


            


Anslag (efter medgivande av regeringen)             
Summa finansiering 498 872 527 000 577 000 440 000 529 000 452 000 
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Tabell 5 A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 
 
 Särskild information (tkr) Totalt Ack. 2016 2017 2018 
   utfall Prognos Beräkn. Beräkn. 
Verksamhetsinvesteringar per objekt1           


Anpassning och inredning i fastighet, M-husets 
låghusdel 


20 000     10 000 10 000 


Strålrör MAX IV-laboratoriet 730 000 251 000 188 000 213 000 78 000 
Strålrör MicroMAX 50 000     20 000 30 000 
Inredning nytt djurhus 21 000     13 000 8 000 
Summa utgifter för investeringar 821 000 251 000 188 000 256 000 126 000 
Finansiering           
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 


58 000 2 000 5 000 28 000 23 000 


Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 763 000 249 000 183 000 228 000 103 000 
Leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)           
Anslag (efter medgivande av regeringen)           
Summa finansiering 821 000 251 000 188 000 256 000 126 000 
Varav investeringar i:           
Datasystem, rättigheter m.m.           
Maskiner och inventarier 821 000 251 000 188 000 256 000 126 000 
Fastigheter och mark           
Övriga verksamhetsinvesteringar           
Summa investeringar i anläggningstillgångar 821 000 251 000 188 000 256 000 126 000 
1Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor.      
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Tabell 6 Lokalförsörjning 
 
Redovisning av lokaler (mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 


Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
Area, kvm LOA exkl. Student- och 
gästforskarbostäder) 


          


- föregående års utgång 502 146 535 524 533 608 530 410 530 410 
- ökning under året 43 397 9 207 1 000     
- minskning under året -10 019 -11 123 -4 198     
- vid årets utgång (A) 535 524 533 608 530 410 530 410 530 410 
Förbättringsutgift på annans fastighet1 175 182 189 196 203 


- nyinvesteringar 45 50 51 52 53 
- avskrivningar -42 -43 -44 -45 -46 
Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B)2 


820 785 791 798 804 


Genomsnittlig hyra  (kr/m2 LOA)3 1 531 1 471 1 491 1 504 1 516 


Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskarbostäder)4  (C ) 


979 962 968 974 980 


Genomsnittlig lokalkostnad   (kr/m2 


LOA)5 
1 830 1 803 1 825 1 836 1 848 


Lärosätets totala kostnader (D) 7 792 8 126 8 134 8 238 8 308 


Totala externa hyresintäkter 85 87 88 89 90 


Justerade totala kostnader (D2) 7 707 8 039 8 046 8 149 8 218 


Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader6 


12,6% 11,8% 11,9% 11,8% 11,8% 


Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader7 


12,7% 12,0% 12,0% 12,0% 11,9% 


      
1) Exklusive byggnadsinventarier      
2) Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, 
samt eventuella 


 


återställningskostnader vid avflyttning.      
3) Beräknas som B/A      
4) Redovisas utifrån SUHFs rekommendationer (REK 2014:1, 3015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid 
universitet och högskolor 
i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till 
rekommendationerna. 


  


5) Beräknas som C/A.      
6) Beräknas som C/D.      
7) Beräknas som C/D2.      
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Tabell 7 Avgifter 
 


Uppdragsverksamhet (tkr) Intäkter Kostnader Resultat  
2015 380 868 390 320 -9 452  
varav tjänsteexport 168 966 168 966 0  
2016 390 000 385 000 5 000  
varav tjänsteexport 170 000 170 000 0  
2017 400 000 395 000 5 000  
varav tjänsteexport 175 000 175 000 0  
     
     
Offentligrättslig verksamhet (tkr) Intäkter till 


inkomsttitel 
Intäkter som får 
disponeras 


Kostnader Resultat 


2015   4 870 3 882 988 
2016   5 000 4 900 100 
2017   5 100 5 000 100 
     
Ökningen av tjänsteexporten beror framför allt på ökningen av antalet avgiftsstudenter. 
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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2015-11-20 – 2016-01-21 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Yttrande över remissen ”Barns och ungas rätt vid
tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)”


2015-11-26 


2. Förnyad anställning som gästprofessor i astma och
allergologi


2015-11-26 


3. Anvisning av medel ur universitetets lokalfond för
LUHMs förberedelser inför kommande lokalflytt
och omhändertagande av arkeologiska fynd


2015-11-26 


4. Finansiering av två anställningar på sektionen
Forskning, samverkan och innovation 2016


2015-11-26 


5. Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen
för Stiftelsen Lunds studentkårs daghem för barn


2015-11-26 


6. Angående remissen Kunskapskrav för godtagbara
kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1


2015-11-30 


7. Förnyad anställning som adjungerad professor i
byggnadsfysik


2015-12-03 


8. Information om ledig anställning som professor i
kemiteknik med inriktning mot
separationsprocesser


2015-12-03 


9. Utseende av föreståndare för Centrum för studier
av arbete, teknologi och social förändring


2015-12-03 


10. Förlängning av uppdrag som föreståndare för Lund
University Centre for Sustainability Studies
(LUCSUS)


2015-12-03 


2016-02-02 


1 PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon 046-222 94 35, 046-222 00 00, 0722-31 71 64  
E-post anna.akesson@rektor.lu.se
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11.  Utseende av föreståndare och biträdande 


föreståndare för Antidiabetic Food Centre 
2015-12-03 


12.  Utseende av föreståndare för Swedish South Asian 
Studies Network 


2015-12-03 


13.  Utseende av föreståndare för Centre for 
Innovation, Research and Competence in the 
Learning Economy, CIRCLE 


2015-12-03 


14.  Utseende av ledamöter och suppleant i styrelsen 
för Stiftelsen Michael Hansens Kollegium 


2015-12-03 


15.  Inrättande av och uppdrag för Internationella rådet 2015-12-03 


16.  Medel till Universitetsbibliotekets flyttkostnader 
för tidskriftsdepåer 2015 


2015-12-03 


17.  Tidsbegränsad garanti för finansiering av 
Neuronano Research Center 


2015-12-03 


18.  Utseende av koordinator och biträdande 
koordinator för det strategiska forskningsområdet 
MECW – Middle East in the Contemporary World 


2015-12-03 


19.  Ledamot i Programråd för det strategiska 
forskningsområdet E-vetenskap eSSENCE  


2015-12-03 


20.  Lunds universitets administrativa pris 2016 2015-12-03 


21.  Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd 
om utbildning för nyanlända elever  


2015-12-03 


22.  Information om ledig anställning som professor i 
hållbar konsumtion 


2015-12-03 


23.  Information om ledig anställning som professor i 
hållbar stadsutveckling 


2015-12-03 


24.  Information om ledig anställning som professor i 
hållbart företagande 


2015-12-03 


25.  Information om ledig anställning som professor i 
policyanalys 


2015-12-03 


26.  Anställning som gästprofessor i fasta tillståndets 
fysik 


2015-12-10 


27.  Förnyad anställning som gästprofessor i fysik 2015-12-10 


28.  Framställan om förlängd tid för färdigställande av 
Strategi för bevarande av elektroniska handlingar 


2015-12-10 
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29.  Förlängning av uppdrag som föreståndare för 


Centrum för Mellanösternstudier 
2015-12-10 


30.  Utseende av styrelse för SASNET 2015-12-10 


31.  Yttrande med anledning av anmälan från 
Humanistiska och Teologiska studentkåren 
angående studentinflytande vid Centrum för 
Mellanösternstudier (CMES) 


2015-12-10 


32.  Yttrande över promemoria Nationellt 
utvecklingsbolag för kapitalförsörjning (kopplad 
till SOU 2015:64) 


2015-12-17 


33.  Redovisning av åtgärder efter Riksarkivets 
inspektion av arkivverksamheten vid Lunds 
universitet 


2015-12-17 


34.  Anställning som adjungerad professor i fri konst 2015-12-17 


35.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet eSSENCE 


2015-12-17 


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


2015-12-17 


37.  Anmälan om misstänkt oredlighet 2015-12-17 


38.  Utseende av ordförande i stipendienämnden vid 
Lunds universitets stipendiestiftelse 


2015-12-17 


39.  Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 
2017 och framåt 


2015-12-17 


40.  Klassificering av kurser i utbildningsområden 
2015 


2015-12-17 


41.  Inrättande av och uppdrag för kulturrådet 2015-12-17 


42.  Strategiska forskningsmedel till LUFO 2016 2015-12-17 


43.  Strategiska forskningsmedel till Urban arena 2016 2015-12-17 


44.  Förlängt uppdrag för projektet ökad social 
sammanhållning och kulturell öppenhet i regionen 


2015-12-17 


45.  Universitetsgemensamma lokalkostnader för 
universitetets verksamheter på Medicon Village 
2015 


2015-12-17 


46.  Utseende av föreståndare för Kompetenscentrum 
förbränningsprocesser (KCFP) 


2015-12-17 
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47.  Utseende av ledamot tillika ordförande i styrelsen 


för Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård 
2015-12-17 


48.  Utseende av revisor med suppleant för Emil 
Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 


2015-12-17 


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


2015-12-17 


50.  Utseende av revisor med suppleant för Lunds 
studentskegård 


2015-12-17 


51.  Utseende av revisor med suppleant för Stiftelsen 
Arkiv för nordisk filologi 


2015-12-17 


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


2015-12-17 


53.  Ändring av namn på Lunds universitets historiska 
museum 


2015-12-17 


54.  Utseende av ledamöter, personliga suppleanter och 
ordförande i styrelsen för Lund Lasercentrum 


2015-12-17 


55.  Lunds universitets studentkårers pedagogiska 
priser 2016 


2015-12-17 


56.  Uppdrag för Avdelningen för högskolepedagogisk 
utveckling (AHU) 


2015-12-17 


57.  Överföring av CED till Avdelningen för 
högskolepedagogisk utveckling (AHU) 


2015-12-17 


58.  Yttrande över remiss: Rapporten "Research quality 
evaluation in Sweden - FOKUS" rörande modell 
för resursfördelning till universitet och högskolor 
innefattande sakkunnig granskning av 
forskningens kvalitet och relevans 
 


2016-01-08 


59.  Förnyad anställning som gästprofessor i informatik 
 


2016-01-14 


60.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
nationalekonomi 


2016-01-14 


61.  Anställning som adjungerad professor i 
livsmedelsteknik med inriktning mot 
hydrodynamiskt drivna processer 


2016-01-14 


62.  Information om ledig anställning som professor i 
klinisk immunologi 


2016-01-14 


63.  Undantag för indirekta kostnader avseende 
konferenser och kongresser 


2016-01-14 
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64.  Specifikation av vissa medel för Lunds universitet 


2016 
2016-01-14 


65.  Universitetets bank- och valutaavgifter 2015 2016-01-14 


66.  Anvisning ur universitetets lokalfond till 
ombyggnad av Kungshuset och till ett 
universitetshistoriskt museum 


2016-01-14 


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


2016-01-14 


68.  Yttrande över ”Patientrörlighet inom EES – 
kompletterande förslag för tandvården” 


2016-01-14 


 
 
Remisser inkomna under perioden 2015-11-20 – 2016-01-21 
 


1.  Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och 
miljöområdet inom försvaret (SOU 2015:79). Svar till 
Försvarsdepartementet senast 2016-03-21. 
 


2.  Remiss av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor 
(SOU 2015:92). Svar till Utbildningsdepartementet senast 2016-03-01. 
 


3.  Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84). Svar till 
Socialdepartementet senast 2016-03-15. 
 


4.  Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av regelverket om 
kulturföremål. Svar till Kulturdepartementet senast 2016-03-09. 
 


5.  "Samråd om myggbekämpning i området kring nedre Dalälven 2016. 
Svar till Naturvårdsverket senast 2016-01-10. 
 


6.  Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik. Svar till 
Kulturdepartementet senast 2016-03-17. 
 


7.  Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö. Svar till 
Kulturdepartementet senast 2016-03-14. 
 


8.  Remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM (2015) 614/2) till 
meddelande om cirkulär ekonomi M2015/04155/Mm. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2016-02-19. 
 


9.  Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen. Svar till Region 
Skåne senast 2016-03-31. 
 


10.  Remiss om lärosätenas uppdragsutbildning. Svar till 
Universitetskanslersämbetet senast 2016-01-29. 
 


11.  EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-01-05. 
 


12.  Remiss av Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2016-2020. Svar till Länsstyrelsen Skåne senast 2016-03-18. 
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13.  Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och 
innovation på energiområdet för perioden 2017 – 2020. Svar till Miljö- 
och energidepartementet senast 2016-04-04. 
 


14.  Remiss av förslag om genomförande av Euratoms reviderade 
kärnsäkerhetsdirektiv. Svar till Miljö- och energidepartementet senast 
2016-02-29. 
 


15.  Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån. Svar till 
Finansinspektionen senast 2016-02-12. 
 


16.  Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och 
forskning (SOU 2015:80). Svar till Socialdepartementet senast 2016-03-
31. 
 


17.  EU-kommissionens meddelande - Mot en modernare och mer europeisk 
ram för upphovsrätten. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-02-24. 
 


18.  Departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1). Svar till 
Finansdepartementet senast 2016-04-18. 
 


19.  Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens 
finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Svar till 
Näringsdepartementet senast 2016-03-31. 
 


 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2015-11-20 – 2016-01-21






In ternrevis ionen 
Guni l la  Norberg 


 
 


Internrevisionens årsrapport 2015 


Internrevisionens uppdrag definieras i Internrevisionsförordningen (2006:1228). 
Här framgår att internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av 
myndighetens process för intern styrning och kontroll och utifrån en analys av 
verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och 
kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav 
som framgår av 3 § myndighetsförordningen.  


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


Internrevisionen anser sammanfattningsvis att internrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer från granskningsarbetet 2015 har beaktats, men att det ännu 
återstår åtgärder att genomföra.  


Uppföljningen av rekommendationer från granskningar 2010-2014 visar att 
huvuddelen av rekommendationerna genomförts och att arbete pågår med att 
genomföra flertalet av resterande rekommendationer.  


Internrevisionen överlämnar årsrapport 2015 till styrelsen för beslut om åtgärder. 


Gunilla Norberg 
Revisionschef 


2016-01-22 


Universitetsstyrelsen 


1 (13) 


Dnr STYR 2016/99 


ÅRSRAPPORT 


Postadress Box 117, 221 00 LUND Besöksadress Paradisgatan 5 Telefon dir 046-222 15 28, växel 046-222 00 00  
E-post: gunilla.norberg@irev.lu.se Internet http://www.lu.se
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1. Internrevisionen 2015 
1.1 2015 års revisionsplan 
Styrelsen fastställde 2015 års revisionsplan den 12 december 2014. I nedanstående 
tabell redovisas planerade och genomförda granskningar och uppdrag för år 2015. 


1. Granskningsprojekt  
Kontroller inom ekonomiområdet Rapport i april 


LU Open Innovation Center Rapport i april 


Universitetets arbete med anledning av 
förordning om intern styrning och kontroll 


Rapport i juni 


Rutiner för hantering av rektorsbeslut Rapport i juni  


Intern styrning och kontroll på institution Rapport i oktober 


Intern styrning och kontroll på institution Rapport i oktober 


Intern styrning och kontroll inom 
uppdragsutbildningen 


Rapport i december 


Budgetprocessen och arbetet med 
ekonomiska prognoser 


Rapport i december 


3. Övrigt   
Rådgivning ad hoc Har genomförts löpande 


Rådgivning enligt särskild begäran Har genomförts och rapporterats 


Årsrapport Har genomförts 


Risk- och väsentlighetsanalys Har genomförts 


Granskning hos annan högskola Har genomförts enligt revisionsplan 
för uppdraget 


 


Internrevisionen har tre anställda. Av de personella resurserna avgår motsvarande 
0,25 årsarbetskraft per år till genomförande av uppdrag för Högskolan Kristianstad 
vilket ger ett utfall för uppdraget inom Lunds universitet för 2015 på 2,75 årsar-
betare. Därutöver fanns ekonomiska resurser motsvarande cirka 100 timmar att 
använda för anlitande av externa konsulter. Internrevisionen har använt sig av kon-
sultstöd för metodutveckling motsvarande 42 timmars stöd.  


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


Internrevisionen genomför årligen en intern kvalitetsutvärdering av sin verksam-
het, där de som berörts av granskningarna får bedöma sin erfarenhet av intern-
revisionen ur olika aspekter, såsom kunskapsnivå, bemötande, relevansen av läm-
nade iakttagelser och rekommendationer samt nytta. För 2015 visar utvärderingen 







 
 
 3 
ett positivt omdöme om internrevisionen med i huvudsak svarsalternativ på 4 och 5 
på en 5-gradig skala. Motsvarande omdöme redovisades för 2014. Internrevisionen 
har under året också gjort dels fortlöpande uppföljningar av internrevisionsverk-
samheten och dels genomfört en årlig självutvärdering av enhetens verksamhet. 
Utifrån detta arbete bekräftas att internrevisionsverksamheten är organisatoriskt 
oberoende och att arbetet bedrivs enligt internrevisionsförordningen och i enlighet 
med god sed. 
 
Enligt god sed ska en extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen genomföras 
minst en gång vart femte år. En sådan genomfördes senast 2012 och genomförs 
nästa gång senast år 2017. Utvärderingen 2012 visade att internrevisionen vid 
Lunds universitet utförs i överensstämmelse med IIAs Standards, Code of Ethics 
samt internrevisionsförordningen. 
 
1.3 Revisionsutskottet  
Revisionschefen är föredragande i revisionsutskottet och ansvarar för utskottets 
kallelser, handlingar och minnesanteckningar. 


Internrevisionen har föredragit alla revisionsrapporter i revisionsutskottet före 
publicering. Yttranden från de granskade verksamheterna, med angivande av vilka 
åtgärder som kommer att vidtas, har också behandlats av utskottet. Revisions-
utskottet avrapporterar löpande sitt arbete till universitetsstyrelsen vid styrelsens 
sammanträden. 
 
Enligt revisionsutskottets arbetsordning ska revisionsutskottet bedöma den interna 
revisionens effektivitet och årligen i samband med utskottets decembermöte lämna 
ett utlåtande utifrån gjord bedömning. För 2015 har utskottet lämnat följande 
utlåtande: 
”Internrevisionens arbete under 2015 har präglats av stor effektivitet, hög integritet 
och bra rapporter, vilket gör att utskottets ledamöter är mycket nöjda med gjorda 
insatser. Därutöver har internrevisionen, vid föredragningar i styrelsen, getts en 
tydligare roll vilket ökat dess synlighet och dialog med styrelsen till gagn för dess 
verksamhet.” 
 
1.4 Övrigt  
Internrevisionen har inom ramen för revisionsplanens utrymme för ”rådgivning 
enligt särskild begäran” accepterat att genomföra ett rådgivningsuppdrag på upp-
drag av rektor. Uppdraget har genomförts under perioden januari-februari 2015. 
Internrevisionen har också under året lämnat utredningsstöd till verksamheten.  


2. Iakttagelser och rekommendationer från 
granskningar rapporterade 2015 
Internrevisionen (IR) har genomfört granskningar i enlighet med 2015 års revi-
sionsplan. Efter varje genomförd granskning har IR överlämnat en rapport med 
gjorda iakttagelser och rekommendationer till den granskade verksamheten, 
alternativt till universitetsledningen, för yttrande.  


Nedan följer en sammanfattning av 2015 års granskningsarbete med gjorda iaktta-
gelser och lämnade rekommendationer. Vissa rapporter samt svar på dessa har 
skriftligen rapporterats till styrelsen i samband med delårsrapporten i september 
2015. 
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Rapporterna i oförkortat skick finns att hämta på följande länk. 
www.lu.se/internrevisionensrapporter. Detta gäller dock inte rapporterna över 
institutionsgranskningarna.  
 
Svar på rekommendationerna finns medtaget nedan om de hunnit lämnas.  


Granskning av kontroller inom ekonomiområdet  
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera utformningen av kontrollstrukturen 
och om kontrollerna fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen har avsett 
den konstrollstruktur som sektionen Ekonomi har ansvar för och har omfattat 
arbetet vid tre av sektionens avdelningar: fakturahantering och utbetalningar, 
inbetalningar och redovisning samt stiftelseförvaltning.   
 
Lunds universitet har en decentraliserad organisation där data i ekonomisystemen 
läggs in av många anställda på olika nivåer i organisationen. Detta innebär att det 
finns en påtaglig risk för att fel uppstår som kan påverka den ekonomiska styr-
ningen negativt. Tillsammans med förebyggande åtgärder, som t.ex. utbildning, 
ekonomihandbok, ekonomiwebb och servicedesk bidrar en rätt utformad kontroll-
struktur samt funktionella kontrollaktiviteter till att reducera de risker som finns, 
inklusive risk för att oegentligheter inträffar, till en acceptabel nivå. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
En god intern styrning och kontroll kännetecknas bland annat av att det finns ett 
samband mellan verksamhetens mål och dess riskvärdering, kontrollaktiviteter och 
uppföljning. Granskningen har visat att sektionen Ekonomi gör en övergripande 
riskanalys och att man på de aktuella avdelningarna gör verksamhetsplaner men att 
det saknas ett tydligt samband mellan riskvärdering, kontrollaktiviteter och 
uppföljning. Det saknas också en enhetlig struktur för arbetet med kontroller. 
Avdelningarna arbetar dessutom olika för att ta fram kontroller och instruktioner 
samt med uppföljning och dokumentation.  
 
Ett sätt att få en tydligare koppling mellan riskvärdering, kontrollaktiviteter och 
uppföljning vore att tydligt ange syftet med de olika kontrollerna och vilken risk 
de ska hantera. I några av instruktionerna finns syftet med kontrollen beskrivet 
men för de allra flesta framgår detta inte. Med ett tydligt angivet syfte och vilken 
risk som kontrollen ska hantera blir det lättare att se över och eventuellt ta bort 
kontroller eller ändra hur ofta de ska utföras. Sektionen bör dessutom utifrån sin 
riskanalys värdera vilka kontroller som är viktigast (nyckelkontroller) för att vid 
behov kunna prioritera. Det behöver också tas fram riktlinjer och instruktioner för 
hur kontrollerna ska följas upp och dokumenteras så att man kan se att de 
genomförts och har haft avsedd effekt.  
 
IR:s sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter av den 
interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
IR rekommenderar chefen för sektionen Ekonomi att: 


• Strukturera arbetet med kontroller så att det finns en tydligare koppling 
mellan riskvärdering, syfte med kontrollerna, uppföljning och doku-
mentation. 


• Se till att arbetet med kontroller sker på ett likartat sätt inom sektionen 



http://www.lu.se/internrevisionensrapporter
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Chefen för sektionen Ekonomi har (förkortat) svarat: 
För närvarande pågår införandet av en ny ekonomimodell och ett nytt ekonomi-
system i projektet Ny ekonomi. Alla tidigare kontroller kommer att genomlysas 
och omprövas i samband med införandet. Detta kommer att ske efterhand. Mål-
sättningen är att fler kontroller ska automatiseras. Internrevisionens rekommen-
dationer är värdefulla i detta arbete vad avser kontrollernas syfte, uppföljning, 
dokumentation och samordning. Vad gäller kopplingen till riskarbetet krävs ett 
tydliggörande och en utveckling av befintligt upplägg inom förvaltningen för att 
koppling kontroller – risk ska kunna ske på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. 
 
Granskning av LU Open Innovation Center 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
IR har tidigare genomfört en granskning av LU Innovation System, (tidigare LU 
Innovation), som då var en avdelning inom sektionen Forskning, innovation och 
extern samverkan. Sedan den granskningen gjordes har den gemensamma 
förvaltningen omorganiserats. Sektionen Forskning, samverkan och innovation 
bildades den 1 januari 2014 och vid denna sektion finns flera avdelningar bl.a. LU 
Innovation System och LU Open Innovation Center (LU Open). Båda dessa 
avdelningar arbetar med innovationsfrågor och vänder sig dessutom till studenter. 
Avdelningarna leds av olika avdelningschefer.  
 
Syftet med granskningen har varit att undersöka hur styrning och samordning 
fungerar mellan de ovan nämnda avdelningarna och hur styrning och uppföljning 
fungerar inom LU Open. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns olika uppfattningar om huruvida LU Open har 
ett tydligt uppdrag eller inte. Avdelningschefen för LU Open anser att deras 
uppdrag är tydligt och har givits av den tidigare rektorn i flera beslut där även 
normalt förvaltningschefen och i ett par fall sektionschefen deltagit i beredningen. 
Inom sektionen Forskning, samverkan och innovation finns det dock andra som 
menar att uppdraget är otydligt. IR anser att det är viktigt att avdelningens uppdrag 
klargörs inom linjen dvs. från sektionschefen till avdelningschefen. Detta skulle 
också kunna bidra till att uppdraget blir tydligt även för andra avdelningar inom 
sektionen och inom universitetet som helhet.  
 
Det finns inget utvecklat samarbete mellan LU Open och andra avdelningar inom 
sektionen varken vad gäller projektstöd eller administration. Däremot förs det 
regelbundna samtal för att öka samarbetet inom sektionen. Samarbetet försvåras 
dock av att de olika avdelningarna inom sektionen är geografiskt utspridda inom 
Lund. IR anser att det är viktigt att arbetet för att förbättra samarbetet mellan 
avdelningarna fortsätter inte minst för att kunna dra nytta av varandras olika 
kompetenser och för att förhindra dubbelarbete.  
  
Finansieringen av LU Opens arbete är i huvudsak extern och den basfinansiering 
som erhålls via förvaltningens budget är inte tillräcklig för att finansiera alla tills-
vidareanställningar inom avdelningen. Viss finansiering har dessutom hittills 
kommit direkt från medel som rektor disponerar. Beroendet av externa medel med-
för att det finns en risk för att avdelningen åtar sig projekt även om det inte finns 
en tydlig koppling och en tydlig efterfrågan inom universitetet. Även om avdel-
ningschefen anser att det numera alltid finns en tydlig koppling anser IR att ett 
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förtydligande av uppdraget och en tydlig rutin för hur nya uppdrag/projekt ska 
initieras skulle kunna minska risken för att avdelningen åtar sig projekt utan tydlig 
koppling till universitetet. 
 
Stickprov har visat att det finns vissa brister i den interna styrningen och kontrol-
len inom avdelningen även om IR bedömer att projektuppföljningen har förbättrats 
avsevärt. Det som framförallt bedöms vara belastande är att egna utlägg attesterats 
vilket förhindrar insyn från överordnad nivå samt att en anställd fakturerat 
avdelningen från sitt bolag. Vissa tveksamma utlägg har även attesterats på 
överordnad nivå vilket indikerar att den interna styrningen och kontrollen behöver 
förbättras även på sektionsnivån.  
 
IR:s sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter av den 
interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
IR rekommenderar chefen för sektion Forskning, samverkan och innovation 
att: 


• Tydliggöra LU Open Innovation Centers uppdrag. 
• Verka för ökat samarbete inom sektionen. 
• Förbättra den interna styrningen och kontrollen i förhållande till 


avdelningen. 


IR rekommenderar avdelningschefen för LU Open Innovation Center att: 
• Utarbeta och dokumentera en tydlig rutin för hur nya uppdrag ska initieras. 
• Förbättra den interna styrningen och kontrollen inom avdelningen. 


Sektionschefen för sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) har 
svarat: 
I egenskap av sektionschef har jag noterat de synpunkter som framförts av IR i 
rapport och missivskrivelse. Med anledning härav vill jag framföra att de två första 
punkterna på den av IR presenterade åtgärdslistan starkt kopplar till det 
utredningsuppdrag som vicerektor Bo Ahrén fått av rektor och som innebär en 
genomlysning och översyn av sektion FSIs uppdrag, ambition och struktur bland 
annat avseende hur de olika delarna inklusive LU Open ska samarbeta på ett 
optimalt och effektivt sätt. Naturligtvis har dessa frågor under FSIs första år varit 
högt på agendan vid alla möten med sektionsmedlemmar och avdelningschefer och 
diskuterats i en rad olika avseenden. 
 
Utgångspunkten har varit att försöka uppnå en samordningseffekt genom att de 
delar inom gemensam förvaltning som arbetade med forsknings- och innovations-
stöd samorganiseras med de tidigare separata enheterna LU Innovation system och 
LU Open. Denna organisation innebar förutom stora möjligheter också betydande 
utmaningar. Det första året har verksamheten tagit steg i rätt riktning men före-
komsten av ej försumbara kulturskillnader och olika arbetssätt har också påverkat 
denna process så att vi hittills inte nått så långt som önskat. Då det nu enligt ovan 
pågår en utredning omkring sektionen så är det rimligt att avvakta utfallet av denna 
innan nya initiativ tas angående uppdrag, samarbete och ledning. 
 
När det gäller den bristande styrning och kontroll som uppmärksammades av IR 
har rutinerna nu setts över och kontrollen kommer att skärpas genom bland annat 
sticksprovskontroller. 
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Granskning av universitetets arbete med anledning av 
förordning om intern styrning och kontroll (FISK) 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Granskningens syfte har varit att utvärdera om universitetets arbete med intern 
styrning och kontroll är ändamålsenligt och effektivt samt bedrivs i enlighet med 
gällande regelverk. Ändamålsenligt och effektivt kan också uttryckas som den 
nytta universitetet har av arbetet med den interna styrningen och kontrollen och 
om universitetet därmed på ett bättre sätt kan nå uppställda mål och en effektivare 
verksamhet. Utgångspunkt för utvärderingen har varit det ramverk och den process 
för intern styrning och kontroll som universitetet har idag samt Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) råd och riktlinjer för intern styrning och kontroll. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Av granskningen framgår att universitetet har en fastställd process som innehåller 
de moment som förordningen kräver. Dokumentationen ligger sedan till grund för 
styrelsens bedömning av den interna styrningen och kontrollen. IR:s bedömning är 
att universitetet följer FISK. 
 
För att få processen för intern styrning och kontroll att fungera och tillföra värde 
för universitetet handlar det dock inte enbart om att ha en struktur genom styrande 
dokument, processer, rutiner och kontroller. Universitetets kultur genom bl.a. vär-
deringar och attityder styr vad som sker i praktiken och här är mål, risker, åtgärder 
och uppföljning ofta inte ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. För att 
fullt ut möjliggöra processens nytta för universitetet krävs ett långsiktigt arbete 
med flera mjuka faktorer som påverkar den rådande kulturen. Mycket tyder också 
på att intern styrning och kontroll inte var en prioriterad fråga för den tidigare uni-
versitetsledningen1. Då myndighets- och universitetsledningens engagemang är 
avgörande för om riskhanteringsprocessen ska få förankring i verksamheten har 
detta sannolikt påverkat processen negativt.  I detta sammanhang vill IR lyfta fram 
att avsatta resurser centralt vid avdelning Planering i form av 30 % av en 
heltidstjänst förmodligen är för lite för att man ska kunna erbjuda ett tillräckligt 
löpande stöd.  
 
Eftersom målen är centrala i arbetet för att nå en effektiv riskhantering påverkar 
avsaknaden av tydliga sådana universitetets nytta med processen enligt FISK. Mål 
för arbetet med intern styrning och kontroll finns beskrivet i ramverket utifrån 
kraven i FISK men vad arbetet ska tillföra universitetet finns inte tydligt angivet. 
Mål och nytta med arbetet enligt FISK bör bestämmas utifrån universitetets verk-
samhet och förutsättningar och inte förordningskraven. Därefter kan processen 
vidareutvecklas utifrån de förutsättningar som finns med hänsyn till bland annat 
universitetets organisation och kultur. Universitetet har idag en omfattande process 
som tar mycket resurser i anspråk men där få i verksamheten ser att arbetet tillför 
något värde. För att öka nyttan med processen behöver målen/uppdragen komma 
fram i styrningen genom hela universitetet. Om universitetet förlorar fokus på 
målen i verksamheten så är risken annars att den interna styrningen och kontrollen 


1 Enligt universitetets webbsida avses med universitetsledningen rektor, prorektor, 
vicerektorer och förvaltningschefen.  
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vid universitetet stannar vid att man behärskar en teoretisk modell, som inte kan 
omsättas i praktiken2.  
 
Enligt ESV visar erfarenheterna att en framgångsfaktor för arbetet med intern styr-
ning och kontroll är att arbetet integreras i den normala planerings- och uppfölj-
ningsprocessen. Det bidrar då till en helhetssyn och att parallella styrsystem och 
målkonflikter undviks. Vad gäller universitetet så brister integrationen av univer-
sitetets arbete med intern styrning och kontroll, inkl. riskhantering, med universi-
tetets övriga styrprocesser. En anledning till detta kan vara svaga gemensamma 
interna styrprocesser för universitetets decentraliserade organisation. IR 
konstaterade t.ex. i sin granskning av resursfördelningsprocessen3 att det saknades 
en uttalad ambition att använda denna som styrinstrument och att mål och syfte 
med fördelningen inte framgick. I granskningen konstaterades också att vid en 
långtgående decentralisering är det viktigt med en uppföljning kopplat till tydliga 
mål och riktlinjer. Ett annat exempel på avsaknad av gemensamma interna 
styrprocesser är att universitetet inte har någon övergripande verksamhetsplan 
medan vissa fakulteter har det.  
 
För att nå framgång måste också arbetet upplevas som enkelt. Oklara mål tillsam-
mans med oklarheter i vad som egentligen utgör en risk kan vara bidragande orsa-
ker till att det finns många risker i den universitetsövergripande riskvärderingen. 
Vid genomgång av universitetets riskvärdering från 2014 framgår att flera av ris-
kerna som tas upp närmast är en orsak, dvs redan kända händelser, till att en risk 
inträffar. Universitetet har delat in sina risker i 14 riskområden. Tillsammans inne-
håller universitetets riskområden 87 risker i 2014 års riskvärdering och långt över 
100 åtgärder. De 87 riskerna diskuteras och värderas i olika referensgrupper efter 
att riskkoordinatorerna gjort visst förarbete. Som exempel kan nämnas att utbild-
ningsnämnden är referensgrupp för fyra olika riskområden med totalt 21 risker. 
För att få en effektiv och hanterlig riskhantering arbetar man inom en del andra 
organisationer med betydligt färre risker på den övergripande nivån. Styrelsen 
beslutar sedan om åtgärder för ett antal strategiska topprisker istället för riskområ-
den.  
 
Arbetssättet ser olika ut vid de olika riskvärderande enheterna, vilket kan innebära 
att det är svårt att kvalitetssäkra innehållet i processen. Särskilt märkbart är detta 
när de riskvärderande enheterna ska göra en bedömning av den interna styrningen 
och kontrollen vid sin verksamhet. Granskningen har här visat att bedömningen 
sker på olika grunder. För att kunna göra en bedömning av den interna styrningen 
och kontrollen vid Lunds universitet borde det först klargöras vad som utgör god 
intern styrning och kontroll inom universitetet. Exempel på hur detta kan gå till 
finns t.ex. vid Chalmers tekniska högskola och Sveriges Riksbank. 
 
Andra organisationer, exempelvis University of Cambridge och University of 
Oxford, arbetar med ett riskutskott, liknande universitetets revisionsutskott, som 
operativt övervakar riskhanteringen och rapporterar till styrelsen. Utskottet har 
också ansvar för att identifiera och värdera de viktigaste riskerna som påverkar 
universitetet och ska se till att det finns åtgärder på plats för att hantera riskerna. 
Utskottet har också en nära knytning till revisionsutskottet för att på så sätt för-


2 ESV Handledning-Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om 
intern styrning och kontroll. ISBN: 978-91-7249-342-4 
3 Dnr IR 2013/5 
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säkra sig om att IR integreras i riskhanteringen. Införandet av ett riskutskott som 
bl.a. hanterar de övergripande riskerna kan vara ett sätt för universitetet att visa att 
arbetet är prioriterat. Processen kunde dessutom förenklas genom att 
riskvärderingar inte görs i alla referensgrupper etc. som tar mycket resurser. Flera 
av de risker och åtgärder som idag finns i universitetets riskvärdering och som inte 
klassas som topprisker kunde istället hanteras i linjeorganisationens ordinarie 
verksamhet. Om en grupp har ansvar för den övergripande riskvärderingen skulle 
det också vara lättare att fånga upp risker från organisationen. 
 
IR:s sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter i 
universitetets arbete med anledning av FISK. 
 
IR har rekommenderat rektor att: 


• Förenkla processen efter det att syfte och ambitionsnivå har fastställts 
utifrån interna och yttre förutsättningar. 


• Integrera processen i verksamhetsstyrningen. 
• Införa tydliga mål i planering och uppföljning av universitetets hela 


verksamhet. 


Rektor har (förkortat) svarat: 
En fungerande riskhantering är ett viktigt instrument för styrning och kontroll. 
Arbetet med intern styrning och kontroll har förändrats och utvecklats under flera 
år. Under 2014 intensifierades detta arbete genom en processkartläggning. Målet 
är att få en effektiv och pålitlig process som stödjer verksamhetens arbete, kan 
ligga till grund för ledningens styrning och fungera som ett betryggande underlag 
till styrelsen. I detta förändringsarbete är internrevisionens rapport ett mycket vik-
tigt och värdefullt inspel. 


Den rådande processen har av många uppfattats som onödigt byråkratisk, krånglig 
och svåröverskådlig. I det förändringsarbete som nu är på gång kommer processen 
att förenklas på olika sätt, utan att det negativt drabbar tillförlitligheten. En av de 
aktuella förändringarna är att radikalt minska antalet övergripande risker och risk-
områden. Ett utökat stöd från Planeringsavdelningen till riskvärderande instanser 
bedöms också bidra till ”kortare startsträcka” för många chefer. Det kan leda till 
mer fokus på själva innehållet i stället för att energi läggs på form och formalia. 


En utgångspunkt i förändringsarbetet är att processens legitimitet och acceptans 
ökar om den upplevs som värdeskapande och nyttig för verksamheten. Universi-
tetet avser att göra riskarbetet enklare och mer användbart genom att tydligare 
integrera riskarbetet i verksamhetsstyrningen. 


Universitetet planerar att från och med 2016 ha en verksamhetsplan som är kopp-
lad till resursfördelningen. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska 
plan, den årliga riskanalysen och andra universitetsgemensamma styrdokument.  


Det underlag som inkommer från de riskvärderande instanserna kommer att i ökad 
utsträckning bearbetas och analyseras centralt av Planeringsavdelningen. Detta 
underlag ska sedan återkopplas till de riskvärderande instanserna i de årligt åter-
kommande budgetdialogerna. Resultatet av återkopplingen dokumenteras och för-
ankras med relevanta instanser. Det bearbetade underlaget samt dokumentation 
från återkoppling ska kunna fungera som grund för den universitetsövergripande 
riskvärderingen. 
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Från och med 2016 finns alltså en övergripande verksamhetsplan vid universitetet. 
Den beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Från och med hösten 2015 börjar processen att ta fram en ny strate-
gisk plan för universitetet. Den ska börja gälla 1 januari 2017. 


I verksamhetsplanen för 2016 kommer universitetet att ta ett stort steg mot att 
införa tydligare mål för verksamheten på årsbasis. En liknande ambition finns i 
arbetet med att ta fram en ny strategisk plan. Detta sammantaget ger goda förut- 
sättningar för en bättre fungerande process för intern styrning och kontroll. Uni- 
versitetet menar att en process för intern styrning och kontroll, med en kedja av 
riskvärderingar-resursfördelning-uppföljning, kommer att leda till bättre möjlig-
heter för planering och uppföljning av verksamheten.  


Granskning av rutiner för hantering av rektorsbeslut 
(har rapporterats i delårsrapport till styrelsen) 
Syftet med granskningen har varit att utvärdera den interna styrningen och kon-
trollen avseende universitetets hantering av rektorsbeslut. För att få en tillfredstäl-
lande intern styrning och kontroll avseende rektorsbeslut är det viktigt att det finns 
tydliga regler och rutiner avseende vilken typ av beslut som ska fattas vid rektors-
sammanträden, vem som har ansvar för uppföljning av besluten när så ska ske samt 
vem som ska hantera eventuell återrapportering till rektor. 
 
Granskningen har inte omfattat rektors undertecknande av avtal. Den har heller 
inte omfattat en bedömning av innehållet i fattade beslut. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att det finns ett regelverk som anger vilka frågor som rek-
tor beslutar om samt anvisningar och rutiner för hur beslutsärenden vid rektors-
sammanträden ska hanteras. Anvisningarna anger att det är handläggaren som 
ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs med anledning av beslutet medan 
ansvaret för uppföljning av beslut, enligt uppgift, ligger i linjen. IR:s iakttagelser 
vid tidigare granskningar har visat att finns brister i hur rutinerna fungerar i prakti-
ken efter det att beslut har fattats men att förbättringar har skett. Förbättringarna 
gäller bl.a. expediering av beslut och hantering av regelverket. De brister som 
kvarstår gäller framför allt implementering och uppföljning av beslut.  
 
Några fungerande rutiner för att hantera beslutade återrapporteringar, utvärde-
ringar och eventuella återbetalningar av tilldelade medel finns inte men IR 
välkomnar det arbete som nu pågår att ta fram en rutin för att följa upp att beslutad 
återrapportering mm. sker. Beslut om att en återrapportering eller en utvärdering 
ska göras, bör endast tas då det finns ett klart syfte och det är då viktigt att det 
finns rutiner och resurser för att hantera de rapporter och utvärderingar som 
lämnas.  
 
Det saknas tydliga regler för vilka beslut som ska tas vid rektorssammanträden och 
vilka som kan tas på annat sätt. Istället finns en praxis, vilket sannolikt normalt 
fungerar bra, men kan i vissa lägen vara problematiskt. Att fullständigt reglera alla 
situationer kan vara svårt men en tydligare reglering skulle minska risken för att 
beslut tas som inte har förankrats och beretts i tillräcklig utsträckning. Beslut av 
ekonomisk natur bör t.ex. inte tas innan avdelning Planering fått möjlighet att ta 
del av förslaget. Det saknas idag dessutom rutiner/riktlinjer för att hantera avslag 
på äskande av medel.   







 
 
 11 
 
 
IR har rekommenderat förvaltningschefen att: 


• Ta fram tydliga regler/riktlinjer för vilken typ av beslut som ska tas vid 
rektorssammanträde 


• Ta fram fungerande rutiner för hantering av de återrapporteringar, utvärde-
ringar mm., som enligt beslut ska ske till rektor 


Förvaltningschefen har svarat: 
För att tydliggöra vilken typ av beslut som ska tas vid rektorssammanträde har 
PM:en ”Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektors-
sammanträde” kompletterats med följande text. 


Rektor fattar dels beslut i övergripande frågor som inte är av sådan karaktär att 
beslut ska fattas av universitetsstyrelsen (se aktuell Arbetsordning för Lunds 
universitet) och dels fattar rektor beslut i frågor som rör det löpande arbetet och 
som inte har vidaredelegerats. Vad som har delegerats framgår i huvudsak av 
aktuellt beslut om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att 
teckna avtal vid Lunds universitet. Utöver detta beslut finns även beslut om 
delegationer till vissa funktioner och enskilda individer.  


Det är inte möjligt att i detalj förutse och redogöra för alla beslut som ska fattas 
vid rektorssammanträde. Följande lista täcker dock in de flesta typer av beslut 
som normalt ska fattas av rektor vid rektorssammanträde förutsatt att ingen 
delegation gjorts. 


• anställningar som professor 


• fördelning av vissa medel 


• remissyttranden 


• genomförande av övergripande utredningar och projekt 


• föreskrifter och riktlinjer 


• inrättande av olika interna grupperingar 


• utseende av ledamöter m.fl. i interna och externa grupper 


• ärenden som rör oredlighet i forskning 


• beslut som rör mer än en fakultet 


• övriga beslut för vilka ingen delegation finns 
Sedan 2009 listas samtliga beslut som fattas vid rektorssammanträde i en exelfil. I 
de fall då det i ett rektorsbeslut anges att rapportering till rektor ska ske läggs tid-
punkt för rapport numera in i samma fil. Denna information finns angiven för 
beslut som fattats sedan januari 2014 och framåt och kommer fortsättningsvis att 
läggas in i samband med att beslut fattas.  


Uppföljning av att beslutad rapportering inkommer sker numera löpande av uni-
versitetsledningens kansli. I de fall rapport eller utvärdering inte inkommer enligt 
plan kontaktas normalt den handläggare som ansvarade för ärendet vid beslutstill-
fället. Inkommen rapport eller utvärdering tas upp med rektor, prorektor och för-
valtningschef som tar ställning till om rapporten eller utvärderingen ska läggas till 
handlingarna eller om den ska leda till vidare åtgärder.  
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Granskning av intern styrning och kontroll på två institutioner 
vid samhällsvetenskapliga fakulteten 
Syftet med granskningarna har varit att utvärdera den interna styrningen och 
kontrollen på institutionsnivån samt hur samhällsvetenskapliga fakulteten följer 
upp institutionernas verksamhet inom de granskade områdena (delar av områdena 
verksamhet, ekonomi och personal). Vissa kontroller avseende bl.a. bisysslor, 
upphandling och kontanthantering har gjorts.  


Iakttagelser och slutsatser 
Granskningarna har visat att fakultetens kansli ger stöd till institutionerna inom 
ekonomi- och personalområdet, bl.a. sker det återkommande träffar och 
informationsmöten och då särskilt inom ekonomiområdet. Uppföljning och 
rapportering av institutionernas och fakultetens ekonomi sker kontinuerligt och 
strukturerat. IR bedömer att den ekonomiska uppföljningen är god både inom 
institutionerna och inom fakulteten. 


 
När det gäller institutionerna anser IR baserat på de intervjuer och stickprov som 
gjorts, att den interna styrningen och kontrollen till stor del fungerar på ett 
tillfredställande sätt. Det finns dock vissa förbättringsmöjligheter för att ytterligare 
stärka den interna styrningen och kontrollen inom de områden som behandlats i 
granskningen. Följande iakttagelser har gjorts vid den ena eller båda 
institutionerna: 


 Anmälan om bisyssla har inte gjorts i ett antal fall, dessutom är en del 
anmälningar ofullständiga eller felaktiga   


 Utvecklingssamtal har inte dokumenterats på föreskrivet sätt 


 En riskanalys bör genomföras för att bedöma risker förknippade med egen 
datordrift  


Rekommendationer har lämnats i enlighet med gjorda iakttagelser. 


Prefekterna vid de två institutionerna har svarat och av svaren framgår att 
rekommendationerna kommer att följas och åtgärder vidtas i enlighet med dessa.  


Granskning av den interna styrningen och kontrollen inom 
uppdragsutbildningen  
Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2008 att ge 
rektor i uppdrag att inrätta en stödfunktion för uppdragsutbildning inom den 
gemensamma förvaltningen. Från och med den 1 januari 2009 finns en avdelning 
för uppdragsutbildning benämnd Lund University Commissioned Education 
(LUCE), numera inom sektionen Externa relationer. 
 
IR har 2010 genomfört en granskning av uppdragsutbildningen vid universitetet. I 
sin rapport konstaterade IR att hanteringen av uppdragsutbildningen hade förbätt-
rats genom införandet av en stödfunktion inom universitetet men att det interna 
regelverket inte efterlevdes fullt ut och att det fanns förbättringsmöjligheter av 
rutinerna för att uppnå en fullt tillfredställande intern styrning och kontroll. Läm-
nade rekommendationer har därefter följts upp.  
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Svagheter i den interna styrningen och kontrollen inom uppdragsutbildningen, som 
t.ex. oklara mål och uppdrag, bristande samordning samt otydligt ansvar, kan leda 
till ineffektivitet och att gällande regelverk inte följs. Detta kan även skada univer-
sitetets anseende. Syftet med årets granskning har varit att utvärdera den interna 
styrningen och kontrollen inom universitetets uppdragsutbildning. I detta har ingått 
en bedömning av om verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med gällande 
regelverk. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen visar att den interna styrningen och kontrollen av uppdragsutbild-
ningen har förbättrats sedan föregående granskning. Detta gäller framför allt kon-
trollen då en betydligt större andel av uppdragsutbildningen numera faktureras via 
LUCE vilket ger LUCE en större möjlighet att få en samlad kännedom om den 
uppdragsutbildning som bedrivs vid universitetet. En ökad samordning borde även 
kunna leda till ökad effektivitet. Samtidigt framgår dock att den andel av avtals-
hanteringen som går via LUCE är lägre vilket försvårar LUCE:s möjlighet att 
kvalitetssäkra hanteringen. IR anser att det är viktigt att även avtalshanteringen 
sker vid LUCE som, antingen själv eller med stöd av universitetets jurister, har 
kompetens och erfarenhet att säkerställa att avtalsvillkor inte accepteras som är 
ogynnsamma för universitetet eller som strider mot gällande regelverk. Enligt 
universitetets föreskrifter ska all fakturering och allt avtalstecknande ske vid 
LUCE och IR kan därför konstatera att det interna regelverket fortfarande inte 
efterlevs fullt ut.  
 
Av universitetets policy framgår att universitetet ska vara proaktivt och drivande i 
utvecklingen av uppdragsutbildningar. Externa relationer ska enligt sitt uppdrag i 
tjänstekatalogen (den del som avser avdelning LUCE) utveckla, stärka och stödja 
uppdragsutbildningen genom att bl.a. marknadsföra, vara en strategisk partner med 
det omgivande samhället, bearbeta kunder samt i samverkan med institutioner 
utveckla nya uppdragsutbildningar. Uppdraget innebär att LUCE ska ha en aktiv 
roll och inte enbart arbeta stödjande. Denna inriktning förstärks ytterligare av att 
avdelningen till stor del är externfinansierad, dvs. det basanslag som LUCE erhål-
ler är inte tillräckligt för att finansiera den löpande verksamheten. Samtidigt visar 
granskningen att intresset från verksamheten för att delta i uppdragsutbildning ofta 
är ganska begränsat även om det finns institutioner där uppdragsutbildningen upp-
levs som viktig.  Universitetets omsättning inom uppdragsutbildningen har varit 
relativt konstant under flera år och något uttalat intresse från universitetet att öka 
omfattningen har inte framkommit. Sammantaget innebär detta att det kan vara 
svårt för LUCE att utföra sitt uppdrag och att finansiera sin verksamhet. IR anser 
att det är viktigt att LUCE:s uppdrag och roll utreds och förtydligas så att de bättre 
överensstämmer med universitetets och verksamhetens ambitioner vad gäller 
uppdragsutbildningen. I detta sammanhang är det dock viktigt att även beakta det 
behov av kompetensutveckling som finns i samhället vilket har lyfts bl.a. i ett 
betänkande av utredningen ”Högre utbildning under 20 år”4 där behovet av fort- 
och vidareutbildning påtalas. Även Riksrevisionen genomför för närvarande en 
studie ”Det livslånga lärandet inom högre utbildning”5 som fokuserar på fort- och 
vidareutbildning inom universitet och högskolor.  
 


4 SOU 2015:70 
5 Dnr 3.1.1-2015-0786 
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Enligt universitetets föreskrifter ska all planering, utveckling och genomförande av 
uppdragsutbildning ske inom ramen för respektive anställning. Vid framför allt 
den företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan (EHL) bedrivs dock 
uppdragsutbildning endast i mindre omfattning trots att det enligt uppgift finns en 
efterfrågan på sådan. Istället är ett antal av institutionens lärare aktiva vid 
Executive Foundation Lund (EFL) som bedriver vidareutbildningar. Av 
universitetets webbsida framgår att EFL är en stiftelse som arbetar med 
vidareutbildning inom Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Huvudman är 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Enligt uppgift utser styrelsen vid 
Ekonomihögskolan personer till EFL:s styrelse.  EFL är dock en självständig 
juridisk person och inte en del av universitetet.  
 
Lärarnas arbete vid EFL sker antingen på kvällstid vid sidan av arbetet vid 
universitetet eller så är lärarna delvis tjänstlediga från sina anställningar för att 
kunna arbeta vid EFL. De lärare som arbetar vid EFL gör detta som bisyssla. En 
lärare har enligt 3 kap 7 § högskolelagen en utvidgad rätt att inneha bisysslor. 
Detta lagrum gäller dock inte rena undervisningsuppdrag. Dessa regleras av 7 § lag 
om offentlig anställning. En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något 
uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller 
någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens 
anseende. När det gäller arbetshindrande och konkurrererande bisysslor så regleras 
dessa av kollektivavtal. Enligt IR är det viktigt att noga beakta regelverket om 
bisyssla vid bedömningen av de uppdrag som lärarna har för EFL.   
 
IR framförde i sin granskning av uppdragsutbildningen 2010 att det fanns en inte 
obetydlig risk att EFL felaktigt ses som en del av EHL och att de utbildningar som 
ges av EFL ses som en del av Lunds universitets utbildningsutbud. Årets gransk-
ning visar att det fortfarande kvarstår en del oklarheter vad gäller relationen EHL 
och EFL. Bl.a har IR tagit del av ett diplom avseende diplomerad marknadseko-
nom som har delats ut av EFL under 2014. En studierektor vid FEK har skrivit 
under diplomet och på diplomet anges både EFL och Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet. Detta innebär att det finns en inte obetydlig risk att studenter 
och andra intressenter uppfattar att EFL är en del av EHL vilket för universitetet 
och för EHL kan innebära en anseenderisk. Enligt uppgift ska dock ytterligare 
åtgärder vidtas vilket IR välkomnar. 
 
IR:s sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter av den 
interna styrningen och kontrollen inom det granskade området. 
 
Internrevisionen har rekommenderat förvaltningschefen att  


• Genomföra en kartläggning av institutionernas intresse och kapacitet för 
att delta i uppdragsutbildningen 


• Förtydliga sektionen Externa relationers uppdrag avseende 
uppdragsutbildningen så att det överensstämmer med universitetets 
ambition 


• Ge sektionen Externa relationer i uppdrag att regelbundet följa upp och 
rapportera regelefterlevnaden avseende uppdragsutbildningen 
 


Svar på lämnade rekommendationer har begärts till den 12 februari 2016. 
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Granskning av budgetprocessen och arbetet med ekonomiska 
prognoser 
Budgetprocessen och prognosarbetet kopplat till denna är väsentlig för att univer-
sitetet ska kunna bedriva en effektiv verksamhet med långsiktigt hållbara finanser. 
Universitetet använder sedan ett antal år prognos- och budgetverktyget EOS vilket 
inneburit stora förändringar. IR har inte tidigare granskat vad denna förändring 
inneburit och därför har en granskning gjorts av hur budgetprocessen och arbetet 
med ekonomiska prognoser fungerar. Syftet med granskningen har varit att granska 
om verksamheten utnyttjar EOS på ett ändamålsenligt sätt för att ge ett tillförlitligt 
underlag och om åtgärder vidtas i samband med budget- och prognosarbetet. 
 
Iakttagelser och slutsatser 
Granskningen har visat att EOS gjort stor skillnad i såväl budget som prognos-
arbetet. Systematik och precision har förbättrats och den allmänna synpunkten från 
fakulteterna är att institutionerna blir allt bättre på att prognostisera.  
 
Granskningen har också visat att institutionernas inre organisation har betydelse 
för hur komplext budgetarbetet blir. Komplexitet i organisationen medför att även 
budget- och prognosarbetet blir komplicerat. Om det finns många resultatenheter 
och om personalkostnaderna ska budgeteras i detalj blir det också med automatik 
en stor arbetsinsats. En grundregel bör vara att inte budgetera på en mer detaljerad 
nivå än vad som krävs för uppföljningen. 
 
Budget görs på en mer detaljerad nivå än prognos och prognoser används i all-
mänhet inte som ett verktyg för att i god tid vidta åtgärder. IR anser att progno-
serna, under förutsättning att de har god precision, kan vara ett viktigt hjälpmedel 
för att i ett tidigt skede vidta åtgärder för att säkerställa att universitetet har en 
långsiktigt god ekonomi. Detta förutsätter att tillräcklig tid kan avsättas för ana-
lyser i prognosarbetet. 
 
Prognosarbetet bygger mycket på historik och det kan vara en poäng att utgå från 
historiken från början för att sedan ta hänsyn till kända förändringar. Om det är 
möjligt bör man undersöka om det via EOS är möjligt att få ett förslag till prognos 
som bygger på historik för att sedan justera prognosen utifrån det som är känt vid 
prognostillfället. Sektionen Ekonomi framhåller dock att det är tänkt att budget 
och prognos ska byggas på verksamhetsplanering och åtgärder som sätts in när den 
ursprungliga planeringen inte längre är aktuell. 
 
 Flerårsprognoser görs i princip enbart på fakultetsnivå även om institutioner med 
större projekt ibland gör prognoser för dessa men inte för hela institutionen. 
 
På fakultetsnivån arbetar man med uppföljningar och det finns regelbundna träffar 
med institutionerna. Man arbetar ofta även aktivt med att förbättra kvaliteten i pro-
gnoserna och upplever att institutionerna blir bättre även om en viss försiktighet 
fortfarande kvarstår. Uppföljning och analys av budget och prognoser görs även på 
institutionsnivå även om man i något fall framhåller att det inte finns mycket tid 
för att göra djupare analyser. 
 
Universitetet tillämpar kvartalsbokslut med ett obligatoriskt delårsbokslut. Det är 
möjligt för universitetet att själv avgöra om man skulle vilja ha tertialbokslut istäl-
let för kvartalsbokslut men hel- och delårsbokslut är obligatoriskt. Inställningen till 
tertialbokslut är i huvudsak positiv. Tertialbokslut istället för kvartalsbokslut frigör 
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tid under förutsättning att delårsbokslutet kan göras med större automatik och 
mindre insatser. Under förutsättningen att detta är möjligt görs bedömningen att 
mycket av arbetet med delårsbokslutet kan ske på fakultetsnivån och därmed 
frigöra arbetstid på institutionsnivån. 
 


IR:s sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen inom 
det granskade området i stort är tillfredställande. 
 
Internrevisionen rekommenderar sektionschefen vid sektionen Ekonomi att: 
 


• Överväga att förändra bokslutstidpunkter under förutsättning att delårs-
bokslut kan upprättas på ett mer automatiserat sätt. 


Svar på lämnad rekommendation har begärts till den 12 februari 2016. 


3. Uppföljning av granskningar genomförda 2010-2014 
Enligt god internrevisionssed/internrevisorssed ska internrevisionen följa upp 
tidigare års iakttagelser och rekommendationer. Om IR anser att kvarstående risker 
är allvarliga har revisionschefen ansvar för att rapportera detta till styrelsen. 
 
IR har följt upp de åtgärder som ännu inte var genomförda vid tidigare uppföljning 
och där lämnade rekommendationer accepterats av universitetsledningen. Efter att 
ha genomfört uppföljningar anser IR att huvuddelen av de lämnade 
rekommendationerna har genomförts och att det pågår arbete med att genomföra 
flertalet av resterande rekommendationer. Inom nedanstående område kvarstår 
dock åtgärder som IR bedömer viktiga för att säkerställa god intern styrning och 
kontroll. 
 
Granskning av bisysslor (2010) och granskning av universite-
tets hantering av jäv (2014). 


IR har flera gånger granskat hanteringen av bisysslor och har kunnat konstatera ett 
flertal brister. Bristerna gäller dels att anmälan inte sker trots att en skyldighet 
föreligger enligt regelverket och dels att lämnade anmälningar är 
ofullständiga/felaktiga. I granskningen 2010 rekommenderade IR att utveckla 
rutinerna kring uppföljning av anmälan av bisysslor så att de även omfattade en 
bedömning av om regelverket följs, genom exempelvis återkommande stickprov av 
enskilda anmälningar. I granskningen av universitetets hantering av jäv var en av 
rekommendationerna att se till att rutinen för anmälan om bisysslor fungerar, 
vilket inkluderar ifyllandet av om det finns affärsmässiga transaktioner mellan 
bedriven bisyssla och universitetet, samt att följa upp att arbetssättet fungerar. 
 
IR har i samband med genomförda granskningar 2014 och 2015 av intern styrning 
och kontroll på institution kunnat konstatera att bristerna vad gäller anställdas 
anmälan om bisyssla kvarstår. Den uppföljning som IR gjort av tidigare lämnade 
rekommendationer visar att det interna regelverket uppdaterats och förenklats men 
att någon uppföljning från universitetsgemensam nivå i form av stickprov inte 
planeras. Däremot har en uppföljning gjorts av hur många av dem som har en 
skyldighet att lämna en anmälan om bisyssla också gjort detta.   
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IR ser positivt på att regelverket uppdaterats och att exempel tagits fram för att 
förenkla för dem som ska anmäla bisyssla. Det är dock även viktigt att följa upp att 
åtgärderna har effekt och att vidta ytterligare åtgärder när brister konstateras. IR 
anser att det är angeläget att arbetet intensifieras för att se till att gällande 
regelverk implementeras både vad gäller anmälan och bedömningen av tillåten 
bisyssla. Det sista är viktigt inte minst för att förebygga jäv. IR kommer att 
fortsätta att följa arbetet.  
 


__________________________ 





		IR:s sammantagna bedömning är att det finns förbättringsmöjligheter i universitetets arbete med anledning av FISK.

		IR har rekommenderat rektor att:
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Totalbudget för Lunds universitet 2016 
 


 
 Budgeterat resultat för 2016 är ett underskott på 23 mnkr fördelat på ett 


underskott inom utbildningen på 63 miljoner kronor och ett överskott inom 
forskningen på 40 mnkr. 


 Flera fakulteter signalerar att de senaste årens expansion inom forskningen är 
förbi bland annat genom att oförbrukade bidrag förväntas minska och genom att 
antalet anställda har minskat under 2015.   


 Finansiella intäkter och kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos om 
fortsatt negativ ränta och visar ett underskott på 3 mnkr. 


 Beräknat utgående myndighetskapital 2016 är 1 308 mnkr. 
 


 
 
Totalbudget 
Lunds universitets totalbudget för 2016 visar ett underskott på 23 mnkr att jämföra med ett 
konstaterat underskott 2015 på 279 mnkr. Totalbudgetens underskott fördelar sig med ett 
underskott på 63 mnkr inom utbildning och ett överskott på 40 mnkr inom forskning. Den 
enskilt största förklaringen till det ökade resultatet jämfört med 2015 är att det då gjordes en 
stor engångsutbetalning till ESS.  
 
Totalbudgeten består av fakulteternas ackumulerade budgetar. Vid en jämförelse med utfallet 
2015 kan konstateras att driftskostnaderna har ökat oväntat kraftigt, och det kan finnas 
anledning att noggrant följa utvecklingen av dem under året.   
 
Ekonomiska förutsättningar för 2016 
Lunds universitet har haft en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren, som framför allt beror 
på satsningar som gjordes utifrån de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna 
som presenterades 2008 och 2012. Verksamhetsnivån mätt i kostnader har ökat främst genom 
en ökning av antalet medarbetare och det har också gjorts stora satsningar i form av 
forskningsinfrastruktur. I totalbudgeten för 2016 signalerar flera fakulteter att verksamheten 
inte längre kommer att expandera och att bidragsinkomsterna förväntas minska eller plana ut. 
Att den expansiva perioden är över stöds också av att antalet anställda uttryckt i 
heltidsekvivalenter är lägre nu än för ett år sedan. 
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 2 
Inom forskningen har balansen mellan de direkta statliga anslagen och de externa bidragen 
förskjutits under det senaste decenniet. Det är positivt att den externa finansieringen har ökat, 
men det påverkar universitetets möjligheter att göra egna strategiska val. Den ökande andelen 
extern finansiering har också medfört att basanslaget i allt större omfattning binds upp för 
samfinansiering. Volymen oförbrukade bidrag har planenligt haft en stark ökning under senare 
år, främst inom MAX IV-laboratoriet, men i budgeten för 2016 redovisas ett trendbrott genom 
att nivån av oförbrukade bidrag sjunker för universitetet som helhet.  
 
I universitetets resursfördelning för forskning är avsatt 73 mnkr för finansiering av MAX IV-
laboratoriet och 55 mnkr för finansiering av ESS. Universitetets finansieringsåtagande 
avseende ESS slutreglerades under 2015 genom en utbetalning på 512 mnkr (82 mnkr 
utbetalades 2014) och den interna avsättningen kommer därför att i totalbudgeten och 
externredovisningen att visas som ett överskott. Det budgeterade överskottet inom forskningen 
på 40 mnkr är alltså egentligen ett underskott på 15 mnkr om den redovisningstekniska 
effekten av ESS-finansieringen exkluderas. 
 
Universitetets utbildningar har ett högt söktryck och fler studenter utbildas än vad uppdraget 
ger ersättning för (så kallad överproduktion). En neddragning av antalet utbildningsplatser tar 
tid för fakulteterna att genomföra så en överproduktion är prognostiserad även för 2016.  
 
I universitetets resursfördelning för utbildning redovisas ett underskott på 23 mnkr som avser 
viss kapitalfinansierad utbildning och avsättning till universitetets lokalfond. De särskilda 
kvalitetsmedel som universitetet erhållit på senare år kommer inte att betalas ut 2016.  
 
De finansiella intäkterna minskar eftersom räntan på kontot hos Riksgälden prognostiseras 
vara fortsatt negativ 2016, och det finansiella resultatet inklusive donationsförvaltningen 
budgeteras som ett underskott på tre mnkr. Universitetet betalar alltså för den överlikviditet 
som är placerad hos Riksgälden och erhåller ränta för upplånade medel. 
 
Universitetets myndighetskapital har sjunkit kraftigt under 2015 genom utbetalningen till ESS, 
medan 2016 års budgeterade resultat endast innebär en förväntad minskning med 23 mnkr. 
Det beräknade utgående myndighetskapitalet 2016 uppgår till 1 308 mnkr.  
 
Nedanstående diagram visar de senaste årens utveckling av oförbrukade bidrag, 
bidragsinkomster och bidragsintäkter samt budgeterade värden för 2016.  
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Intäkter och kostnader i totalbudget 2016 
Av nedanstående tabell framgår att de budgeterade intäkterna uppgår till 8 103 mnkr och de 
budgeterade kostnaderna till 8 126 mnkr exklusive transfereringar. Budgeterade 
transfereringar uppgår till 232 mnkr. Specificering och fördelning av de olika intäkts- och 
kostnadsslagen redovisas i bilaga 1, Ekonomisk rapport totalbudget 2016.  
 


 
 
På intäktssidan visar anslagen en stor ökning eftersom utbetalningen till ESS 2015 minskade 
anslagsposten. Utbetalningen redovisades också som transferering och förklarar den stora 
förändringen av denna post mellan åren. Avgifterna budgeteras något lägre än utfallet 2015 
grundat på att MAX IV-laboratoriet har haft särskilda avgiftsintäkter avseende strålröret 
FinEstBEAMS som inte återkommer 2016. Bidragsintäkterna visar en ökning men till skillnad 
från de senaste åren förväntas inflödet av nya medel vara lägre än intäkterna.  
 
På kostnadssidan framgår en viss ökning av personalkostnaderna men den utgör endast 1,8 
procent. Lokalkostnaderna minskar eftersom universitetet under 2015 hade överlappande 
lokalkostnader inför flytten till MAX IV-laboratoriets nya byggnad, och dessutom minskar 
lokalkostnaderna för Medicon Village 2016. Driftskostnaderna visar en stor ökning, men 
liksom tidigare år finns det anledning att ifrågasätta om ökningen är realistisk eller om 
institutionerna överbudgeterar denna post av försiktighetsskäl. Avskrivningarna ökar också 
kraftigt eftersom Project Phase 1 inom MAX IV-laboratoriet har färdigställt vissa delar och 
därmed påbörjat avskrivningen av investeringarna.  
 
Budgeten fördelar sig mellan utbildning och forskning enligt nedanstående tabell. 
 


 


Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter för 2016 är beräknade till 6 mnkr och finansiella kostnader till 9 mnkr 
vilket ger ett finansiellt underskott på 3 mnkr. I ränteintäkterna ingår intäkter från 
förvaltningen av donationsmedel på 3 mnkr. Under 2015 har den ovanliga situationen uppstått 
att räntan på kontot hos Riksgälden har varit negativ. Universitetet har därför haft en 


 Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2016 2015 2015-2016
Intäkter 8 103 7 513 590 7,9%
Kostnader 8 126 7 792 334 4,3%
Resultat -23 -279 256
 


Transfereringar 232 807 -575


Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2016 2015 2015-2016
Utbildning
Intäkter 2 466 2 445 21 0,9%
Kostnader 2 529 2 404 125 5,2%
Resultat -63 41 -104


Forskning
Intäkter 5 637 5 068 569 11,2%
Kostnader 5 597 5 388 209 3,9%
Resultat 40 -320 360


Totalt -23 -279 256
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räntekostnad för den överlikvid som är placerad på kontot och en ränteintäkt för upplånade 
medel. Budgeten är beräknad utifrån Riksbankens prognoser för ränteläget 2016 och det 
förutspås ett fortsatt negativt ränteläge under året. Det finns därmed inte längre något förväntat 
räntenetto som är tillgängligt för resursfördelningen utan istället en finansiell nettokostnad på 
cirka 6 mnkr avseende räntekontot. 
 
I utfallet för 2015 redovisas intäkter för reavinster uppkomna vid försäljning av 
donationsmedel, orealiserade värdeökningar av donationsmedel och valutakursdifferenser. 
Dessa poster budgeteras inte. 
 
I nedanstående tabell visas de senaste årens finansiella resultat. 
 


 
 
Satsningar inom personalområdet 2016  
Inom personalområdet görs varje år särskilda satsningar inom olika områden. Exempel på 
detta för 2016 är luPOD, Lunds universitets postdoktorsprogram, (1,2 mnkr), webbaserad 
utbildning för postdoktorers karriärutveckling (0,5 mnkr) och en pilot för utveckling av 
ledningsgrupper (1 mnkr). Om piloten faller väl ut planeras liknande satsningar för fler 
ledningsgrupper på olika nivåer.  
 
Universitetet kommer att fortsätta att samfinansiera professurer i Hedda Anderssons namn 
med 2 mnkr årligen. För att ytterliga stärka jämställdhetsarbetet, i syfte att få en jämnare 
könsfördelning bland professorer, anslogs 4 mnkr under 2015 och denna satsning upprepas för 
2016.  
 
Lunds universitet kommer också att vara värd för universitets- och högskolesektorns 
nationella konferens för lika villkor som äger rum 2016. 
 
Totalbudget 2016 per fakultet 
I nedanstående tabeller visas budgeterat resultat per fakultet jämfört med verkligt utfall 2015 
samt beräknat utgående myndighetskapital 2016. Myndighetskapitalet redovisas inklusive 
statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotterföretag. 
 
Flera av fakulteterna utbildar fler studenter än de erhåller ersättning för (så kallad 
överproduktion). För att nå det av universitetsstyrelsen beslutade målet på högst 5 procents 
överproduktion vid utgången av 2019 ser fakulteterna över sitt utbildningsutbud och strävar 
naturligtvis också efter att vara i ekonomisk balans. Samtidigt eftersträvas högsta möjliga 
kvalitet, och därför tillskjuts om möjligt medel ur myndighetskapitalet.      
 
Inom utbildningen visar USV ett underskott som till största delen förklaras av att 
Trafikflyghögskolan inte längre erhåller sitt uppdrag från regeringen utan inom ramen för 
yrkeshögskolan som ger en betydligt lägre ersättning. Tekniska kst visar underskott som 
förklaras av kapitalfinansieringen i universitetets resursfördelning och av att projektkontoret 
tidigare år erhållit medel som nu förbrukas framför allt inom projekt Ny ekonomi 2016 och 
Lucris (nytt forskningsinformationssystem). Gemensam förvaltning visar visst överskott som 
består av flera mindre poster. 
 


Budget Utfall Utfall Utfall Utfall
(mnkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Utbildning -2 -2 7 10 14
Forskning -1 10 8 27 41
Finansiellt resultat -3 8 15 37 55
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Inom forskningen redovisar några fakulteter att de tar myndighetskapital i anspråk, om än inte 
i någon större omfattning. Andra fakulteter visar små överskott, medan MAX IV-laboratoriet 
och tekniska kst visar överskott på 15 mnkr respektive 50 mnkr. MAX IV-laboratoriet avsätter 
medel för framtida hyreskostnader eftersom nivån på dessa är kopplade till ränteutvecklingen 
och därför mycket oförutsägbara. Överskottet inom tekniska kst förklaras av universitetets 
interna finansiering av utbetalningen till ESS. Gemensam förvaltning visar visst överskott som 
består av flera mindre poster. 
 
Den konstnärliga fakulteten har haft en ansträngd ekonomisk situation de senaste åren men ser 
nu ut att närma sig en ekonomi i balans. Tidigare års underskott har dock skapat ett negativt 
myndighetskapital. 
 


 


 
 


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2016 2015 2015-2016 2016-12-31


EHL 3 6 -3 39
HT -4 -1 -3 21
Juridik -5 5 -10 14
Konst -2 -3 1 -9
LTH -9 8 -17 -14
Medicin 2 11 -9 93
Natur -2 2 -4 39
Samhällsvet. 0 -1 1 49
USV -6 -6 0 2
LUKOM 0 0 0 -2
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 5 9 -4 15
Tekniska kst -45 6 -51 63
Övriga verksamheter 0 5 -5 -8
Resultat -63 41 -104 302
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, ränto


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Utbildning (mnkr)


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2016 2015 2015-2016 2016-12-31


EHL 1 4 -3 45
HT -11 -9 -2 53
Juridik 1 5 -4 18
Konst 0 4 -4 2
LTH -7 18 -25 304
Medicin -3 6 -9 273
Natur 1 0 1 234
Samhällsvet. 2 5 -3 45
USV -13 -5 -8 16
LUKOM -1 1 -2 11
MAX IV-laboratoriet 15 -3 18 10
Gemensam förvaltning 5 3 2 67
Tekniska kst 50 -346 396 -94
Övriga verksamheter 0 -3 3 22
Resultat 40 -320 360 1 006
Tekniska kst  består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, ränto


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Forskning (mnkr)
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Fakulteterna vid Lunds universitet 
För att ge en bild av fakulteternas andelar av verksamheten vid Lunds universitet visas i 
nedanstående diagram respektive fakultets andel av verksamhetsnivån (kostnaderna) för 2015. 
 


 
 
MBL-förhandling av totalbudgeten har ägt rum den 9 februari 2016. 
 
 
Bilaga 1: Ekonomisk rapport totalbudget 2016 


Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital


2016 2015 2015-2016 2016-12-31


EHL 4 10 -6 84
HT -15 -10 -5 74
Juridik -4 10 -14 32
Konst -2 1 -3 -7
LTH -16 26 -42 290
Medicin -1 17 -18 366
Natur -1 2 -3 273
Samhällsvet. 2 4 -2 94
USV -19 -11 -8 18
LUKOM -1 1 -2 9
MAX IV-laboratoriet 15 -3 18 10
Gemensam förvaltning 10 12 -2 82
Tekniska kst 5 -340 345 -31
Övriga verksamheter 0 2 -2 14
Resultat -23 -279 256 1 308
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, ränto


Övrig verksamhet består av Nälu LU, Nälu Hkr, Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.


Totalt (mnkr)







Bilaga 1
Lunds universitet Ekonomisk rapport totalbudget 2016 Dnr V 2015/1531
(mnkr)


budget utfall förändring förändring budget utfall
Totalt 2016 2015 % 2015 2014
Intäkter
Anslag 4 415 3 946 469 11,9 4 148 4 204
Avgifter 725 754 -29 -3,8 715 724
Bidrag 2 957 2 776 181 6,5 2 674 2 549
Finansiella intäkter 6 25 -19 -76,0 5 24
Resultatandelar 0 12 -12 -100,0 0 0
Summa intäkter 8 103 7 513 590 7,9 7 542 7 501
Kostnader
Personal 4 938 4 850 88 1,8 4 860 4 736
Lokaler 994 1 008 -14 -1,4 1 038 974
Övrig drift 1 742 1 536 206 13,4 1 628 1 473
Finansiella kostnader 9 18 -9 -50,0 2 9
Avskrivningar 443 380 63 16,6 350 325
Summa kostnader 8 126 7 792 335 4,3 7 878 7 517


Kapitalförändring -23 -279 255 -336 -16


Beräknat utg myndighetskapital 1 308 1 331 -23 -1,7 1 273 1 609


Transfereringar och uppbörd 232 807 -575 450 352


budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2016 2015 % 2015 2014
Intäkter 2 466 2 445 21 0,9 2 525 2 482
Kostnader 2 529 2 404 125 5,2 2 602 2 488
Kapitalförändring -63 41 -104 -77 -6


Beräknat utg myndighetskapital 303 366 -63 -17,2 248 325


Transfereringar och uppbörd 46 59 -13 50 52


budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildning 2016 2015 % 2015 2014
Intäkter 5 637 5 068 569 11,2 5 467 5 371
Kostnader 5 597 5 388 209 3,9 5 726 5 381
Kapitalförändring 40 -320 360 -259 -10


Beräknat utg myndighetskapital 1 005 965 40 4,1 1 025 1 284


Transfereringar och uppbörd 186 748 -562 400 300
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Lunds universitet Ekonomisk rapport per 31 december 2015 Dnr V 2015/2056
(mnkr)


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Totalt 2015 2015 % prognos 3 prognos 2 prognos 1 2014 2013
Intäkter
Anslag 3 946 4 148 -202 -4,9 3 971 3 941 3 841 4 204 4 104
Avgifter 754 715 39 5,5 725 725 715 724 667
Bidrag 2 776 2 674 102 3,8 2 758 2 764 2 744 2 549 2 412
Finansiella intäkter 25 5 20 400,0 18 21 5 24 48
Resultatandelar 12 0 12 0,0 12 12 0 0 0
Summa intäkter 7 513 7 542 -29 -0,4 7 484 7 463 7 305 7 501 7 231
Kostnader
Personal 4 850 4 860 -10 -0,2 4 868 4 859 4 859 4 746 4 596
Lokaler 1 008 1 038 -30 -2,9 1 038 1 063 1 063 974 946
Övrig drift 1 536 1 628 -92 -5,7 1 626 1 682 1 680 1 463 1 464
Finansiella kostnader 18 2 16 800,0 11 11 2 9 11
Avskrivningar 380 350 30 8,6 365 369 353 325 291
Summa kostnader 7 792 7 878 -86 -1,1 7 908 7 984 7 957 7 517 7 308


Kapitalförändring -279 -336 57 -424 -521 -652 -16 -77


Beräknat utg myndighetskapital 1 331 1 273 58 4,6 1 185 1 088 957 1 609 1 625


Transfereringar och uppbörd 807 450 357 79,3 770 762 762 352 244


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Utbildning 2015 2015 % prognos 3 prognos 2 prognos 1 2014 2013
Summa intäkter 2 445 2 475 -30 -1,2 2 510 2 489 2 484 2 430 2 357
Summa kostnader 2 404 2 552 -148 -5,8 2 518 2 550 2 557 2 436 2 447
Kapitalförändring 41 -77 118 -8 -61 -73 -6 -90


Beräknat utg myndighetskapital 366 248 118 47,6 317 264 252 325 331


Transfereringar och uppbörd 59 50 9 18,0 50 50 50 52 48


utfall budget avvikelse avvikelse helårs- helårs- helårs- utfall utfall
Forskning/forskarutbildning 2015 2015 % prognos 3 prognos 2 prognos 1 2014 2013
Summa intäkter 5 068 5 067 1 0,0 4 974 4 974 4 821 5 071 4 874
Summa kostnader 5 388 5 326 62 1,2 5 390 5 434 5 400 5 081 4 861
Kapitalförändring -320 -259 -61 -416 -460 -579 -10 13


Beräknat utg myndighetskapital 965 1 025 -60 -5,9 868 824 705 1 284 1 294


Transfereringar och uppbörd 748 400 348 87,0 720 712 712 300 196


antal 
31-dec-15


antal 
31-dec-14


föränd. 
antal


förändr. 
%


Innehavare av doktorandtjänst 1 439 1 514 -75 -5,0
Meriteringsanställningar 267 300 -33 -11,0
Gästlärare 0 1 -1 -100,0
Lektor 873 858 15 1,7
Professor 680 705 -25 -3,5
Adjunkt 252 254 -2 -0,8
Annan underv & forskande personal 956 950 6 0,6
Administrativ personal 1 439 1 463 -24 -1,6
Bibliotekspersonal 164 163 1 0,6
Teknisk personal 677 674 3 0,4


Summa 6 747 6 882 -135 -2,0


Perioden Förgående år


Personalkategori 
(heltidsekvivalenter)
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Lunds universitet Dnr V 2015/2056
Sammanställning av fakulteternas utfall, prognos och budget 2015 (mnkr)
Utbildning


Fakultet
Utfall 
2015


Prognos 
2015


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2015


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2014


Ekonomihögskolan 6 3 3 1 5 4
Humanistiska och teologiska fakulteterna -1 -6 5 -5 4 2
Juridiska fakulteten 5 8 -3 -3 8 9
Konstnärliga fakulteten -3 -4 1 -6 3 -4
Lunds Tekniska Högskola 8 -9 17 -26 34 -13
Medicinska fakulteten 11 5 6 -3 14 2
Naturvetenskapliga fakulteten 2 -1 3 -4 6 6
Samhällsvetenskapliga fakulteten -1 -2 1 -5 4 -1
Särskilda verksamheter (USV) -6 -4 -2 -11 5 7
LUKOM 0 0 0 0 0 -1
Max IV-laboratoriet 0 0 0 0 0 0
Gemensam förvaltning 9 -3 12 -5 14 6
Tekniska kostnadsställen 6 5 1 -6 12 -21
Övriga verksamheter 5 0 5 -4 9 -2
Resultat 41 -8 49 -77 118 -6


Forskning


Fakultet
Utfall 
2015


Prognos 
2015


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2015


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2014


Ekonomihögskolan 4 4 0 3 1 6
Humanistiska och teologiska fakulteterna -9 -11 2 -20 11 -14
Juridiska fakulteten 5 5 0 2 3 5
Konstnärliga fakulteten 4 2 2 1 3 4
Lunds Tekniska Högskola 18 8 10 -15 33 19
Medicinska fakulteten 6 -4 10 -7 13 -5
Naturvetenskapliga fakulteten 0 -12 12 -16 16 -17
Samhällsvetenskapliga fakulteten 5 1 4 -3 8 1
Särskilda verksamheter (USV) -5 -5 0 -4 -1 4
LUKOM 1 1 0 -1 2 1
Max IV-laboratoriet -3 0 -3 1 -4 -4
Gemensam förvaltning 3 11 -8 6 -3 29
Tekniska kostnadsställen -346 -416 70 -210 -136 -45
Övriga verksamheter -3 0 -3 4 -7 6
Resultat -320 -416 96 -259 -61 -10


Totalt


Fakultet
Utfall 
2015


Prognos 
2015


avvikelse 
utf-prog


Budget 
2015


avvikelse 
utf-budg


Utfall 
2014


Ekonomihögskolan 10 7 3 4 6 10
Humanistiska och teologiska fakulteterna -10 -17 7 -25 15 -12
Juridiska fakulteten 10 13 -3 -1 11 14
Konstnärliga fakulteten 1 -2 3 -5 6 0
Lunds Tekniska Högskola 26 -1 27 -41 67 6
Medicinska fakulteten 17 1 16 -10 27 -3
Naturvetenskapliga fakulteten 2 -13 15 -20 22 -11
Samhällsvetenskapliga fakulteten 4 -1 5 -8 12 0
Särskilda verksamheter (USV) -11 -9 -2 -15 4 11
LUKOM 1 1 0 -1 2 0
Max IV-laboratoriet -3 0 -3 1 -4 -4
Gemensam förvaltning 12 8 4 1 11 35
Tekniska kostnadsställen -340 -411 71 -216 -124 -66
Övriga verksamheter 2 0 2 0 2 4
Resultat -279 -424 145 -336 57 -16







Lunds universitet Dnr V 2015/2056
Ekonomisk rapport per 31 december 2015 med bedömning och kommentarer från respektive fakultet (mnkr)                                                                              
 Utfall utb 


2015
Utfall fo 


2015
Tot Utfall 


2015
Budget 


2015
Prognos 


2015 Fakulteternas kommentarer
Totalt Lunds universitet 
Intäkter 2 445 5 068 7 513 7 542 7 484
Kostnader 2 404 5 388 7 792 7 878 7 908
Resultat 41 -320 -279 -336 -424
Myndighetskap. Fak 355 928 1 283 1 226 1 138
Stadskapital mm 11 37 48 47 47
Myndighetskap. Tot 366 965 1 331 1 273 1 185


Ekonomihögskolan Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget
Intäkter 208 162 370 357 369
Kostnader 202 158 360 353 362
Resultat 6 4 10 4 7
Myndighetskapital 36 44 80 74 77  


Humanistiska och teologiska fakulteterna
Intäkter 195 343 538 535 540
Kostnader 196 352 548 560 557
Resultat -1 -9 -10 -25 -17
Myndighetskapital 25 64 89 74 82


Juridiska fakulteten
Intäkter 96 58 154 140 155
Kostnader 91 53 144 141 142
Resultat 5 5 10 -1 13
Myndighetskapital 19 17 36 25 39


Konstnärliga fakulteten
Intäkter 134 43 177 177 176
Kostnader 137 39 176 182 178
Resultat -3 4 1 -5 -2
Myndighetskapital -7 2 -5 -11 -8


Lunds Tekniska Högskola  
Intäkter 562 1 172 1 734 1 653 1 727
Kostnader 554 1 154 1 708 1 694 1 728
Resultat 8 18 26 -41 -1
Myndighetskapital -4 310 306 236 279


Medicinska fakulteten
Intäkter 462 1 920 2 382 2 474 2 533
Kostnader 451 1 914 2 365 2 484 2 532
Resultat 11 6 17 -10 1
Myndighetskapital 91 276 367 341 351


Naturvetenskapliga fakulteten
Intäkter 143 892 1 035 1 001 1 034
Kostnader 141 892 1 033 1 021 1 047
Resultat 2 0 2 -20 -13
Myndighetskapital 41 233 274 251 259


Det väsentligt bättre resultatet beror på att inflödet av externa medel  ökat kraftigt jämfört med 
vad som var känt i samband med budgetarbetet och till viss del i prognosen. Endast kända 
förhållande budgeteras dvs försiktighetsprincipen gäller.


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. 
Sparåtgärder och effektivisering börjar nu visa konkreta resultat och bedömningen är att 
fakultetens ekonomi är på god väg att stabiliseras. Musikhögskolans besparingsåtgärder gav 
större positivt genomslag i utfallet än beräknat.


 


Resultatet överträffade prognosen med 16 mnkr. Det prognosticerade underskottet på FO blev 
istället ett överskott. Det finns både positiva och negativa resultat inom fakulteten, men som 
helhet är resultatet tillfredsställande och myndighetskapitalet håller sig inom tillåtna 15%. De 
externa bidragsinkomsterna var i stort sett lika stora som 2014, och de oförbrukade reserverna 
har minskat något.


Ökade intäkter, till största del kvalitetsmedel, men också ökade intäkter för 
uppdragsutbildning och avgiftsstudenter. I kombination med framskjutna anställningar inom 
forskarutbildningen ger detta ett förväntat resultat för 2015 som är betydligt högre än budget. 
Jämfört med prognosen har strategiska satsningar  gett utslag på kostnadssidan snabbare och i 
högre grad än beräknat.







 Utfall utb 
2015


Utfall fo 
2015


Tot Utfall 
2015


Budget 
2015


Prognos 
2015 Fakulteternas kommentarer


Samhällsvetenskap fakulteten
Intäkter 341 227 568 566 574
Kostnader 342 222 564 574 575
Resultat -1 5 4 -8 -1
Myndighetskapital 49 42 91 79 86


Särskilda verksamheter (USV)
Intäkter 53 156 209 188 212
Kostnader 59 161 220 203 221
Resultat -6 -5 -11 -15 -9
Myndighetskapital 8 28 36 36 38


LUKOM
Intäkter 27 28 55 51 54
Kostnader 27 27 54 52 53
Resultat 0 1 1 -1 1
Myndighetskapital -2 10 8 6 8


Max IV-laboratoriet
Intäkter 0 348 348 316 321
Kostnader 0 351 351 315 321
Resultat 0 -3 -3 1 0
Myndighetskapital 0 -5 -5 -1 -2


Gemensam förvaltning
Intäkter 202 125 327 816 817
Kostnader 193 122 315 815 809
Resultat 9 3 12 1 8
Myndighetskapital 10 63 73 71 69


Tekniska kst
Intäkter 97 -226 -129 -397 -627
Kostnader 91 120 211 -181 -216
Resultat 6 -346 -340 -216 -411
Myndighetskapital 98 -177 -79 36 -150


Övriga verksamheter
Intäkter 21 31 52 146 147
Kostnader 16 34 50 146 147
Resultat 5 -3 2 0 0
Myndighetskapital -10 20 10 8 8


Campus Helsingborg
Intäkter 10 4 14 15 15
Kostnader 10 4 14 15 15
Resultat 0 0 0 0 0
Myndighetskapital 1 0 1 1 1
Bedömning


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men åtgärder är beslutade


Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, åtgärder är ännu inte beslutade


 


Fakultetens resultat uppgår i helåret till plus 4,1 mkr. Totalresultatet är en förbättring mot 
budget som beror på att utbildningen visar ett bättre resultat till följd av extra tillförda 
anslagsmedel och att forskningen visar ett överskott. Den externfinansierade forskningen 
finansierar en större andel av kostnaderna för forskning.


  


Inom LUKOMs myndighetskapital finns åtagande som uppgår till 10 mnkr. Detta innebär att 
verksamheterna har negativa myndighetkapital. 


LU Open vilket delvis beror på avvecklingskostnader som även framgent är svåra att beräkna. 





		Ekonomisk rapport 2015-12-31.pdf

		Res progn bu per fak 2015.pdf

		Bedömning 2015-12-31.pdf






Rektor  


Utseende av ledamöter till universitetsstyrelsens riskutskott 


Bakgrund 
Universitetsstyrelsen inrättade på sitt sammanträden 2015-12-11 ett riskutskott samt 
beslutade om en arbetsordning (dnr STYR 2015/1370) för nämnda utskott. 


Riskutskottet ska bestå av 4-5 ledamöter från universitetsstyrelsen, varav följande 
två ledamöter ska ingå: styrelsens ordförande och en studentrepresentant. Därutöver 
ska en representant för personalorganisationerna ingå. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta att utse följande ledamöter att ingå i 
riskutskottet: 


• rektor Torbjörn von Schantz (mandatperiod 2016-02-12 till och med 2019-
02-28)


• generaldirektör Anna Stellinger (mandatperiod 2016-02-12 till och med
2016-04-30)


• docent Ann-Katrin Bäcklund (mandatperiod 2016-02-12 till och med 2016-
04-30)


• studerande Oskar Styf (mandatperiod 2016-02-12 till och med 2016-06-30)


Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts enligt 11§ MBL 
2016-01-19. De fackliga organisationerna har begärt att till ärendet få bifoga 
protokoll från förhandlingen. Arbetsgivaren har lämnat sitt bifall till detta. 


2016-02-02 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2016/135 


Förslag till beslut 
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		Utseende av ledamöter till universitetsstyrelsens riskutskott










Rektor  


PM 


2016-01-08 


Universitetsstyrelsen 


1 


Dnr STYR 2015/718 


Bedömning av intern styrning och kontroll 2015 


Bakgrund 
Enligt 2 § i förordningen om intern styrning och kontroll (SFS 2007:603) – benämns 
fortsättningsvis förordningen – avses med intern styrning och kontroll den process 
som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 
myndighetsförordningen (SFS 2007:515). 


I enlighet med förordningen ska universitetet göra en riskanalys. Den ska syfta till 
att identifiera och åtgärda omständigheter som utgör risker för att de krav som 
framgår av 3 § myndighetsförordningen inte med rimlig säkerhet kan uppfyllas. Den 
interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas. 


Föreliggande PM ger en bakgrund till bedömningen om huruvida den interna 
styrningen och kontrollen är betryggande. Vid denna bedömning ska, enligt 
förordningen, organisationens egen verksamhet, samt iakttagelser av Riksrevisionen 
så väl som av internrevisionen beaktas. Vidare ska också bedömas huruvida 
processen är ändamålsenlig och väl införd. Universitetsstyrelsen beslutar om den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande, normalt på sitt möte i februari. 


Riskvärderingar och riskintyg hösten 2015 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll (LS 2013/191) framgår 
att god intern styrning och kontroll är ett ansvar för alla ledningsfunktioner inom 
universitets olika delar. Detta har tolkats som att chefer inom följande delar av 
verksamheten, i fortsättningen benämnda riskvärderande instanser, har ett särskilt 
ansvar för god intern styrning och kontroll inom sina respektive delar: samtliga 
fakulteter, universitetets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets bibliotek 
(LUB), Lunds universitets kultur- och museiverksamhet (LUKOM), MAX IV- 
laboratoriet och den gemensamma förvaltningen (samtliga sektioner). 


Chefer inom de riskvärderande instanserna ska årligen intyga genom ett så kallat 
riskintyg att de genomfört riskvärdering. De ska också i samband med detta 
informera om vilka risker de prioriterar, att de följt upp åtgärder och beslutat om 
nya. Slutligen ska de bedöma hur väl den interna styrningen och kontrollen fungerar 
inom sina respektive verksamheter. 


Samtliga riskvärderande instanser har inkommit med riskintyg för 2015. 


Universitetsförvaltningen har arbetat med riskvärderingar för sin linjeorganisation 
(sektionerna och universitetsledningens stab), samt för vissa av de processer och 
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administrativa system där förvaltningen är ägare, samt lämnat in riskintyg för dessa 
verksamheter. Ett övergripande riskintyg har också lämnats in av förvaltningschefen 
avseende hela den gemensamma förvaltningen. 


 
 


Universitetsövergripande riskhantering 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll framgår att 
universitetsstyrelsen årligen beslutar om universitetets riskvärdering inför 
kommande år, vilka åtgärder som ska genomföras och nivån av riskaptit, det vill 
säga vilken nivå av risk som verksamheten ska acceptera inom ett visst område. 


 
Av den universitetsövergripande riskvärderingen för 2015 (STYR 2014/502) 
framgår vilka risker som prioriteras för särskild uppföljning: 


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


 
Nedan följer uppföljningen av vad som har skett inom de prioriterade riskområdena. 
Uppföljningarna förhålls till hur riskerna bedömts i den riskmatris som universitetet 
har tagit fram med en bedömningsskala från låg risk till mycket hög risk. Riskaptiten 
anger hur stor risk som kan accepteras inom varje område. 


 
 
 


Arbetsmiljö 
Riskområdet arbetsmiljö innefattar risker som kan påverka universitetets förmåga 
att bedriva verksamhet på så sätt att medarbetares och studenters säkerhet och 
välmående säkerställs. Området omfattar både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Det är ett område som står under många krav från lagstiftning och regelverk och 
där risker kan få stora konsekvenser, både för enskilda personer och för 
verksamheten. 


 
De risker som identifierats inom området berör bland annat bristande engagemang 
och systematik i arbetsmiljöarbetet. Otillräcklig kompetens och otillräckliga 
resurser, främst tid men även ekonomiska resurser, medför att arbetsmiljöarbetet 
inte leder till att den psykosociala arbetsmiljön håller tillräckligt hög kvalitet för 
att bedriva verksamheten effektivt. Avsaknad av ett systematiskt arbetssätt riskerar 
att medföra försämrad arbetsmiljö och ökad resursåtgång då verksamheterna 
ständigt måste börja om på nytt. Kunskapsbristerna medför att vi inte följer aktuell 
lagstiftning, t. ex. ej korrekta anmälningar och tillstånd, vilket kan leda till 
sanktionsavgifter eller att verksamheten tillfälligt får avbrytas. 


 
Brister i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan orsaka svårigheter att 
behålla kvalificerad personal. Ansvaret för studenternas psykosociala miljö är inte 
tydliggjort. 


 
Utbildningar, informationsinsatser, medverkan vid skyddsronder, utredningar och 
uppföljningar har genomförts för att öka kunskapen om arbetsmiljöarbetet och 
medvetenheten av dess betydelse. Stöddokumentation för hur arbetet ska bedrivas 
håller på att uppdateras och kompletteras. 
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Åtgärderna bedöms ha ökat kunskapsnivån och haft viss förebyggande effekt. 


En utredning av arbetsmiljöorganisationen vid Lunds Universitet genomförs. 


 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Låg risk Viss risk 3 3,1 
2015 Låg risk Viss risk 3 3,3 


 
 


Hållbara finanser 
Riskområdet hållbara finanser handlar om att ha balans mellan intäkter och 
kostnader. För att uppnå detta har flera åtgärder vidtagits för att förbättra ekonomisk 
styrning och uppföljning. 


 
Risker för oförutsedda kostnadsökningar och händelser avseende ESS och MAXIV 
lyfts fram, men löpande rapportering till universitetsstyrelsen bedöms ha minskat 
risken. 


 
Det finns risk att kostnaderna för lokaler och infrastruktur ökar. Ökad planering och 
inrättande av lokalfond har minskat risken, samtidigt som nya utmaningar 
tillkommer. 


 
Statens pris- och löneomräkning fortsätter att urholka anslaget. Detta utgör en risk 
som i allt större utsträckning påverkar all verksamhet, men särskilt utbildning på 
grundnivå som har små möjligheter att finansieras på andra sätt. 


 
Risker förknippade med det stora myndighetskapitalet har minskat tack vare att 
problemet analyserats, måltal satts upp och beslutats samt att regelbundna 
avstämningar görs med fakulteterna. 


 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Viss risk Hög risk 3,5 2,6 
2015 Viss risk Hög risk 4 3 


 
 
 
 


Forskningsfinansiering 
Universitetet är beroende av externa bidrag och måste i samband med dessa kunna 
satsa högt, men fakultetsanslaget är fundamentalt för att bedriva forskning med 
bredd och för att klara medfinansiering/samfinansiering. Inom 
forskningsfinansieringen måste risker kunna tas för att ta tillvara på möjligheter, 
men samtidigt är stabilitet, långsiktighet och hållbarhet av stor vikt. Dessutom ska 
universitetet arbeta för att fortsätta vara ett brett universitet, vilket ställer krav på 
att forskningsfinansieringen bidrar till detta mål och inte skapar strukturell 
obalans. 


 
Här lyfts bland annat fram att det finns risk att universitetet tvingas tacka nej till 
externfinansiering på grund av att universitetet saknar möjlighet till samfinansiering. 
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Det finns också risk att den interna fördelningen av resurser och att inflödet av 
externa medel koncentreras till färre miljöer, leder till obalans mellan universitetets 
olika delar. 


 
Det finns också en risk att kostnader för ESS, MAX IV och Medicon Village sker på 
bekostnad av övrig verksamhet. 


 
Dialog med politiska beslutsfattare och finansiärer genomförs kontinuerligt för att 
försöka förbättra resurstilldelningssystemet. Inom universitetet pågår diskussioner 
om fördelning av resurser. 


 
 


År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Viss risk Hög risk 4 3,3 
2015 Viss risk Hög risk 4,2 3,2 


 
 


Personal- och kompetensförsörjning 
Riskområdet Personal- och kompetensförsörjning innefattar universitetets arbete 
med att säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden. Det är ett riskområde som 
står under många krav från lagstiftning och regelverk och där risker kan få stora 
konsekvenser, både för enskilda personer och för verksamheten. 


 
Inom området finns betydande risker som värderats högt både vad avser sannolikhet 
och påverkan. Framförallt rör det sig om att Lunds universitet riskerar att inte kunna 
rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. 


 
Åtgärder på bred front har etablerats eller genomförts för att möta riskerna. Det rör 
sig exempelvis om processutveckling, kurser, stödsystem för kompetensutveckling 
och internationaliseringsarbete. Åtgärderna bedöms ha minskat riskerna. 


 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Låg risk Hög risk 3,7 3,5 
2015 Låg risk Hög risk 3,8 3,4 


 
 
 
 
 


Utbildningsfinansiering 
Risker finns i relation till utbildningsanslaget, antingen att universitetet 
överproducerar eller underproducerar. Om universitetet inte får ett högre takbelopp, 
det vill säga fler utbildningsplatser, kommer det att krävas omfördelningar när nya 
utbildningsprogram och kurser ska beredas utrymme i utbudet. Den finansiering av 
utbildningsplatser som idag sker med myndighetskapital, upphör till huvuddel 2015. 


 
Universitetet är tydligt med behovet av fler platser och har vid ett flertal tillfällen 
framfört sina önskemål till regeringen. Parallellt med detta arbetar fakulteterna med 
att försöka minska sin överproduktion, vilket också har gett visst resultat. 
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Den dåliga utvecklingen av ersättningen för pris-och löneutvecklingen får också 
konsekvenser för utbildningsfinansieringen – intäkterna ökar inte i samma takt som 
kostnaderna. 


 
År Riskaptit Riskvärdering Sannolikhet Påverkan 
2014 Viss risk Hög risk 4,2 3,1 
2015 Viss risk Hög risk 3,8 2,9 


 
 
 


Uppföljning av processen för intern styrning och kontroll 
I Lunds universitets ramverk för intern styrning och kontroll framgår att 
universitetsstyrelsen också ansvarar för att säkerställa ändamålsenligt utformade och 
väl införda processer för intern styrning och kontroll. Rektor är ansvarig för att 
implementera universitetsstyrelsens krav på processen för intern styrning och 
kontroll. 


 
Under 2015 har förslag på förbättringar av processen tagits fram. 


 
Synpunkter från Riksrevisionen, Justitiekanslern och internrevisionen 
Universitetet ska i sin bedömning av den interna styrningen och kontrollen ta hänsyn 
till synpunkter som lämnats av Riskrevisionen och internrevisionen vid Lunds 
universitet. Här finns också möjlighet att lämna synpunkter även från andra 
granskande instanser och verksamheter. 


 
Riksrevisionen har granskat universitets årsredovisning för 2014. Granskningen har 
resulterat i ytterst få iakttagelser, kommentarer och rekommendationer. Universitetet 
anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen och kontrollen. 


 
Justitiekanslern skriver angående sin granskning av ärendeförteckningarna vid 
Lunds universitet att brister har påtalats vid flertal tillfällen de senaste åren (STYR 
2014/933). Universitetet arbetar med att komma till rätta med bristerna i fråga. 
Universitetet anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen 
och kontrollen. 


 
Internrevisonen granskar universitetet regelbundet enligt den revisionsplan som är 
fastställd av universitetsstyrelsen. Resultaten av dessa granskningar presenterar 
internrevisionen för universitetsstyrelsen bland annat i sin årsrapport. Universitetet 
anser att dessa inte påverkar bedömningen av den interna styrningen och kontrollen. 


 
 


Dokumentation 
En samlad dokumentation över den interna styrningen och kontrollen finns vid 
avdelning Planering. Dokumentationen i fråga ligger till grund för detta förslag till 
beslut. 


 
Universitetsövergripande riskhantering 2016 
Riskvärderingen inför 2016 fastställdes av universitetsstyrelsen i juni 2015 (STYR 
2015/670). I det beslutet prioriterades också följande områden för ytterligare 
åtgärder: 


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


 
 


Sammanfattning och förslag till beslut 
Universitetet fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla processen för 
intern styrning och kontroll. De brister som Riksrevisionen och internrevisionen 
identifierat anser vi att universitetet har hanterat eller kommer att hantera på sätt 
som gör att den interna styrningen och kontrollen fortfarande är betryggande. 


 
Rektor vill med bakgrund av redovisningen i detta dokument föreslå 
universitetsstyrelsen: 


- att i årsredovisningen lämna följande bedömning enligt föreskrifter från 
Ekonomistyrningsverket: 
”Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid Lunds 
universitet är betryggande.” 


 
 


Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts enligt 11§ MBL 2016-01-19. De 
fackliga organisationerna har begärt att till ärendet få bifoga protokoll från förhandlingen samt en 
protokollsantecknig. Arbetsgivaren har lämnat sitt bifall till detta. 
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Omslagsbild: Kungshuset i Lundagård uppfördes under åren 
1579–1584. År 1688 överläts kungshuset till Lunds universitet som 
dess första egna byggnad. Kungshusets förestående ombyggnad 
ska presentera Lunds universitet igår, idag och imorgon.







1REKTOR HAR ORDET


Rektor har ordet


2015 har varit ett intensivt och omtumlande år. Inte bara för oss, som haft vårt första 
gemensamma år som rektor och prorektor, utan den världspolitiska situationen har 
skapat turbulens i hela det europeiska samhällslivet. Det går inte att skriva om 2015, 
utan att nämna situationen för de människor som tvingats till flykt och som sökt sig till 
Europa för skydd. Vi är många vid Lunds universitet som vill bidra. Under hösten har 
många aktiviteter inletts vid universitetet med syfte att underlätta en snabb ingång till 
arbetsmarknaden i Sverige.


Den nya universitetsledningen har under sitt första år arbetat för att dekanerna ska 
ta en viktig roll i universitetsstrategiska frågor och forma ett ledningsråd där avgörande 
diskussioner kan leda framåt. Vi är en god bit på väg. Arbetet med den nya strategiska 
planen för Lunds universitet går in i ett kritiskt skede där vägval måste göras under 
våren 2016. 


2015 rymde många glädjande händelser. I juni fick universitetet nycklarna från 
byggherren till MAX IV. Bygget färdigställdes både tidigare och billigare än beräknat. 
Söktrycket till universitetets utbildningar fortsatte glädjande nog att vara mycket högt. 


Universitetet fick överlag mycket höga betyg vid den nationella utvärderingen av 
de strategiska forskningsområdena. Lunds universitet är huvudman för 9 av de 43 
miljöerna. Under hösten 2015 lämnade universitetet sitt forskningspolitiska inspel till 
kommande forskningsproposition där vi bland annat argumenterar för ett förstärkt 
statsanslag till forskning samt sexåriga meriteringsanställningar. 


Samverkan med det omgivande samhället är avgörande både för att relevanspröva 
universitetets arbete samt nyttiggöra resultatet av vår verksamhet. Lunds universitet 
fick också högsta betyg för det strategiska arbetet med innovation och samverkan i 
Vinnovas utvärdering under 2015. 


För att utöka möjligheterna till samverkan finns från och med 2015 politikerforum, 
näringslivsrådet och kulturrådet. Här skapas nya arenor både för att påverka och låta sig 
influeras av viktiga erfarenheter från andra intressesfärer. Samtidigt har ett internatio-
nellt råd inrättats i syfte att optimera universitetets samlade internationella verksamhet. 


I december samlades befattningshavare inom europeisk forsknings- och innova-
tionspolitik i Lund för ett gemensamt ställningstagande om önskvärd riktning för EU:s 
forskningspolitik för de kommande åren The 2015 Lund Declaration. Ett hoppingivande 
avslut på 2015.


Vi vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare, studenter och vänner till Lunds 
universitet för det gångna årets gemensamma arbete. 


Torbjörn von Schantz, rektor   Eva Wiberg, prorektor











3STUDENTERNA HAR ORDET


Studenterna har ordet


Med en inte så anspråkslös vision formulerad i meningen ”Ett universitet i världsklass 
som förstår, förklarar och förbättrar” har Lunds universitet under 2015 år fortsatt sitt 
arbete. Studenterna och studentkårerna fick uppleva ledningsbyte vilket naturligt ledde 
till ett förändrat ledarskap och förändrad ledarstil. Ett skifte som också har inneburit 
en nystart och omstart.  


Under året har ett flertal viktiga frågor varit på agendan. Högskolepedagogik är 
en av dem. Vikten av vetenskaplig förankring i det högskolepedagogiska arbetet är 
en fråga vi studenter anser vara av yttersta vikt. Beslutet att Centre for Educational 
 Development (CED) flyttas till institutionen för utbildningsvetenskap var därför ett 
mycket uppskattat beslut. Det är viktigt att våra lärare också har en vetenskaplig 
 förankring inom högskolepedagogiken och därmed verktygen för att kunna genomföra 
goda lärargärningar. 


Vidare har också en viktig utredning om hur Lunds universitet ska arbeta med bred-
dad rekrytering och breddat deltagande presenterats. Vi studenter tror att universitetet 
gynnas i stort av en heterogen studentgrupp med olika erfarenheter och bakgrund. 
Högre utbildning ska präglas av akademisk frihet, något som vi tror har sin grund i 
oliktänkande och mångfald. Universitetet får inte vara en plats där endast vissa grupper 
får tillträde. En breddad rekrytering och ett aktivt arbete med breddat deltagande är 
en förutsättning för att förhindra detta. 


Under våren blev debatten om högre utbildnings finansiering en stor och omdiskute-
rad fråga. Resurserna per student urholkas årligen och istället för fler platser till högre 
utbildning har vi studenter drivit att resurserna per student ska höjas. Att resurserna per 
student varje år urholkas innebär att det blir svårare för universitet och högskolor att 
upprätthålla hög kvalitet på samtliga av sina utbildningar. Inte nog med att det är en 
konstant urholkning som sker, det aktuella resurstilldelningssystemet slår även hårdare 
mot vissa utbildningsområden.


Flyktingfrågan har under hösten varit aktuell och lett till många olika former av 
verksamhet och engagemang från studenter såväl som från universitetet. I arbetet med 
hur universitetet kan underlätta och hjälpa till i mottagandet av asylsökande och skapa 
möjligheter för nyanlända akademiker att få sina kunskaper validerade av universitetet, 
har studenterna varit mycket aktiva i de universitetsgemensamma arbetsgrupper som 
utrett frågan. Utöver det har studentlivet självt ansträngt sig för att skapa mötesplatser 
för studenter som vill engagera sig. Vi är stolta över att Lunds universitet snabbt tagit 
sig an denna viktiga fråga och över att ha engagerade studenter som vill ställa upp för 
sina medmänniskor! 


Lunds universitets studentkårer
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1. Inledning
I detta kapitel introducerar vi årsredovisningen. Årets resultat sammanfattas och 
ett axplock av de nyheter som publicerats under 2015 presenteras.
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1.1 Välkommen till årsredovisningen
Lunds universitet eftersträvar att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och 
förbättrar vår värld och människors villkor. I årsredovisningen sammanfattas årets verksam-
hetsresultat och ekonomiska resultat. 


Årsredovisningen är den officiella redovisningen av årets 


verksamhet och ekonomiska resultat som överlämnas till 


regeringen enligt förordningen om årsredovisning och bud-


getunderlag. Den ska både uppfylla de formella krav som ställs 


och vara en informativ läsning för den som vill lära sig mer om 


vad som sker inom Lunds universitet. 


Årsredovisningen består av resultatredovisning, ekonomisk 


redovisning och finansiella rapporter. Resultatredovisningen 


ska utgå från universitetets uppdrag i högskolelagen. I lagen 


anges att universitetets uppgifter är att bedriva utbildning 


på vetenskaplig eller konstnärlig grund, bedriva forskning, 


konstnärlig forskning, utvecklingsarbete samt samverka med 


det omgivande samhället. Universitetet ska också verka för att 


forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta 


och informera om sin verksamhet. 


I resultatredovisningen redovisas volymer, kostnader och 


resultat inom huvuduppgifterna samt viktiga händelser som 


påverkat resultatet av verksamheten. Här redovisas också 


resultatet av vår verksamhet som prestationer. Inom utbild-


ningsområdet har man på nationell nivå kommit överens om 


att följande prestationer ska redovisas: helårsstudenter, hel- 


årsprestationer, helårsdoktorander och doktorsexamina. Inom 


forskning ses resultatet främst som vetenskapliga publikatio-


ner. Inom innovation och samverkan redovisas bland annat 


prestationerna patentansökningar och bildade bolag. 


TEMA: INTERNATIONALISERING
Lunds universitets övergripande mål är högsta kvalitet i utbild-


ning, forskning, innovation och samverkan. För att nå målet 


finns fyra strategier: 


• Gränsöverskridande samverkan 


• Internationalisering 


• Kvalitetsutveckling 


• Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap 


Temat för årsredovisningen 2015 är internationalisering. Hur vi 


arbetar med detta är av största vikt för att kunna nå vårt mål. 


I årsredovisningen syns detta tema som en röd tråd. 


INDELNING 
Årsredovisningen är indelad i tolv kapitel. 


Kapitel 1 | Inledning Här introducerar vi läsaren till årsredo-


visningen och sammanfattar årets resultat och de viktigaste 


händelserna. 


Kapitel 2 | Ett universitet – många delar Universitetet har 


en mångfald av olika verksamheter. I detta kapitel presen-


terar Lunds universitets bibliotek, fakulteterna, universitetets 


särskilda verksamheter, MAX IV, kulturverksamheterna och 


nämnden för ämneslärarutbildningen ett urval av årets vikti-


gaste händelser och strategiska val. 


Kapitel 3 | Utbildning I detta kapitel redovisas de perspektiv 


och förutsättningar som är grundläggande för att utveckla 


utbildningarna samt statistik över utbildning på grundnivå, 


avancerad nivå och forskarnivå. 


Kapitel 4 | Forskning I detta kapitel redovisas forskningsbi-


drag, starka forskningsmiljöer och volymutveckling av publi-


kationer. 


Kapitel 5 | Innovation och samverkan Här presenteras olika 


samverkansformer och samverkansprojekt samt universitetets 


arbete med att stödja nyttiggörande av forskningsresultat.


Kapitel 6 | Kompetensförsörjning Universitetets medarbe-


tare är en grundläggande förutsättning för att nå målen. Här 


redovisas personalstatistik och vad som görs för att säkerställa 


kompetensförsörjningen. 


Kapitel 7 | Årets återrapporteringskrav Svar på de åter-


rapporteringskrav i regleringsbrev och förordningar som inte 


redovisas på annat ställe redovisas här. 


Kapitel 8 | Ekonomisk analys och finansiella rapporter  
Här återfinns de ekonomiska analyserna och finansiella rap-


porterna samt redovisning av takbelopp. 


Kapitel 9 | Om årsredovisningen Här redovisar vi hur upp-


gifterna till årsredovisningen tagits fram.


Kapitel 10 | Om styrelsen Här redovisas uppgifter om 


styrelse ledamöternas uppdrag och arvoden.


Kapitel 11 | Styrelsebeslut Styrelsens undertecknande och 


intygande av att årsredovisningen är rättvisande.


Kapitel 12 | Väsentliga uppgifter om universitetet under 


fem år.
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1.2 Lunds universitet i korthet
Lunds universitet har en fantastisk bredd och mångfald i sin utbildning och forskning. 
Det innebär unika möjligheter till ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt 
oväntade och korsbefruktande möten. Tillsammans bidrar delarna till att skapa en helhet 
som är starkare än dess enskilda delar. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet förutsätter 
samtidigt gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar.


Vid Lunds universitet finns drygt 40 000 studenter, 3 000 lärare 


och forskare samt 3 000 administratörer, servicepersoner och 


andra som jobbar med att stödja verksamheten vid universite-


tet. Universitetets verksamhet bedrivs i Lund, Malmö, Helsing-


borg och Ljungbyhed. Ekonomin vid universitetet fortsätter 


att växa. Universitetet omsatte närmare 8 miljarder kronor 


2015. Universitetet har större kostnader än intäkter vilket är 


helt enligt plan då lärosätet har ett myndighetskapital sedan 


tidigare.


En viktig framgångsfaktor för universitetet är dess studenter. 


Studenterna får en god utbildning nära kopplad till levande 


forskningsmiljöer och en utbildning som leder till ämnesspe-


cifika kompetenser såväl som en förmåga att bli självständiga 


och kritiska aktörer som klarar av att navigera i en föränderlig 


framtid. Ett levande studentliv och ett aktivt studentinflytande 


är hörnstenar för universitetet. Det rika och välutvecklade stu-


dentlivet i Lund är en viktig faktor för att göra universitetet till 


en attraktiv och utvecklande mötesplats för studenter. 


Lunds universitet bedriver världsledande forskning inom 


åtskilliga områden. För att bedriva ledande forskning behövs 


både strategiska forskningssatsningar och strategiska forsk-


ningsanläggningar. Behovet av olika typer av gemensam och 


fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat påtag-


ligt. Det nationella MAX IV-laboratoriet är en unikt kraftfull 


synkrotronljuskälla som snart är klar att tas i bruk. Sveriges 


största forskningsanläggning, European Spallation Source 


(ESS), börjar ta form på den skånska åkern. ESS och MAX 


IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett 


världsledande centrum inom flera forskningsfält. 


Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande 


samhället, infor mera om sin verksamhet och verka för att 


forskningsresultat från universitetet kommer till nytta. Forsk-


ningen och utbildningen ska vara användbar för samhället 


och bidra till en hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt 


och ekologiskt. Lunds universitet arbetar målmedvetet med 


att utveckla dessa verksamheter. Som ett led i det arbetet har 


ett näringslivsråd skapats. Det gemensamma forsknings- och 


innovationsstödet har utretts under året. 


Lunds universitet är ett internationellt lärosäte som upprätt-


håller såväl som söker långsiktiga värdeskapande samarbeten 


med andra universitet runt om i världen. Universitetet bidrar 


till att människor oavsett kulturell och religiös bakgrund kan 


mötas och utbildas tillsammans. Allt fler internationella stu-


denter väljer Lunds universitet och universitetet tar emot flest 


avgiftsskyldiga studenter i landet. 


STORA UTMANINGAR
Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Vi 


lever i en turbulent värld där gränser betyder allt mindre, där 


länder är allt mer ömsesidigt beroende av varandra, där hastig-


heten i olika förändringar är snabbare än kanske någonsin förr, 


där den enormt växande mängden information gör det allt 


svårare att överblicka, sortera och göra riktiga prioriteringar. 


I förhållande till dessa stora utmaningar har universitetet en 


viktig och central roll i att överblicka, ställa de rätta frågorna 


Figur 1.1  
Ekonomisk utveckling (mnkr)


Figur 1.2  
Studenter på grundnivå och avancerad nivå (HTE)
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och söka svar på dem. Detta ställer inte minst krav på ny, forsk-


ningsbaserad kunskap med en helhetssyn inriktad på hållbara 


lösningar. Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och 


disciplinövergripande möten.


Utbildningen och forskningen vid Lunds universitet står sig 


mycket väl i jämförelse med svenska och utländska forsknings-


organisationer. Även samverkan med omgivande samhälle och 


förmågan till innovation är styrkeområden vid universitetet. 


Lunds universitets unika möjligheter till interdisciplinär utbild-


ning och forskning erbjuder en god grogrund för nya typer 


av samverkan och innovationer. I arbetet med att ta fram en 


ny strategisk plan, som startat under året, är universitetets 


mångfald och potentialen i de mångvetenskapliga mötena i 


centrum. 


För att fortsatt vara i framkanten och för att väsentligen 


kunna bidra till lösningarna behöver Lunds universitet stöd 


av en framåtblickande och långsiktig forskningspolitik. I 


universitetets underlag till regeringen inför kommande forsk-


ningsproposition framhålls att forskningspolitiken behöver 


undanröja den ökande obalans som råder inom svensk forsk-


ningsfinansiering. Det senaste decenniet har tillväxten av den 


externa finansieringen ökat. Den har nått sådan proportion att 


det skadar universitetets möjligheter att göra egna strategiska 


val, bedriva grundforskning samt skapa attraktiva karriärvägar 


för yngre forskare. Ökad jämställdhet, ett framsynt innova-


tionsstöd, ändamålsenlig forskningsinfrastruktur, stöd och 


strategier för MAX IV och ESS, ett sammanhållet anslag och 


en konstnärlig forskningsmiljö är andra centrala frågor som 


universitetet lyfter fram.


STÄNDIGT FÖRÄNDRINGSARBETE
Lunds universitet är en levande miljö som ständigt föränd-


ras och anpassar sig till nya situationer och utmaningar. Då 


regeringens budgetproposition föll i riksdagen präglades 


inledningen av 2015 av viss politisk osäkerhet, vilket i sin tur 


ledde till svårigheter att resurssätta och planera vissa delar av 


verksamheten. Under andra halvan av 2015 har den växande 


flyktingströmmen kommit allt mer i blickfånget. Det sker just 


nu omvälvande förändringar i vår omvärld genom ökade spän-


ningar och många olösta konflikter, med ökad migration som 


följd. Universitetet har inlett arbete med att vara med och 


möta denna utmaning.


Under 2015 har en ny verksamhetsplan för universitetet 


tagits fram. Verksamhetsplanen beskriver ledningens och sty-


relsens målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. 


Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, 


den årliga riskanalysen och andra universitetsgemensamma 


styrdokument. Denna plans övergripande mål är att öka 


sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika 


verksamheter. Universitetets riskarbete har även varit föremål 


för ett förändringsarbete under året och kommer framöver att 


vara ett mer aktivt instrument för uppföljning och styrning och 


bättre harmonisera med andra processer.


I augusti beslutade universitetet om ett externt utrednings-


uppdrag rörande den konstnärliga fakulteten. Utredningen 


omfattade tre områden; hur den konstnärliga fakultetens 


organisation har fungerat och dess behov av förändringar, en 


bedömning av verksamheternas lokalbehov och hur det kan 


tillgodoses på kort och längre sikt samt en genomlysning av 


fakultetens ekonomiska situation med förslag på hur stabila 


ekonomiska förutsättningar kan åstadkommas på kortare och 


längre sikt. Uppdragen omfattar både utbildning och forsk-


ning. I september beslutade rektor om en utredning av förut-


sättningarna för Trafikflyghögskolan. Riksdagens beslut 2008 


att det statliga engagemanget i trafikflygarutbildningen med 


början 2012 skulle gå genom den nyinrättade Myndigheten 


för yrkeshögskolan, medförde att anslaget till Lunds universitet 


för trafikflygarutbildningen började trappades ner succesivt för 


att helt upphöra från och med år 2015. Universitetet behöver 


därmed utreda förutsättningarna för Trafikflyghögskolan vid 


Lunds universitet och dess framtida verksamhet. 


Lunds universitet står väl rustat i att möta framtiden. Uni-


versitetet erbjuder en öppen och kreativ miljö där studenter, 


lärare, forskare och övrig personal tillsammans utgör en unik 


och kraftfull resurs. I följande årsredovisning kan du som läsare 


få en överblicksbild av denna miljö samt axplock som närmare 


presenterar universitetets verksamheter. 


Figur 1.3  
Studenter på forskarnivå (HTE)


Figur 1.4  
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1.3 Året som gick – händelser 2015
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker. Här presenteras ett litet axplock 
av det som hänt under 2015.


Torbjörn von Schantz tillträder som rektor. Den 1 januari 


tillträdde Torbjörn von Schantz som rektor vid Lunds universi-


tet. Eva Wiberg fortsätter som prorektor. Den formella instal-


lationen av rektor ägde rum under högtidliga former den 28 


januari. 


Ny styrelseordförande. Lars Ljungälvs mandat som ordfö-


rande för Lunds universitets styrelse upphörde 28 februari 


2015. Jonas Hafström utsågs av regeringen till ny ordförande 


för styrelsen.


Lunds universitets första MOOCs startar. I januari lan-


serades universitetets första MOOCs (Massive Open Online 


Courses). Först ut var en kurs i European Business Law, som 


följdes av kurser i grön ekonomi samt sexuell hälsa. MOOCs är 


gratis nätutbildning som är öppen för vem som helst oavsett 


förkunskaper. Syftet med kurserna är att synliggöra universi-


tetets forskningsområden och utbildningsprogram, att sprida 


kunskap till stora grupper över hela världen samt att utveckla 


kompetensen kring nätbaserat lärande och undervisning. 


Prorektor Eva Wiberg tillträder som generaldirektör för 
Universitas 21. Det globala akademiska samarbetsorganet 


Universitas 21 (U21) har utsett professor Eva Wiberg till gene-


raldirektör. Hon arbetar deltid med U21 och kombinerar det 


med rollen som prorektor för universitetet. Hennes främsta 


uppgift i U21 är att arbeta fram en vision och ett strategiskt 


arbete för nätverket. Lunds universitet är ett av U21:s äldsta 


medlemsuniversitet. 


Lunds universitet populärt bland internationella master-
studenter. Sedan införandet av studieavgifter 2011 är Lunds 


universitet det lärosäte i Sverige som lockat flest avgiftsskyldiga 


sökande. 2015 var inget undantag. Av totalt cirka 14 000 


sökande hade 4 500 sökt någon utbildning i Lund. Det är i 


nivå med 2014, men vi ser redan nu en ökning med nästan 1 


000 sökande inför 2016. Mer än tre fjärdedelar är sökande till 


master- och magisterprogram.


En halv miljard till nytt forskningscentrum. I februari stod 


det klart att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans 


med Lunds universitet och Region Skåne satsar 535 miljoner 


kronor på ett nytt forskningscentrum: The Wallenberg Centre 


for Molecular Medicine at Lund University. Fokus ska ligga 


på regenerativ medicin och satsningen ingår i en nationell 


plan för att åter ta Sverige till en världsledande position inom 


medicinsk forskning. 


ERC-bidrag till Lundaforskare. Under året har så många som 


15 forskare vid Lunds universitet fått cirka 227 miljoner kronor 


från Europeiska forskningsrådet (ERC) i 2014 och 2015 års 


utlysningar av ERC Advanced Grant, ERC Consolidator Grant, 


ERC Starting Grant, samt ERC Proof of Concept. Bidragen 


beviljas enbart till toppforskare i mycket hård konkurrens. 


Fem i regeringens forskningsberedning. I mars utsåg 


regeringen sin forskningsberedning och fem av de 17 per-


soner som ingår i den kommer från Lunds universitet. Dessa 


är Mats Benner, professor i forskningspolitik, Ingalill Rahm 


Hallberg, professor emerita i vårdvetenskap, Henrik Smith, 


Lunds universitet det lärosäte i Sverige som lockat flest avgiftsskyldiga sökande. Jonas Hafström tillträdde som ny styrelseordförande.
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professor i zooekologi, Christian Stråhlman, doktorand vid 


MAX IV-laboratoriet samt Sylvia Schwaag Serger, adjungerad 


professor i forskningspolitik. 


Universitetets grundare Peder Winstrup – unik mumie. 
Peder Winstrup var biskop i Lund 1638-1679 och är begravd 


i Lunds domkyrka. Han utarbetade en plan inför grundandet 


av Lunds universitet. 2013 öppnades hans kista och året därpå 


undersökte forskare från Lunds universitet den mumifierade 


kroppen och tillhörande kista vetenskapligt, genom bland 


annat scanning, medicinska analyser och historiska källstudier. 


Biskopen är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talet i 


Europa. Händelsen väckte stort intresse och drog till sig medial 


uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Kvarlevorna 


begravdes på nytt i Lunds domkyrka den 11 december 2015. 


Många vill studera i Lund. Söktrycket till universitetet har 


minskat med cirka tre procent jämfört med 2014. Minskningen 


är mindre än förväntat, om den skulle följa de minskade 


ungdomskullarna. Det är fortfarande över 100 000 sökande 


årligen. Endast knappt hälften av dessa kan erbjudas den 


utbildningen som sökts i första hand.


Framgång för ansökningar om internationella utbyten 
och stipendier. Lunds universitet har den högsta procentan-


delen av de svenska lärosäten som beviljats medel inom Euro-


peiska kommissionens nya program Erasmus+ utomeuropeisk 


mobilitet som gäller samarbete och utbyte med lärosäten i 


olika utomeuropeiska länder. Av det totala antalet ”mobilite-


ter” som tilldelats i Sverige fick Lunds universitet 38 procent. 


Och av de 143 som söktes av Lunds universitet godkändes 142 


ansökningar (gäller såväl studenter som medarbetare). Uni-


versitetet har också varit framgångsrikt när det gäller Svenska 


institutets stipendier med 38 procent av det totala antalet 


stipendier. Av 109 stipendiater ska 41 läsa ett masterprogram 


vid Lunds universitet. 


Högt betyg för pågående strategiska forskningsom-
råden. Regeringens satsning på strategisk forskning har 


utvärderats av en expertpanel och betyget blir högt. Lunds 


universitet står som huvudman för nio av sammanlagt 43 


strategiska områdena och har under åren 2010-2014 fått sam-


manlagt 715 miljoner kronor för att bygga upp världsledande 


forskning. Universitetets strategiska forskningsmiljö nanove-


tenskaper och nanoteknik får betyget ”excellent” enligt alla 


tre betygskriterier. Även de strategiska forskningsmiljöerna dia-


betes, neurovetenskap, politiskt viktiga regioner-Mellanöstern 


och effekter på naturresurser har fått mycket höga betyg.


Miljardsatsning på Wallenberg Autonomous Systems 
Program. I maj kom beskedet att Knut och Alice Wallenbergs 


Stiftelse storsatsar på grundforskning för att främja ett tek-


nikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella 


revolutionen. Det handlar om autonoma system som kan 


skapa alltifrån smarta energisystem och resurseffektiva trans-


portsystem till kvalificerat beslutsstöd som bland annat möjlig-


gör räddningsinsatser i katastrofområden. Lunds universitet, 


KTH, Chalmers och Linköpings universitet deltar lika mycket i 


den tioåriga satsningen på totalt 1,8 miljarder kronor som fått 


namnet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. 


IDAHOT-dagen. Lunds universitet uppmärksammar IDAHOT-


dagen, den internationella dagen mot homofobi, transfobi och 


bifobi. Den 18 maj hissades regnbågsflaggan på Universitets-


huset och detta följdes sedan av föreläsningar och seminarier 


under hela dagen. 


Peder Winstrups kvarlevor begravdes på nytt i Lunds domkyrka.  
Den Internationella dagen mot homofobi och transfobi, IDAHOT, firades för tredje gången.
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MAX IV-anläggningen överlämnad till Lunds universitet. 
I juni överlämnades MAX IV-anläggningen till Lunds universitet 


från byggherren. Bygget färdigställdes tidigare än beräknat 


och till en lägre kostnad än budgeterat. Anläggningen består 


av linjäraccelarator, lagringsringar, kontorsbyggnad och utom-


husmiljöer. 


Arbetet med ny strategisk plan har påbörjats. I juni 2015 


beslutade rektor att tillsätta en arbetsgrupp som ska leda arbe-


tet med att ta fram en ny strategisk plan. Till projektet finns ett 


antal referensgrupper knutna. En ny strategisk plan faställs av 


universitetstyrelsen under hösten 2016 och ska gälla för den 


kommande tioårsperioden.


Lunds universitet med i Climate-KIC. I juni blev det klart 


att universitetet blir associate partner i EU:s största klimat- 


och innovationssamarbete, Climate-KIC. Tillsammans med 230 


andra lärosäten, företag, städer och andra aktörer ska man 


arbeta mot det gemensamma målet – att hitta lösningar på 


klimatutmaningen. 


Almedalen. Lunds universitet ordnade ett antal välbesökta 


arrangemang under politikerveckan i Almedalen. Dessutom 


medverkade forskare i en lång rad andra arrangörers debatter 


och seminarier. 


Lundaforskare i regeringens råd för hållbar utveckling. 
Professor Lena Neij har utsetts att sitta med i regeringens veten-


skapliga råd för hållbar utveckling. Tanken är att gruppen med 


toppforskare ska ge råd till regeringen för en grön omställning 


med fokus på ekonomi och miljö- och klimatarbetet. Lena 


Neij är föreståndare för Internationella miljöinstitutet vid Lunds 


universitet och är invald som expert på hållbar stadsutveckling. 


Hon innehar också en UNESCO-professur i hållbar utveckling. 


Hållbarhetsproffs möttes i Lund. I slutet av augusti möttes 


hållbarhetsexperter på högsta nivå från industrin, näringslivet 


och myndigheter både nationellt och internationellt under två 


dagar för att tillsammans med ett hundratals andra beslutsfat-


tare och forskare tala om vägar till en hållbar utveckling för 


samhället. 


Korta vägen ska hjälpa utländska akademiker. I Sverige 


finns ett stort antal utländska akademiker. För att tillvarata 


deras kompetens började Lunds universitet i september ett 


samarbete med Folkuniversitetet där man introducerade pro-


grammet Korta vägen, ett projekt som finansieras av Arbets-


förmedlingen. Korta vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som 


vänder sig till personer med utändsk högskoleexamen eller 


minst tre års akademiska studier från hemlandet. Syftet är att 


främja en etablering på arbetsmarknaden genom komplet-


terande utbildningsinsatser på akademisk nivå. 


Universitetet stängdes efter hot. Den 12 oktober var Lunds 


universitet stängt. Beslutet fattades av rektor efter att ett hot 


skickats via appen Jodel. Dagen efter öppnade universitetet 


som vanligt igen. 


Nytt näringslivsråd. Lunds universitet startade i oktober ett 


näringslivsråd med företrädare på ledande befattningar från 


näringslivet i regionen. Syftet är att skapa ett naturligt forum 


för samverkan där frågor kring regional utveckling, forskning, 


utbildning, innovation och infrastruktur diskuteras.


350 miljoner till universitetet i Vetenskapsrådet stora 
utlysning. I november kom Vetenskapsrådets beslut i den 


så kallade stora utlysningen inom många forskningsområden. 


Totalt tilldelas Lunds universitet cirka 350 miljoner kronor 


under den kommande femårsperioden, av de totalt runt 2,7 


miljarder som delas ut till svenska lärosäten.


Lunds universitet deltar vid klimatmötet i Paris. Frågan 


om människors flykt hemifrån har sin orsak i klimatföränd-


ringarna är en komplex fråga, och under COP21 diskuterades 


I juni överlämnades MAX IV-anläggningen till Lunds universitet.  
Professor Markku Rummukainen koordinerar arbetet med medlemskapet i Climate-KIC.
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detta vid ett officiellt sidoevenemang som Lunds universitet 


stod som värd för, i samarbete med universiteten i Hamburg 


och Lancaster. En rad Lundaforskare fanns på plats under 


mötet.


The 2015 Lund Declaration. I början av december samlades 


ledare inom europeisk forsknings- och innovationspolitik på 


Lunds universitet för att följa upp målbeskrivningen The Lund 


Declaration, som antogs 2009 och som haft stor inverkan på 


EU:s politik. En ny målbeskrivning, The 2015 Lund Declaration, 


presenterades och diskuterades. 


Två nya Academy Fellows. I december tillkännagav Knut 


och Alice Wallenbergs stiftelse de forskare som utsetts till årets 


Wallenberg Academy Fellows. Två av de unga och lovande 


forskarna, Pontus Gourdon och Göran Karlsson, finns vid 


Medicinska fakulteten. Dessa två får vardera ett femårigt 


forskningsanslag. 


Tätposition i rankning. Lunds universitet behåller tätpositio-


nen i Sverige i QS rankning som presenterades i september. 


QS utvärderar 700 av världens bästa lärosäten och rankar 400. 


Totalt finns omkring 17 000 lärosäten i världen. Lunds universi-


tet har under flera år hamnat bland de 100 främsta och kom 


2015 på plats 70. I oktober presenterades även Times Highers 


rankning, där Lunds universitet förbättrade sig 29 placeringar 


från plats 119 till plats 90.


Figur 1.5 Rankingresultat


2013 2014 2015


QS 67 60 70


Times Higher Education 123 119 90


Shanghairankingen 101–150 101–150 101–150


Taiwanrankingen 82 81 87


Professor Lena Neij har utsetts att sitta med i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. På konferensen Lund revisited samlades 
ledare inom europeisk forsknings- och innovationspolitik på Lunds universitet för att följa upp målbeskrivningen The Lund Declaration.







2. Ett universitet – många delar
Universitetet har en mångfald av olika verksamheter. Stommen för universitetet 
är de åtta fakulteterna. I detta kapitel summerar fakulteterna sitt 2015. Utöver 
fakulteterna redovisar universitetets särskilda verksamheter, MAX IV, kultur- och 
museiverksamheterna, Lunds universitets bibliotek och ämneslärarutbildningen 
viktiga händelser under året.
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2.1 Lunds universitets bibliotek 
Lunds universitets bibliotek (LUB) är en nätverksorganisation med verksamhet förlagd 
i Lund, Malmö och Helsingborg. Biblioteken spelar en viktig roll som stödfunktion till 
forskare och studenter, samt för allmänheten.


Under året har rektor fattat beslut att ansluta Asienbibliote-


ket, Raoul Wallenberginstitutets bibliotek samt Internationella 


Miljöinstitutets bibliotek till LUB. Detta eftersom universite-


tets reviderade arbetsordning fastslår att LUB består av ett 


universitetsbibliotek (UB) samt fakultetsbibliotek. De bibliotek 


som står utanför fakultetsorganisationen har nu tecknat egna 


överenskommelser med UB om representation i LUB.


LUB har under året lanserat en ny gemensam webbplats. 


Tanken är att slussa besökare vidare till ett enskilt LUB-


biblioteks egen webbplats. Samtidigt ges en övergripande 


presentation av vilka sök- och informationstjänster som finns 


tillgängliga och vilken service man som kan förvänta sig av 


nätverket.


ÖKAD SAMVERKAN
I maj firade Svensk biblioteksförening sitt 100-årsjubileum 


genom att förlägga årets biblioteksdagar i Lund. Biblioteks-


dagarna är årets branschdagar inom biblioteksvärlden och 


behandlar frågor av intresse både för folk- och forskningsbib-


liotek. Mer än femhundra deltagare medverkade i konferen-


sen. Lundaforskare och medarbetare från LUB bidrog till att ge 


programmet lundaprägel genom att föreläsa eller arrangera 


studiebesök. Stort intresse väckte det nya LUX-biblioteket, 


MAX IV-laboratoriet och UB:s handskrifter.


Under året har UB initierat skapandet av ett helt nytt svenskt 


gruppmedlemskap inom CERL (Consortium of European 


Research Libraries). Genom medlemskapet uppnås ett stort 


europeiskt nätverk av bibliotek med äldre och unika samlingar 


samt tillgång till databaser och sökverktyg. Säkerheten för 


bibliotekens samlingar har ett särskilt fokus inom CERL. UB 


har redan påbörjat och kommer kontinuerligt att fortsätta 


optimera sina säkerhetsrutiner för samlingarna med inspiration 


och stöd från CERL.


Aktivt deltagande sker även inom League of European 


Research Universities (LERU). Fokus på det arbetet ligger på 


principiella aspekter av open access, Open Data samt Text and 


Data Mining – och i förlängningen av detta copyrightlagstift-


ningen i medlemsländerna och i EU.


KVALITET I VÅR SERVICE
Arbetet med att införa universitetets nya forskningsinfor-


mationssystem LUCRIS har intensifierats. LUCRIS innehåller 


förutom publikationsinformation även möjligheter för fors-


kare att registrera och skapa relationer mellan alla delar av 


sin forskargärning, exempelvis forskningsaktiviteter, projekt, 


nätverk etc. Systemet har också anpassats till de krav som ställs 


av SwePub, en samlad ingång till vetenskapliga publikationer 


från svenska lärosäten och myndigheter, som för närvarande 


även anpassas för att kunna stödja uttag till statistiska analyser.


Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och sociolo-


giska institutionen har publicerat fem instruktionsfilmer på 


YouTube-kanalen Lund University Edu. Filmerna presenterar 


på ett pedagogiskt sätt uppsatsskrivande och opponering med 


goda och dåliga exempel samt det stöd biblioteket erbjuder i 


form av informationssökning, akademiskt skrivande och refe-


renshantering. Filmerna, som är på både svenska och engelska, 


kan användas för självstudier eller i undervisning på campus 


och på nätkurser. Eftersom innehållet inte är ämnesbundet 


kan filmerna användas på flera av universitetets utbildningar.


UB har utvärderat sin satsning på en virtuell informations-


tjänst som erbjuder biblioteksservice via chatt, telefon och 


mejl. Servicen används av såväl lärosätets forskare och stu-


denter som externa intressenter världen över med intresse i 


bibliotekets specialsamlingar. Utvärderingen visar att i snitt 


960 frågor per månad inkommer under terminstid samt att 


användarnöjdheten vad gäller bemötande, svarsfrekvens och 


kvalitet är hög.


UB har även påbörjat överföring av sina egendigitaliserade 


samlingar. Alvin är en databas för publicering och långtidslag-


ring av digitaliserat kulturarvsmaterial utvecklad i samarbete 


med universitetsbiblioteken i Uppsala och Göteborg, samt 


Linköpings stiftsbibliotek. Alvin gör det möjligt att publicera 


alla typer av materialkategorier – tryckta böcker, handskrifter, 


arkiv, handlingar, kartor och fotografier – i ett och samma 


sökbara system.
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2.2 Ekonomihögskolan
Under 2015 har Ekonomihögskolan ytterligare internationaliserat en av Sveriges mest fram-
gångsrika utbildningsportföljer inom ekonomi på avancerad nivå bland annat tack vare att 
nätverken med näringslivet har förstärkts och att kontaktytorna inom forskning ökat.


OMVÄRLDSBEVAKNING MED 
INTERNATIONALISERING SOM LEDSTJÄRNA
Ekonomihögskolan genomför kontinuerligt jämförande studier 


med internationella lärosäten i ekonomi, medverkar i inter-


nationella alumnstudier samt söker aktivt input från intres-


senter för att öka sannolikheten att utbildningsutbudet och 


våra examinerade studenter möter ett behov hos omgivande 


samhälle. Ett av målen för kvalitetsutveckling vid Ekonomi-


högskolan är att göra utbildningen ännu mer internationellt 


konkurrenskraftig. 


EN KONKURRENSKRAFTIG UTBILDNINGSPORTFÖLJ
Utifrån omvärldsbevakning av internationella lärosäten i 


allmänhet, och marknadsundersökningar som vänder sig till 


potentiella studenter i synnerhet, har ett arbete genomförts 


under våren 2015 som resulterat i en kondenserad portfölj av 


14, istället för 16, så kallade specialist master programmes. 


Utvecklingsarbetet har fokuserat på att masterprogrammen 


vid fakulteten även fortsättningsvis ska vara internationellt 


kompatibla samt både forskningsbaserade och praktikernära. 


Ett exempel på detta är att Ekonomihögskolan driver en av 


de två spetsutbildningar i entreprenörskap som får särskilda 


anslag via statsbudgeten. Detta masterprogram är starkt 


kopplat till Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och 


drar nytta av den forskning som bedrivs där samt har lett till 


uppkomsten av flera företag.


Ekonomihögskolan bedriver i övrigt övervägande campus-


baserad utbildning med nämnda 14 masterprogram och två 


kandidatprogram i ekonomi respektive informatik. Ett antal fri-


stående kurser ges också på både grund- och avancerad nivå.


Ansökningsstatistiken för 2015 visar också att Ekonomihög-


skolan bibehåller en fortsatt hög andel betalande studenter. 


Till höstterminen år 2015 började 102 betalande studenter 


vid något av Ekonomihögskolans populära masterprogram. 


Enligt Universitets- och högskolerådets ansökningsstatistik för 


höstterminen 2015 ges sju av Sveriges 20 mest sökta master-


utbildningar vid just Ekonomihögskolan.


– Konkurrensen om ekonomistudenter på den globala 


utbildningsmarknaden är hård. Det är därför glädjande att vi 


lyckats göra våra mastersprogram attraktiva för internationella 


studenter, säger Kristina Eneroth, prorektor på Ekonomihög-


skolan.


Även programmen på grundnivå visar högt söktryck. Eko-


nomie kandidatprogrammet hade 5 876 sökande totalt och 


1 513 förstahandssökande till 275 platser vid antagningsom-


gången höstterminen 2015. Det gör det till det sjätte mest 


sökta programmet på grundnivå i Sverige och det femte sett 


till förstahandssökande.


EKONOMIHÖGSKOLAN RANKAS BLAND VÄRLDENS 
BÄSTA 
När Financial Times presenterade sin årliga ranking över 


världens bästa masterprogram i finans under 2015 återfanns 


Ekonomihögskolan i den prestigefyllda topp 50-listan på 


plats 38. I underkategorierna rankades Ekonomihögskolans 


Master’s in Finance bland annat som den tredje mest prisvärda 


finansutbildningen i världen och på 19:e plats för internationell 


mobilitet.


– Det är glädjande att anses vara en av världens bästa eko-


nomiutbildningar. Men det är ingen ändhållplats. Vi kommer 


att fortsätta att arbeta hårt för att ytterligare höja kvaliteten 


i våra program och våra kontakter med näringslivet, säger 


Fredrik Andersson, rektor på Ekonomihögskolan.


Under läsåret 2014/2015 lanserade Ekonomihögskolan 


också, som första ekonomiutbildning i Sverige, ett Honours 


track på Ekonomie kandidatprogrammet, där högpresterande 


Figur 2.1  
Utbildningsprofil EHL


Figur 2.2  
Nyckeltal EHL


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 4 007 3 872 3 738 3 807 3 890


– Kvinnor / män (%) 43 / 57 43 / 57 43 / 57 43 / 57 45 / 55


Forskarstuderande (HTE) 106 105 111 104 97


– Kvinnor / män (%) 46 / 54 48 / 52 46 / 54 43 / 57 41 / 59


Personal (HTE) 314 345 335 331 328


– Kvinnor / män (%) 38 / 62 41 / 59 40 / 60 41 / 59 41 / 59


Verksamhetens kostnader 
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318 330 342 352 359
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studenter ges möjlighet att läsa extra kurser och få ett diplom 


som är användbart när de ska söka jobb.


– Den här studieformen förekommer redan vid många ang-


losaxiska toppuniversitet. Det ger en extra växel och flexibilitet 


i studietakten redan på grundnivå. Vi tror att honnörsspåret 


både kan attrahera och motivera duktiga studenter vid Eko-


nomihögskolan, säger Kristina Eneroth.


INTERNATIONALISERING AV EXTERNA RELATIONER 
– ALUMNI OCH FÖRETAGSPARTNERS
Under 2015 har alumniverksamheten stärkts med en alum-


nikoordinator med uppdrag att utveckla Ekonomihögskolans 


internationella nätverket av alumner. Ett antal välbesökta och 


uppskattade evenemang har arrangerats som ett resultat av 


detta, bland annat i Shanghai och London. 


– Många alumner har ansvarsfulla positioner i det inter-


nationella näringslivet och det är glädjande att de via sitt 


engagemang i dessa evenemang visar sin önskan om att hålla 


kontakten och bidra till utvecklingen av Ekonomihögskolans 


verksamhet, säger rektor Fredrik Andersson.


Internationaliseringen syns också i att fler internationella 


företag valt att gå in som partnerföretag på Ekonomihögsko-


lan. Under 2015 har bland annat DNB (Den Norske Bank), 


Assa Abloy, Thule och Copenhagen Malmö Port (CMP) blivit 


partnerföretag vid Ekonomihögskolan. 


Under 2015 valde en rad partnerföretag, såsom Mercedes-


Benz, SEB och Anoto Group, att använda sig av Ekonomi-


högskolans erbjudande om internships, en kvalificerad form 


av praktik i utbildningen som studenter genomför ute på 


företagen. Genom dessa partnerskap minskar avstånden från 


studier till jobb och mellan forskning och praktik på Ekonomi-


högskolan.


INTERNATIONALISERING AV FORSKNING
En ökad grad av internationalisering på alla utbildningsnivåer 


är ett av Ekonomihögskolans långsiktiga strategiska mål. För 


utbildningen på forskarnivå tar sig detta i uttryck att det finns 


en relativ stor andel doktorander som har sin utbildningsbak-


grund från ett lärosäte utanför Sverige. Det absolut domine-


rande språket i Ekonomihögskolans doktorsavhandlingar är 


engelska. Forskarutbildningen bedrivs också till största delen 


på engelska och syftar i högre grad till att förbereda dokto-


randerna för en internationell karriär.


Vidare uppmuntras doktorander vid Ekonomihögskolan att 


söka sig till utländska lärosäten under en del av sin forskar-


utbildning. Deltagande på internationella konferenser för att 


kommunicera forskningsresultat och knyta kontakter med 


forskare världen över har hög prioritet. En del institutioner vid 


Ekonomihögskolan finansierar deltagande i konferenser mot 


slutet av forskarutbildningen i syfte att etablera doktoranderna 


vid utländska lärosäten och internationella organisationer.


Parallellt med denna utveckling har ansträngningarna att 


rekrytera lärare och forskare med internationell bakgrund till 


högskolan ökat. Som ett led i detta arbete görs utlysningar 


av tjänster internationellt. Ekonomihögskolan har också flera 


internationella gästprofessorer och gästforskare, vilket berikar 


undervisnings- och forskningsmiljön med externa impulser. Det 


bidrar även till ökad tillgänglighet till internationella nätverk 


och kontaktytor.


Slutligen genomgår Ekonomihögskolan ständigt internatio-


nella utvärderingar av högre utbildning inom ekonomi och 


ledarskap och är sedan 2001 EQUIS-ackrediterad. Detta är 


en garanti för att högskolan håller en hög internationellt nivå 


inom forskning, utbildning, internationalisering och företags-


samverkan. Arbetet med ytterligare en ackrediteringsprocess 


pågår för fullt med målet att erhålla en AACSB-ackreditering, 


vilket är en nordamerikansk motsvarighet till den europeiska 


EQUIS-ackrediteringen.


– Den kvalitetsstämpel dessa ackrediteringar innebär bidrar 


till och underlättar samarbeten med internationella lärosäten 


i form av utbytesprogram för såväl studenter som forskare, 


säger Fredrik Andersson.


Figur 2.3  
Intäkter EHL (mnkr)


Figur 2.4  
Största bidragsfinansiärer EHL (inkomster, mnkr)
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2.3 Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Förra året innebar en omvälvande förändring för de humanistiska och teologiska fakulteterna 
genom att den prisade byggnaden LUX togs i bruk efter många års förberedelser. 2015 har 
präglats av konsolideringen av verksamheten med grannbyggnaden SOL och redan har 
den positiva betydelsen av den fysiska närheten blivit uppenbar. Symbolisk slutpunkt har 
omvandlingen av SOL:s trädgård mot Sölvegatan blivit. Den knyter samman SOL och LUX 
och stod klar i oktober 2015. 


Förändringen ger skäl för att reflektera över vad som utmärker 


och binder samman våra ämnen, studiet av människan som 


kulturvarelse och hennes kulturuttryck. Det måste ske i ett 


såväl historiskt som geografiskt sammanhang och därför är 


humaniora och teologi till sin grundstruktur internationella. 


Eftersom kultur och språk ständigt utvecklas i ett växelspel 


med inkommande impulser så är inte heller studiet av det 


svenska språket och den svenska historien något som sker i 


ett snävt nationellt perspektiv. Globalisering är ett modernt 


uttryck, men inte ett modernt fenomen. Globaliseringen inled-


des redan när de första människorna började sprida sig från 


sin ursprungsmiljö.


CAFÉ MULTILINGUA OCH NYA UTBYTESAVTAL
Internationalisering handlar inte bara om vilka impulser och 


perspektiv som kommer utifrån och vad vi tar till oss. Interna-


tionalisering handlar också om vad vi kan förmedla av svensk 


kultur och svenska erfarenheter till människor i andra länder. 


Därför är utbytesstudier och mobilitet hos lärare och forskare 


viktigt, något som Humanistiska och teologiska fakulteternas 


internationella kontor arbetar aktivt med.


I år har kontoret skrivit sju nya studentutbytesavtal med 


utländska universitet. Antalet utresande utbytesstudenter 


har de fem senaste åren ökat med cirka 25 procent. Bakom 


ökningen ligger ett intensivare arbete med att marknadsföra 


möjligheterna att studera utomlands och att det står inplanerat 


och rekommenderat i kandidatprogrammen att studenterna 


ska åka ut en termin. Fakulteterna har åtta internationella mas-


terprogram och ett 70-tal fristående kurser ges på engelska. 


En rad nya aktiviteter för de inkommande och utresande 


studenterna har etablerats under året. Varje onsdagskväll dri-


ver Internationella kontoret tillsammans med Humanist- och 


teologkåren det välbesökta Café Multilingua. Till det kommer 


både utbytesstudenter och svenska studenter för att umgås, 


utbyta egna erfarenheter och träna olika språk – allt från eng-


elska och franska till arabiska och japanska.


För de utresande studenterna anordnas en förberedande 


träff om vad man ska tänka på som utbytesstudent, om kul-


turskillnader och också praktiskt om hur utbytesstudier kan tas 


med i studenternas CV.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har det största 


utbudet av så kallade SAS-kurser, Scandinavian area studies, 


vid Lunds universitet. Initiativet togs också här och syftet var 


från början att erbjuda kurser om olika aspekter på Sverige till 


utländska studenter. Men innehållet har breddats väsentligt 


och en ökande andel svenska studenter tar också del av kur-


serna. HT-fakulteterna ger även kurser i svenska språket och 


en introduktionskurs om svensk kultur för inresande utbytes-


studenter. 


Humanistiska och teologiska fakulteterna deltar i nätverket 


Universitet och Svenska Institut i samarbete för Internatio-


nalisering (USI) med en kurs om kommunikation förlagd till 


Figur 2.5  
Utbildningsprofil HT


Figur 2.6  
Nyckeltal HT


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 3 956 3 972 4 002 4 152 4 041


– Kvinnor / män (%) 59 / 41 59 / 41 59 / 41 59 / 41 60 / 40
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– Kvinnor / män (%) 44 / 56 43 / 57 43 / 57 43 / 57 46 / 54
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– Kvinnor / män (%) 48 / 52 47 / 53 46 / 54 48 / 52 47 / 53
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Rom. Kursen ges i samarbete med Umeå universitet, Svenska 


institutet i Rom och Roma Tre-universitetet. 


Satsningen på internationalisering av utbildningen på 


forskarnivå har också fortsatt sedan införandet av särskilda 


mobilitetspengar. För första gången ges i år den fakultetsge-


mensamma introduktionskursen på engelska. Vidare har fors-


karskolan i historia utarbetat ett internationaliseringsprogram 


i samarbete med universiteten i York och Bielefeld.


BREDD PÅ DEN INTERNATIONELLA FORSKNINGEN
Humanistiska och teologiska fakulteternas forskning bekostas 


traditionellt både av statsanslag och externa bidrag. Till exem-


pel har lingvisten Niclas Burenhult, som var den förste svenske 


humanist som tilldelats ett projekt från Europeiska forsknings-


rådet (ERC), fått finansiering från Riksbankens Jubileumsfond. 


Humanistlaboratoriet, som varit värd för detta ERC-projekt, är 


sedan 2015 en nod i den europeiska språkdatabasen SVE-CLA-


RIN, en underavdelning till European Research Infrastructure 


Consortium (ERIC). Humanistiska och teologiska fakulteternas 


forskningsnämnd har under hösten tagit ett initiativ för att 


ytterligare stimulera till att söka ERC-bidrag genom att ordna 


seminarie.


 En annan forskare med stora anslag vid fakulteterna som 


fått massmedial uppmärksamhet både i Sverige och världen 


är arkeologen Maria Nilsson för sitt projekt i sandstensbrottet 


Gebel el Silsila i Egypten. Hennes forskningsgrupp undersöker 


där ett nyupptäckt antikt tempel. Projektet har fått finansiering 


från Marie Curie Grant (Vetenskapsrådet) och nu också från 


National Geographic Society, som kommer hjälpa till med att 


utforska området med hjälp av digitala tekniker. Maria Nils-


son är för tillfället den enda svensk som leder en utgrävning 


i Egypten.


Dessa två projekt är bara ett par exempel på HT-forskningens 


starka internationella prägel. Andra forskningsteman är organ-


handeln mellan den fattiga och den rika världen, samspelet 


mellan afrikanska världsbilder och upplysningspåverkade tan-


kestrukturer i afrikanska kyrkor och skillnaden mellan andra-


språksinlärning av engelska hos svenskar och vietnameser.


LUND UNIVERSITY PRESS
Sedan flera år har Humanistiska och teologiska fakulteterna 


gjort en systematisk satsning på forskningsresultatens synlig-


het och spridning. Nu har denna satsning också resulterat i 


ett stort internationellt initiativ. I november lanserades Lund 


University Press. Bokförlaget startar i samverkan med Stor-


britanniens tredje största förlag Manchester University Press. 


Utgivningen ska ske enbart på engelska. Böckerna ska ges ut 


samtidigt i tryckt form och med open access, vilket innebär 


maximal spridning och exponering. 


– Med engelskan som medium och vår starka förlagspart-


ners resurser som verktyg kommer den svenska rösten att 


höras tydligare i det globala forskarsamfundet, säger professor 


Marianne Thormählen initiativtagare och förläggare på nya 


Lund University Press.


Figur 2.7  
Intäkter HT (mnkr)


Figur 2.8  
Största bidragsfinansiärer HT (inkomster, mnkr)
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2.4 Juridiska fakulteten 
Juridiska fakulteten kan se tillbaka på ett innehållsrikt och framgångsrikt år med en mängd 
framåtsyftande projekt och fortsatt fokus på kvalitetsutveckling av utbildning, forskning, 
samverkan och internationalisering. 


Det rättsliga fältet präglas av en tilltagande internationali-


sering, och den rättsvetenskapliga forskningen blir alltmer 


gränsöverskridande och tvärvetenskaplig. Fakultetens forsk-


ning befinner sig på flera områden vid den europeiska och 


internationella forskningsfronten och forskningsfrågorna är 


av stor samhällelig och ekonomisk betydelse.


Fakulteten har därför goda förutsättningar för en starkt 


forskningsanknuten undervisning, samtidigt som den anpas-


sas till yrkeslivets behov. Kurserna vid fakulteten bedrivs 


genom nära samverkan mellan erfarna forskare, doktorander 


och praktiker. Allt större vikt läggs också vid olika kritiska 


perspektiv på rätten. Fakulteten sätter dessutom stort värde 


på samverkan med studenterna genom Juridiska Föreningens 


aktiva och konstruktiva medverkan i utvecklings- och uppfölj-


ningsarbetet.


Internationaliseringen av utbildningen tar sig bland annat 


uttryck i ett stort antal inresande och utresande studenter, 


engelskspråkiga fördjupningskurser, internationella master-


program och medverkan av utländska gästföreläsare i under-


visningen.


EFTERTRAKTAD UTBILDNING 
Det råder ingen tvekan om att juridik är ett av universitetets 


mest eftertraktade utbildningsområden. Juristprogrammet 


är en av de mest sökta utbildningarna i Sverige. Fakultetens 


tre masterprogram – European Business Law, International 


Human Rights Law och European and International Tax Law 


(i samarbete med Ekonomihögskolan) – lockar sökande från 


hela världen. De fristående kurser – huvudsakligen internetba-


serade – som fakulteten erbjuder för fort- och vidareutbildning 


återfinns ständigt bland universitetets mest sökta och det finns 


en stor efterfrågan på fakultetens uppdragsutbildning. 


PROFESSIONSTRÄNING
Fakulteten har, som ett av flera kvalitetsutvecklande projekt, 


startat ett projekt rörande professionsträning, där praktiskt 


verksamma jurister, liksom en representant för forskarutbild-


ningen, deltar för att identifiera nyckelfärdigheter som ökar 


studenternas anställningsbarhet. Under året har fakulteten 


utarbetat en nyskapande fördjupningskurs i kommunika-


tion för juristprogrammet. Juridik är i regel svårt att förstå 


för allmänheten och dagens samhälle ställer ännu högre krav 


på juristernas förmåga att uttrycka sig begripligt och bemöta 


människor med olika bakgrund. Kursen är praktiskt inriktad 


och lärarna är alla yrkesverksamma med erfarenhet av de kom-


munikativa utmaningar som jurister kan ställas inför. Studen-


terna lär sig bland annat hur man bemöter olika målgrupper 


och hur man talar och skriver enkelt eller arbetar med tolk. 


Kursen ges genom så kallat flipped classroom, med inspelade 


föreläsningar som varvas med övningar och seminarier.


BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT 
DELTAGANDE
Fakulteten arbetar ständigt med att utveckla metoder för bred-


dad rekrytering. En specialanpassad internetbaserad distans-


kurs gör det möjligt att inspirera ungdomar från studieovan 


miljö att prova på kvalificerade akademiska studier samtidigt 


som de skaffar sig gedigna kunskaper i vardagsjuridik. Under 


året har kursen lockat inte mindre än 550 studenter. Kursens 


20 bästa studenter erbjuds dessutom en plats på juristpro-


grammet – oavsett vilka tidigare studiemeriter de har. En utvär-


dering under 2015 visade att över 70 procent av deltagarna 


utan tidigare erfarenhet av akademiska studier valde att fort-


sätta med studier på högskolenivå efter kursen. De studenter 


Figur 2.9  
Utbildningsprofil J


Figur 2.10  
Nyckeltal J


2011 2012 2013 2014 2015
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– Kvinnor / män (%) 67 / 33 58 / 42 56 / 44 67 / 33 63 / 37


Personal (HTE) 114 122 115 118 125
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som har kommit in på juristprogrammet via kursen har lika bra 


studieresultat som de studenter som antagits på reguljärt vis.


Fakulteten strävar naturligtvis efter att ge alla studenter 


goda möjligheter att genomföra sina akademiska studier. 


Fakulteten har därför under 2015 utvecklat Juristverksta’n på 


nätet, en internetbaserad kurs med fokus på studieteknik och 


juridisk metod. Studenter ges också möjlighet att diskutera 


dessa frågor med juriststudenter som kommit längre i sin 


utbildning.


MOOCs I EUROPEAN BUSINESS LAW
Under 2015 fick fakulteten förmånen att genomföra en av 


universitetet tre första MOOCs – Massive Open Online Cour-


ses. Till denna kurs, Introduction to European Business Law, 


anmälde sig drygt 30 000 studenter från många av världens 


alla länder. Detta gjorde kursen till universitetets största 


MOOCs. Kursen är ett utmärkt sätt att sprida kunskap om 


universitetets spetskompetens inom EU-rättslig forskning och 


utbildning. Kursen bidrar också med högkvalitativt material 


till campusundervisningen och kan fungera som en intro-


duktionskurs för de utomeuropeiska studenter som antas till 


fakultetens masterprogram i European Business Law.


FORSKNING I FRAMKANT
Fakultetens forskning är under kraftig utveckling, och fors-


karna har varit framgångsrika med exempelvis ett ökat antal 


internationella peer review publikationer. Fakultetens forsk-


ning präglas av internationalisering och europeisering, och 


behandlar aktuella frågor såsom migrationsrätt, miljörätt 


och äldrerätt, kopplade till den pågående flyktingkrisen, 


miljöpåverkan och hållbar utveckling och en åldrande befolk-


ning. Forskarna samverkar framgångsrikt i internationella och 


komparativa forskningsprojekt och nätverk, och bistår med 


expertis i statliga utredningar, i expertnätverk på EU-nivå och 


till internationella organisationer. Den internationella mobili-


teten ökar också bland våra forskare och kortare eller längre 


vistelser vid utländska universitet blir allt vanligare.


Fakulteten har under året beslutat om nya forskningster-


miner inom ramen för incitamentsprogrammet för professor, 


docent och nydisputerad forskare. Programmet ger utökade 


resurser för forskning under en koncentrerad tidsperiod och 


syftar till att stärka forskningen, men också till ökade möjlig-


heter att verka internationellt.


Internationella gästlärare verkar inom ramen för fördjup-


ningskurserna och masterprogrammen, vilket inte bara utveck-


lar utbildningens kvalitet och internationalisering utan också 


stimulerar forskningsmiljön. Ett flertal gästforskare har också 


besökt fakulteten vilket har bidragit till att bredda och vitalisera 


forskningsmiljöerna och öka det internationella perspektivet. 


Fakulteten har också utsett en ny innehavare av Raoul Wal-


lenberg gästprofessuren i mänskliga rättigheter och humanitär 


rätt, finansierad av Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse 


och delad mellan den Juridiska fakulteten och Raoul Wallen-


berg Institutet.


GRÄNSÖVERSKRIDANDE OCH INTERNATIONELL 
UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Internationalisering är ett prioriterat område inom utbildning-


en på forskarnivå. Doktorander ges stöd och verktyg för att 


öka sitt internationella forskarutbyte och forskningssamarbete, 


sitt gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbete, samt 


för att i större omfattning offentliggöra sina forskningsresul-


tat på engelska. Fakulteten deltar i ett LERU PhD Exchange 


Programme i syfte att stärka mobilitet och samverkan mellan 


yngre forskare i rättsvetenskap vid olika europeiska lärosäten. 


Figur 2.11  
Intäkter J (mnkr)


Figur 2.12  
Största bidragsfinansiärer J (inkomster, mnkr)
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2.5 Konstnärliga fakulteten 
Vid Konstnärliga fakulteten är den internationella verksamheten inte bara väl utbyggd, utan 
också en central del och förutsättning för de utbildningar vi ger såväl som för vår forskning 
och samverkan med samhället. Vid de tre institutionerna, Konsthögskolan, Musikhögskolan 
och Teaterhögskolan, arbetar man på olika sätt med internationalisering. 


Medan Musikhögskolan och Konsthögskolan har en omfat-


tande lärar- och studentmobilitet, är detta ännu inte är lika 


utbyggt på Teaterhögskolan. Däremot är institutionen på 


andra sätt internationellt mycket aktiv. För att stärka samarbe-


tet kring internationella frågor vid fakulteten har en ny fakul-


tetsgemensam internationaliseringsgrupp bildats. Gruppen 


har haft sina första möten under året och det är fortfarande ett 


arbete som är under utveckling. Bland annat kommer den att 


med utgångspunkt från fakultetens strategiska plan att arbeta 


med att konkret omsätta den i årliga verksamhetsplaner. 


Fakultetens gemensamma mötesplats för forskning Inter 


Art Center (IAC) har också en internationell prägel. Genom 


IAC:s verksamhet berikas vår forskningsmiljö av internationella 


konstnärer och forskare från hela världen. 


Gemensamt för alla fakultetens institutioner är att lärarna, 


professorer med flera, i mycket hög grad är konstnärligt aktiva 


och erkända på den internationella arenan för konst, musik 


och teater. 


LÄRAR- OCH STUDENTMOBILITET
Vid Konsthögskolan finns en internationell miljö – lärare, 


handledare, doktorander och studenter kommer från hela 


världen. Det bjuds ofta på gästföreläsningar med internatio-


nellt verksamma konstnärer, kritiker och kuratorer och olika 


former av internationella samarbetsprojekt är naturliga delar 


av Konsthögskolans verksamhet. Redan när Konsthögskolan 


inrättades skapades särskilda utbytesavtal med några av de 


främsta konsthögskolorna i världen och under 2015 tecknades 


ytterligare avtal med Akademie der Bildenden Künste Wien 


och Slade School of Fine Arts.


Student- och lärarmobiliteten vid Musikhögskolan har 


under året varit fortsatt hög. Musikerutbildningen erbjuder 


dessutom internationella masterprogram samt internationella 


kurser, Interpretation och Composition, som fortsatt har haft 


stort söktryck.


Studenter och lärare vid institutionen har också deltagit i 


utbyten och projekt inom Nordplusmusic-nätverken. Bland 


annat har Musikhögskolan deltagit i Bandteaching conference 


i Aalborg, Nordtrad-konferens i Esbjerg och projektet Impro-


vise to Improve i Helsingfors. En ensemble från musikerutbild-


ningen deltog också i en festkonsert i samband med besök av 


den svenska kungafamiljen i Vilnius, Litauen. 


NÄTVERK OCH PROJEKT
Konsthögskolans samarbete med de nordiska och baltiska 


länderna sker inom Nordplus-nätverket och kallas KUNO och 


skolan är också mycket aktiv inom det europeiska nätverket 


för forskning i fri konst – EARN. Inom KUNO gavs under året 


det internationella seminariet Between Painters.


Årets masterstudenter i åk. 1 vid Konsthögskolan gjorde en 


studieresa till Biennalen i Venedig där skolan representerade 


med flera utställande konstnärer. För studenterna i Critical and 


Pedagogical Studies åk. 1 gick skolresan till Steirischer Herbst 


i Graz, Österrike.


Teaterhögskolans forskare har publicerat flitigt i internatio-


nella publikationer, bland annat i tidskriften Theatre, Dance 


and Performance Training och boken Beyond methods: Les-


sons from the arts to qualitative research, för att nämna några. 


En av skolans forskare är redaktör och reviewer för tidskriften 


International Journal of Education and the Arts.


Figur 2.13  
Utbildningsprofil K


Figur 2.14  
Nyckeltal K


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 750 680 617 636 612


– Kvinnor / män (%) 50 / 50 48 / 52 49 / 51 49 / 51 48 / 52
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– Kvinnor / män (%) 55 / 45 44 / 56 58 / 42 62 / 38 59 / 41


Personal (HTE) 140 138 139 138 138


– Kvinnor / män (%) 39 / 61 40 / 60 44 / 56 45 / 55 48 / 52
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Masterutbildningen vid Teaterhögskolan har också varit 


involverad i skapandet av Teater JaLaDa, en teatergrupp som 


utvecklat flerspråkig barnteater. Tanken är att projektet ska 


bidra till att flerspråkighet ses som en värdefull tillgång i barn-


kultur.


Teaterhögskolans studieresor har gått till Serbien och Tysk-


land. Institutionens lärare har gästspelat på scener runt om i 


Europa och i Vietnam samt deltagit i konferenser i bland annat 


Brasilien, Schweiz och Tjeckien. På så sätt har grunder lagts till 


ett utvidgat internationellt nätverk och olika framtida konst-


närliga samarbeten. Ett tema som särskilt behandlats under 


året i dessa samarbeten har varit jämställdhet och interaktion 


mellan aktör och det virtuella.


Musikhögskolans lärarutbildning var också under året repre-


senterad inom ramen för U21 vid AERA-konferensen (Ame-


rican Educational Research Association) i Chicago. Likaså var 


utbildningsledare och lärare med i en U21 workshop, Innova-


tion in Education, vid University of Hong Kong. Det innebär 


en fortsatt utveckling av det pedagogiska projektet Idealskolan 


för studenter från Musikhögskolan i Malmö, University of 


Johannesburg, University of Auckland, University College of 


Dublin och University Hong Kong.


Både studenter och lärare deltog i NNME konferensen i Rey-


kjavik och medel från Linneaus-Palme gör att Musikhögskolan 


kan ha ett fortsatt utbytesavtal för lärare och studenter med 


Hanoi Academy of Music i Vietnam.


Under året har kyrkomusikerutbildningen varit på en kon-


sert- och studieresa i södra Frankrike och i samarbete med 


danska kyrkomusikerutbildningar besökte man under hösten 


ett antal kyrkor med historiskt unika orglar i Tyskland. 


KONFERENSER OCH SEMINARIER
Körcentrum Syd var värd för Nordisk körledarkonferens på 


Malmö Live som arrangerades av Föreningen Sveriges Kör-


ledare. Konferensen samlade runt 300 nordiska körledare för 


seminarier, diskussioner och konserter.


Musikhögskolan har under 2015 aktivt deltagit i flera kon-


ferenser anordnade av AEC – (Association Européenne des 


Conservatoires), ISME (International Society for Music Educa-


tion), ANMA (The Association of Nordic Music Academies) och 


likaså flera olika Nordplusmusic-nätverk. Av särskild vikt inom 


deltagandet i AEC under året kan nämnas Pop/jazz platform, 


som ägde rum vid Berklee College of Music, Valencia, och 


EPARM-konferensen om Artistic Research, i Graz, förutom den 


stora Annual Conference som i år hölls i Glasgow med över 


350 deltagare. 


Utbildningsledningen och den konstnärliga forskaravdel-


ningen vid Musikhögskolan deltog och medverkade också 


i konferensen The Reflective Conservatory – Creativity and 


Changing Cultures vid Guildhall School of Music and Drama, 


London.


Teaterhögskolans forskningsprojekt Ögonblickets anatomi 


avslutade ett symposium om dramaturgi med skolans lärare, 


studenter samt tjugotalet internationella forskare. Här lyftes 


särskilt dubbelkodade samarbeten, där västvärldens samtida 


konstyttringar möter traditionella asiatiska uttryck, fram. Tea-


terhögskolans internationella möten berikar verksamheten och 


ger intryck och stimulans inför framtidens utveckling. 


Nätverket BRIK (Breddad rekrytering inom konstnärliga 


utbildningar) har under ett antal år varit vilande, men på 


fakultetens initiativ sammankallades en konferens som fick 


stor nationell uppslutning. Bland annat var den aktuella migra-


tionsfrågan ett tema. Ett inslag i konferensen, Från Tahrirtorget 


i Egypten till Möllan i Malmö, rörde fristadsrörelsen. 


Figur 2.15  
Intäkter K (mnkr)


Figur 2.16  
Största bidragsfinansiärer K (inkomster, mnkr)


Finansiär 2015
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2.6 Lunds Tekniska Högskola
Internationalisering är något av LTH:s paradgren. Över 30 procent av alla studenter vid 
fakulteten, som tar examen på avancerad nivå, har varit utomlands minst tre månader under 
sin studietid. 2015 har inneburit en fortsatt utveckling av internationaliseringsarbetet.


INTERNATIONELLT
Varje år åker cirka 500 studenter från LTH och andra euro-


peiska lärosäten över Atlanten för att studera i Latinamerika 


och Karibien. Lika många åker åt andra hållet. Utbytet sker 


inom ramen för nätverket Magalhães. Ett nätverk som LTH 


var med och skapade och som i år firar tioårsjubileum. Under 


året har vi producerat en jubileumsskrift där nätverkets historia 


dokumenteras och ett antal framgångsrika exempel tagits upp.


På hemmaplan har två nya masterprogram, Logistics and 


Supply Chain Management samt Disaster Risk Management 


and Climate Change Adaptation varit framgångsrika och lock-


at många internationella studenter. Det sistnämnda har särskilt 


internationell karaktär och biståndsorganisationer runtom i 


världen efterfrågar den kompetens som studenterna kommer 


att få. Utbildningsprogrammet har redan examensjobbssam-


arbete med organisationer som Unicef och Röda korset. Även 


logistikprogrammet har visat sig populärt då det ligger helt rätt 


i tiden med sin globala profil.


LTH har också varit framgångsrikt i utbytet inom ramarna 


för det omfattande brasilianska programmet Science without 


Borders. Under 2015 kom cirka 40 studenter till universitetet 


och runt 30 av dem till LTH.


Lunds universitets äldsta utbytesavtal är med University of 


California och har funnits i 49 år. I år har det lockat rekord-


många studenter från USA:s västkust för att studera i Lund, 


främst på LTH.


Ett antal nya utbytesavtal har tecknats under året, bland 


annat med The Korea Institute of Science and Technology. På 


svenska ambassaden i Seoul har vi, tillsammans med fyra andra 


svenska universitet, anställt en person som arbetar för att få 


koreanska studenter att komma till Sverige och studera teknik. 


LTH har 145 utbytesavtal, vilka fördelar sig enligt följande:


• 93 Erasmus (Europa)


• 23 Bilaterala (resten av världen)


• 10 Magalhaes (Latinamerika)


• 19 Nordtek (Norden)


NYA SAMARBETEN
Flera nya samarbetsavtal har tecknats. Japanska Canon, som 


köpte Axis i Lund, donerade under året två miljoner kronor till 


Vattenhallen Science Center LTH. Pengarna ska bland annat 


användas för att inreda ett helt nytt våningsplan med plats för 


ett upplevelserum för små barn, ett kemilabb och ett datorrum 


där det ska gå att lära sig programmering.


LTH håller sig också mycket väl framme när det gäller samar-


beten med ESS och inom ramen för MAX IV. Dessa forsknings-


infrastrukturer har redan väckt stort intresse runtom i världen, 


och vi kan förvänta oss en stor tillströmning av framstående 


internationella forskare under de närmsta åren. Det blir en stor 


utmaning för LTH och Lunds universitet att ta vara på denna 


fantastiska möjlighet till internationellt forskningsutbyte. Vår 


sommarskola i acceleratorteknik lockade också studenter från 


hela världen. Under året har många internationella delegatio-


ner varit på besök på fakulteten.


REJÄLA FORSKNINGSSATSNINGAR
Lunds universitet och LTH har under året fått stora forsknings-


bidrag. I november gavs 350 miljoner kronor till universitetet 


Figur 2.17  
Utbildningsprofil LTH


Figur 2.18  
Nyckeltal LTH


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 6 555 6 759 6 583 6 512 6 408


– Kvinnor / män (%) 33 / 67 33 / 67 33 / 67 34 / 66 34 / 66


Forskarstuderande (HTE) 493 514 536 537 534


– Kvinnor / män (%) 33 / 67 34 / 66 33 / 67 33 / 67 33 / 67
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– Kvinnor / män (%) 34 / 66 34 / 66 34 / 66 35 / 65 34 / 66
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från Vetenskapsrådet och bland dem fick 56 projekt inom 


naturvetenskap och teknik dela på 187 miljoner kronor. 


Genom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses miljardsatsning 


på autonoma system kommer många hundra miljoner att 


hamna i Lund.


Ett antal av LTH:s spinoffbolag har också utvecklas positivt. 


Under året kom exempelvis nyheten att den amerikanska 


läkemedelsjätten Johnson & Johnson tecknat ett avtal med 


spinoffbolaget Alligator Bioscience, värt drygt sex miljarder 


kronor.


EXTERN FINANSIERING
Fakulteten är framgångsrik när det gäller att dra in externa 


forskningsbidrag. Ungefär 70 procent av forskningen som 


bedrivs vid LTH finansieras via externa bidrag.


Detta är ett positivt tecken på att forskningen vid fakulteten 


håller hög kvalitet och är relevant, samtidigt som det innebär 


bristande långsiktighet i finansieringen och ställer höga krav 


på samfinansiering från fakulteten och universitetet. 


Fakultetens forskare har under 2015 beviljats 27 EU-finan-


sierade projekt, däribland tre ERC-bidrag. Även om detta är 


ett väldigt bra utfall kan vi uppnå än bättre resultat med rätt 


stöd till våra forskare. 


Under 2015 har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på en 


ny forskningsorganisation vid LTH. Redan 1 maj 2016 ska den 


nya organisationen sjösättas. En grundläggande tanke bakom 


förslaget är att LTH behöver stärka sitt strategiska arbete vad 


gäller forskning och forskarutbildning. Det är vår förhoppning 


att fakulteten, med den nya forskningsorganisationen, kom-


mer att bli än mer framgångsrik när det gäller att initiera och 


driva både nyfikenhetsbaserad grundforskning och tvärveten-


skaplig och mer tillämpad forskning. Under året producerades 


totalt 110 avhandlingar.


UTBILDNINGSUTBUD
Fakultetens utbildningsutbud består av 16 civilingenjörspro-


gram, 5 högskoleingenjörsprogram, 11 internationella mas-


terprogram, arkitektutbildning, utbildning i industridesign, 


brandingenjörsutbildning, tekniskt basår samt trafikflygarut-


bildning. 


HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTVECKLING
Vid LTH baseras det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet 


på en medveten och genomtänkt strategi som består av olika 


insatser för att stödja och utveckla det pedagogiska samtalet 


vid fakulteten. Kärnan utgörs av de högskolepedagogiska 


kurserna som omfattar mer än 600 deltagarveckor per år. 


Kontinuerliga utvärderingar visar att kurserna i hög grad bidrar 


till att uppfylla strategin.


Figur 2.19  
Intäkter LTH (mnkr)


Figur 2.20  
Största bidragsfinansiärer LTH (inkomster, mnkr)
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2.7 Medicinska fakulteten 
”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast från-
varo av sjukdom och funktionsnedsättning”. Så definierar världshälsoorganisationen WHO 
”hälsa”. Vi eftersträvar hälsa för oss och våra nära. Oavsett hur gamla vi är, vad vi gör eller 
önskar oss av livet, var vi lever eller var vi kommer ifrån så förenar detta oss människor. 
Vi lever i en värld med globala hälsoutmaningar. Ohälsan känner inga gränser och i detta 
globala perspektiv finns det mycket vi som universitet kan göra. Genom forskning och 
utbildning bidrar vi till bättre hälsa, i hela välden.


FOKUS PÅ GLOBAL HÄLSA
Lunds universitet har lyft fram den Afrikanska kontinenten som 


viktig för både utbildning och forskningssamarbeten. Medicin-


ska fakulteten har satt strålkastarljuset på länder i Afrika där 


fakulteten sedan tidigare har pågående och välfungerande 


samarbeten. För att identifiera nya samarbetspartners och 


ytterligare möjligheter till samarbeten inom forskning och 


utbildning besökte delar av Medicinska fakultetens ledning 


universitet, myndigheter och ambassader i Uganda och Etio-


pien samt Zimbabwe under våren 2015. Flera möjliga samar-


beten inom utbildning och forskning, så som sommarkurser, 


lärarutbyten och så kallade double PhD identifierades. Dessa 


resor har under året följts upp bland annat med utlysning av 


stimulansmedel för forskare som vill utveckla samarbeten med 


kollegor i framför allt dessa länder. 


För att få in mer resurser till fakultetens arbete med global 


hälsa startade fakulteten våren 2015 en fundraisingkampanj 


för forskning med fokus på kvinnor, barn och unga. Angelägen 


forskning som lyfts fram inom kampanjen är ny diagnos och 


behandling mot havandeskapsförgiftning som drabbar många 


kvinnor och spädbarn i medel- och låginkomsländer, tillgång 


till basal kirurgi globalt och sexuella rättigheter och hälsa för 


ungdomar.


UTBILDNING UTAN GRÄNSER
Sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet har 


startat sommarkurser med inriktning på internationella per-


spektiv som ett sätt att få erfarenheter av yrkesutövning i en 


multikulturell miljö och lära sig identifiera och diskutera hälso-


problem ur ett internationellt och socioekonomiskt perspektiv. 


Studenterna reste bland annat till Mbarara i Uganda inom 


ramen för det samarbetsavtal fakulteten har med Mbarara 


University of Science and Technology.


Även inom fakultetens utbildning på forskarnivå har möj-


ligheten att få internationell erfarenhet breddats. Under året 


har en ny forskarutbildningskurs för doktorander i Global hälsa 


utvecklats. Kursen, som kommer att erbjudas alla fakultetens 


doktorander, syftar till att ge doktoranderna en generell över-


sikt över de viktigaste frågorna inom global hälsa och kunskap 


om hur de kan tillämpa ett globalt perspektiv inom sitt eget 


forskningsområde. Fakulteten har även utökat de resebi-


drag som ges som stimulansmedel till internationalisering 


för doktorander och riktat några av dessa mot global hälsa. 


Samarbetet med andra universitet i världen har utvecklats 


ytterligare genom fler gemensamma doktorander, nu senast 


med Wenzhou Medical University i Kina. 


Under året gav fakulteten sin första MOOCs. MOOCs står 


för Massive Open Online Courses och är ett sätt att erbjuda 


gratis utbildning via webben till kursdeltagare från alla delar 


av världen. Fakultetens första MOOCs, som gavs under våren 


och sommaren 2015 och följdes av kursdeltagare från alla 


världsdelar, handlade om globala perspektiv på sexuell och 


reproduktiv hälsa samt rättigheter. Cirka 15 000 anmälde sig 


till kursen. 


Figur 2.21  
Utbildningsprofil M


Figur 2.22  
Nyckeltal M


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 2 778 2 802 2 809 2 750 2 762


– Kvinnor / män (%) 66 / 34 66 / 34 66 / 34 65 / 35 66 / 34


Forskarstuderande (HTE) 463 510 540 531 480


– Kvinnor / män (%) 60 / 40 61 / 39 59 / 41 57 / 43 58 / 42


Personal (HTE) 1 304 1 424 1 560 1 578 1 560


– Kvinnor / män (%) 63 / 37 64 / 36 61 / 39 60 / 40 61 / 39


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


1 912 2 066 2 206 2 299 2 366
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BÄSTA MÖJLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för vår forskning att 


kunna fortsätta möta de globala utmaningarna. Därför satsar vi 


på att skapa en ännu bättre infrastruktur för våra forskare. Det 


gäller allt från ändamålsenliga lokaler till den främsta tekniken. 


Ett exempel är fakultetens planer sen ett par år tillbaka på 


ett framtida medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscen-


trum i Lund, under projektnamnet Forum Medicum. Ett annat 


exempel är arbetet för ett framtida medicinskt strålrör i MAX 


IV, kallat MedMAX, som under 2015 tagit flera viktiga steg 


framåt. Under året togs även en helt ny 7 Tesla MR-kamera i 


bruk vid Lund University Bioimaging Center. Kameran är unik 


i Sverige och ska användas för studera kroppens anatomiska 


strukturer i minsta detalj och göra funktionella mätningar av 


till exempel blodflöden i hjärnan.


För att bättre fånga upp, utveckla och implementera forsk-


ningsresultat från fakulteten som möter behov i hälso- och 


sjukvården, har fakulteten inrättat ett Life Science Innovation 


Board med representanter från forskarvärlden, hälso- och sjuk-


vården, industrin, finansiärer och innovationsverksamheten vid 


Lunds universitet.


Men vi kan inte göra allt själva. Vi behöver bli ännu bättre 


på att samverka inom Sverige. Ett konkret och lyckat exempel 


är de Wallenbergcentrum för molekylär medicin som nu byggs 


upp på fyra platser i Sverige (Göteborg, Umeå, Linköping och 


i Lund). De är ett led i en satsning som Knut och Alice Wallen-


bergs stiftelse gör för att Sverige ska återta en världsledande 


position inom medicinsk forskning. Wallenberg centrum för 


molekylär medicinsk forskning vid Lunds universitet fokuserar 


på regenerativ medicin, såväl grundläggande forskning som 


klinisk tillämpning.


Fakultetens allra viktigaste resurs är fakultetens medarbe-


tare. För att sätta fokus på den stress som många upplever i sitt 


dagliga arbete arrangerade Medicinska fakulteten under hös-


ten en seminarieserie på temat stress. Seminarierna handlade 


om vad vi kan göra för att motverka och hantera påfrestningar 


och oro på bästa sätt.


FORSKNING SOM NÅR UT
Medicinska fakultetens årliga populärvetenskapliga arrang-


emang Forskningens dag belyste 2015 ett hälsoproblem som 


blivit en global utmaning – fetma och dess följdsjukdomar som 


hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Forskarna studerar vad som 


gör att vissa av oss, men inte alla, blir sjuka av fetma och vad vi 


kan göra för att undvika denna ohälsa. Fetma var även temat 


för novembernumret av den populärvetenskapliga tidskriften 


Aktuellt om vetenskap och hälsa som fakulteten ger ut till-


sammans med Region Skåne. Juninumret av samma tidskrift 


fokuserade på forskningen kring diagnostik. Att rätt diagnos 


ställs så tidigt som möjligt kan vara avgörande för den som 


drabbats av sjukdom. Kontinuerligt sker det framsteg inom 


forskningen som bidrar till att vi blir lite bättre på att ställa rätt 


diagnos, såväl för sjukdomar som för olika funktionshinder.


Figur 2.23  
Intäkter M (mnkr)


Figur 2.24  
Största bidragsfinansiärer M (inkomster, mnkr)


Finansiär 2015


Vetenskapsrådet 288,5


Cancerfonden 74,3


EU 55,5
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2.8 Naturvetenskapliga fakulteten
Fakultetens fortsatta arbete med att minska överproduktionen och satsningar på framtida 
forskningsinfrastrukturer är två frågor som har varit aktuella under 2015. En ny verksamhet 
vid fakulteten med inriktning på högskolepedagogisk utbildning, samt ett samverkansprojekt 
mellan doktorander och skolor är andra projekt som har genomförts under det gångna året.


BEGRÄNSNING AV ÖVERPRODUKTION
Naturvetenskapliga fakulteten har under flera år utbildat fler 


studenter än vad anslaget är avsett för. Alla ämnesområden 


har en kritisk massa som måste finnas för att kurser ska kunna 


genomföras. Faktum kvarstår dock att vi överproducerar, och 


detta är något fakulteten har arbetat mycket med under 2015. 


En av åtgärderna under året har varit att dra in på kvälls- och 


distanskurser. En annan åtgärd är att fakulteten ännu mer 


aktivt arbetar med att öka balansen mellan inresande och 


utresande utbytesstudenter. Hittills har vi haft långt fler inre-


sande, vilket innebär en större kostnad än om balansen mellan 


in-och utresande hade varit jämnare. För att åtgärda detta 


har riktade informationskampanjer mot befintliga studenter 


genomförts. Det driver också vår internationalisering framåt. 


En tredje åtgärd är att fakulteten har beslutat att lägga ner de 


sex alternativa ingångarna, med målgrupp presumtiva studen-


ter som saknar naturvetenskaplig behörighet från gymnasiet. 


I tider av besparing måste kärnverksamheten, det som har en 


naturvetenskaplig grund, gå före allt annat. 


SATSNINGAR FÖR FRAMTIDEN
Naturvetenskapliga fakulteten har tvärvetenskaplig forskning 


inom flera områden. Vi har under året arbetat med strategier 


för hur vi ska använda de stora forskningsanläggningarna, 


MAX IV och ESS, och vara ytterst relevanta även i framtiden. 


Ett steg har varit beslut att ge ekonomiskt stöd till några olika 


verksamheter, varav ett fåtal presenteras här.


En kraftsamling som fakulteten har gjort riktar sig till verk-


samheten vid i första hand MAX IV. Vi anser att det är viktigt att 


vi själva är med redan från början när de stora anläggningarna 


tas i bruk, och för det måste vi satsa i förväg. Dels har vi under 


året beslutat om en ekonomisk avsättning till forskningsprojekt 


knutna till MAX IV och synkrotronljusfysik eftersom delar av 


vår verksamhet redan finns där och kommer att utvecklas. 


Dels fortsätter satsningen på forskarskolan Imaging of 3D 


structures som har haft sin första kull med doktorander, och 


nya forskarstuderande kommer att antas till år 2016. Den här 


forskarskolan är ett väl fungerande samarbetsprojekt med LTH 


och Medicinska fakulteten. MAX IV är och kommer att vara en 


internationell miljö som vi räknar med att ha stort utbyte med. 


Satsningen mot MAX IV är en fortsättning på det redan goda 


samarbetet som finns. Ytterligare en avsättning som syftar till 


att göra de stora anläggningarna, MAX IV och ESS, tillgängliga 


för fler är stödet till Lund Protein-production Platform (LP3). 


LP3 möjliggör forskning på molekylnivå för forskare som inte 


själva har all utrustning eller kunskap som behövs för prote-


inframställning.


Fakultetens Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, 


bedriver verksamhet som innefattar de flesta av våra institu-


tioner vid fakulteten. Utöver detta driver CEC projekt som är 


universitetsövergripande, bland annat ligger två framgångsrika 


strategiska forskningsområden, Biodiversity and Ecosystem 


services in a Changing Climate (BECC) och ModElling the 


Regional and Global Earth system (MERGE), vid centret. Verk-


samheten på CEC har vuxit sedan centret etablerades och på 


grund av den breda nyttan för fakulteten och universitetet har 


vi beslutat att ge en förstärkning till denna verksamhet under 


de kommande åren. 


Slutligen i forskningssammanhang vill vi även nämna sats-


ningen på Center of Excellence in Biological and Medical Mass 


Figur 2.25  
Utbildningsprofil N


Figur 2.26  
Nyckeltal N


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 1 978 2 015 1 982 2 022 1 945


– Kvinnor / män (%) 45 / 55 47 / 53 48 / 52 47 / 53 46 / 54


Forskarstuderande (HTE) 290 313 304 306 308


– Kvinnor / män (%) 43 / 57 41 / 59 40 / 60 42 / 58 39 / 61


Personal (HTE) 761 818 901 901 871


– Kvinnor / män (%) 40 / 60 39 / 61 39 / 61 38 / 62 37 / 63


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


870 921 985 1 015 1 032
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Spectrometry, en tvärvetenskaplig centrumbildning som bland 


annat ska skapa förutsättningar för forskare att bättre förstå 


biologiska processer och utveckla metodik som kan stödja 


kliniskt beslutsfattande.


HÖGSKOLEPEDAGOGIK
Ett ytterligare projekt vi vill lyfta fram är satsningen på hög-


skolepedagogisk utbildning vid fakulteten. Naturvetenskapliga 


fakulteten har tidigare använt universitetets centrala utbild-


ningsutbud av högskolepedagogiska kurser för att stärka 


lärarnas kompetens, men kommer framöver genomföra utbild-


ningarna på egen hand. Verksamheten heter PLUS (Pedagogik, 


Lärande och UtvecklingsStöd) och är placerad vid fakultets-


kansliet. Syftet är ge större flexibilitet och bättre möjlighet att 


ta emot alla sökande så att vår högskolepedagogiska utbild-


ning alltid ska vara i framkant.


SAMVERKAN OCH JÄMSTÄLLDHET
Under andra halvan av 2015 har Naturvetenskapliga fakulteten 


inlett ett samarbete med Folkhögskolan Hvilan som ska ge 


deras elever möjlighet att söka till våra program, samtidigt som 


våra forskare bidrar i undervisningen på Hvilan. Detta fortsatta 


samarbete ser fakulteten mycket fram emot eftersom det även 


är en del i arbetet med den breddade rekryteringen till våra 


ordinarie naturvetenskapliga kandidatprogram.


Under året har också ett annat samarbetsprojekt, dokto-


rander i lärande (DIL), startats med Ängelholms kommun. 


Samarbetet går ut på att fakultetens doktorander åker ut till 


skolor och föreläser om sina ämnen. Projektet ska inspirera 


eleverna, ge lärarna fördjupade kunskaper i ämnet och ge 


doktorander träning i att berätta om sin forskning på ett 


lättbegripligt sätt. Förutom det redan nämnda är detta ett 


bra sätt även för de internationella doktoranderna att träna 


på att nå ut eftersom skolor på gymnasienivå gärna tar emot 


engelsktalande doktorander. 


Slutligen vill vi även lyfta fram vårt arbete med jämställdhet. 


Naturvetenskapliga fakulteten har en stor utmaning i vår sneda 


könsfördelning, framför allt vad gäller professorer. Arbetet med 


jämställdhet är ett ständigt pågående arbete där fakulteten 


bland annat under flera år har gett nätverket WINGS (Women 


in Great Sciences) ett bidrag på 150 000 kronor. Under 2015 


har vi även gjort en översyn över alla läraranställningar 2010-


2014, där en av anledningarna till sammanställningen är att 


se hur vi går vidare mot en mer jämställd fakultet. 


Traditionen trogna avslutar vi årets fakultetsredovisning med 


en naturvetenskaplig haiku, inspirerad av en av årets stora 


forskningsnyheter:


Jordens savanner
andas in våra utsläpp
trycker på bromsen


Figur 2.27  
Intäkter N (mnkr)


Figur 2.28  
Största bidragsfinansiärer N (inkomster, mnkr)


Finansiär 2015


Vetenskapsrådet 172,5


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 33,2


EU 24,8


Formas 23,7


Crafoordska stiftelsen 11,8
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2.9 Samhällsvetenskapliga fakulteten
Internationella perspektiv dominerar våra forskningsfrågor och därmed också vår utbildning 
som attraherar studenter från hela världen. Våra anställda och studenter rör sig på en global 
arbetsmarknad – för en samhällsvetare ska Bryssel vara en lika självklar potentiell arbetsplats 
som Stockholm. 


INTERNATIONELL PRÄGEL PÅ UTBILDNING
Av fakultetens totala utbud av program på grundnivå och 


avancerad nivå erbjuds idag nio program på engelska – ett 


kandidatprogram och åtta masterprogram. Dessutom finns ett 


stadigt ökande utbud av kurser på engelska. Att studenter från 


länder inom EU och övriga delar av världen väljer Lund för sina 


studier gör det möjligt för oss att erbjuda globala klassrum. Det 


utgör en förutsättning för hög utbildningskvalitet och bidrar 


till internationalisering på hemmaplan. 


På de flesta program får studenterna möta olika perspektiv 


på hållbar utveckling. Att forma en hållbar framtid förutsätter 


kunskap och analys som inbegriper hela det internationella 


samfundet. Det gäller allt från vattenresurspolitik och turism 


till psykologer och socionomers arbete med människor och 


deras miljöer. 


Samhällsvetenskapliga fakulteten införde tidigt engelsksprå-


kig utbildning. När studieavgifter infördes hade vi därför redan 


en stor grupp alumner som kunde bidra till att sprida en positiv 


bild av Lunds universitet. Fakulteten strävar fortsatt efter att 


fler studenter ska komma hit och att fler svenska studenter 


ska inkludera en utlandsvistelse i form av utbytesstudier eller 


utlandspraktik i sin examen. Genom universitetets utbytesavtal 


har våra studenter idag fler möjligheter att förlägga någon 


termin av sina studier utomlands än vad de har möjlighet att 


ta tillvara. Fakulteten har dessutom under 2015 fortsatt arbeta 


med att utveckla utbytesavtal med partners som kan garantera 


god utbildningskvalitet. 


FORSKNING SOM FÖRSTÅR OCH FÖRÄNDRAR
De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor 


och måste lösas genom samhälleliga processer. Den samhälls-


vetenskapliga forskningens uppgift är att göra samhällens 


funktion och dynamik begriplig och därmed skapa möjlighet 


till förändring. Det kräver en kombination av kunskap om och 


ifrågasättande av mänskligt beteende, mellanmänskliga rela-


tioner, normer och världens sociala, ekonomiska och politiska 


organisationer och institutioner. 


Det blir allt mer tydligt att de utmaningar som världen står 


inför kommer att innebära omvälvande samhällsförändring, 


med behov av ny kunskap och krav på gemensamma lös-


ningar. Fakultetens forskare har kraftigt ökat sitt deltagande 


i det internationella forskarsamfundet via publicering och 


partnerskap i forskningsprojekt. För ett par decennier sedan 


gjorde en universitetslärare sällan mer än ett fåtal besök på 


universitet utanför Europa. Idag förväntas doktoranderna delta 


i internationella konferenser redan första året av sin utbildning. 


Fakulteten har rekryterat mer internationell personal under 


några få år på 2000-talet än den gjort under hela sin övriga 


50-åriga historia. Av de lärare som anställts 2009-2012 


kommer mer än hälften från anställningar på andra svenska 


eller utländska lärosäten. Till dessa ska läggas ett stort antal 


doktorander med behörighetsgivande examen från utländska 


lärosäten. 


EN VITAL 50-ÅRING: FAKULTETENS JUBILEUM 
Under 2014-2015 fyllde de samhällsvetenskapliga fakulteterna 


vid landets äldre universitet 50 år. I Lund uppmärksammades 


jubiléet med en rad arrangemang som vände sig till olika grup-


per – från kollegor i akademin till gymnasieelever i regionen. 


Jubileumsåret avslutades med fest i kvarteret Paradis och lan-


sering av Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund – en vital 


50-åring. Boken vittnar om en både omfattande och snabb 


utveckling och förändring av vår verksamhet. Samhällsve-


tenskapernas transformering från att huvudsakligen ha haft 


Figur 2.29  
Utbildningsprofil S


Figur 2.30  
Nyckeltal S


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 5 956 6 025 5 807 5 801 5 649


– Kvinnor / män (%) 69 / 31 69 / 31 71 / 29 71 / 29 71 / 29


Forskarstuderande (HTE) 139 147 137 130 123


– Kvinnor / män (%) 57 / 43 56 / 44 56 / 44 60 / 40 54 / 46


Personal (HTE) 513 548 537 564 528


– Kvinnor / män (%) 57 / 43 56 / 44 57 / 43 57 / 43 56 / 44


Verksamhetens kostnader 
(mnkr)


505 537 545 564 563
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nationellt fokus till vetenskaper med internationell utblick och 


verksamhet speglas tydligt i bokens retrospektiva kapitel.


DEBATT I LUND – VÅR RÖST I SAMHÄLLSDEBATTEN
Vår fakultet vill dra in fler forskare i samtidsdebatten och 


samtidigt göra universitetet lite angelägnare, vassare, varmare 


och roligare. Därför var vi initiativtagare till Debatt i Lund – 


universitetets akademiska talkshow med tydliga sidor ”för” 


och ”emot” i olika ämnen. Forskare, experter, opinionsbildare, 


studenter och engagerad allmänhet deltar i debatten och 


diskuterar aktuella samhällsfrågor, vilka ofta har globala per-


spektiv och deltagare. Under året har teman som exploatering 


av Afrikas resurser, ekologiskt jordbruk och den internationella 


flyktingsituationen diskuterats. Debatterna hålls på svenska 


eller engelska beroende på dess tema. Livestreamingen av 


debatten på webben hjälper till att sprida debatten utanför 


universitetets salar.


Figur 2.31  
Intäkter S (mnkr)


Figur 2.32  
Största bidragsfinansiärer S (inkomster, mnkr)


Finansiär 2015


Vetenskapsrådet 14,3


Riksbankens jubileumsfond 12,0
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Debatt i Lund på temat ”The Challenge of Migration – Will it 
Make Us or Break Us?” 19 november 2015. Från vänster: Richard 
Swartz, författare och EU-kommentator, Brigitte Suter, migra-
tionsforskare vid Malmö högskola och Gregor Noll, professor 
i juridik vid Lunds universitet och expert på internationella 
flyktingfrågor.
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2.10 Universitetets särskilda verksamheter
Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande 
verksamheter som kompletterar de traditionella disciplinerna samt de tvärvetenskapliga 
projekt och centrumbildningar som finns inom och mellan fakulteterna vid Lunds uni-
versitet. Forskningen syftar till att vara gränsöverskridande och samhällsrelevant och har 
en mycket stark internationell prägel. USV:s verksamheter tar sig an globala och regionala 
utmaningar i nära samarbete med aktörer utanför universitetet samt utgör viktiga nätverk 
på både regional och global nivå. Den internationella miljön, både vad gäller forskning och 
utbildning, är en av USV:s styrkor.


SYNLIG OCH SAMHÄLLSAKTUELL FORSKNING
Att synliggöra forskningen och aktivt bistå med kunskap i sam-


hället är viktiga uppgifter och självklara delar av verksamheten 


vid USV. 


En viktig satsning som bidragit till att synliggöra forskningen 


är den MOOCs, Greening the Economy: Lessons and Expe-


riences from Scandinavia, som Internationella Miljöinstitutet, 


med stor framgång, har genomfört under året. 


Flera verksamheter har även deltagit i samhällsrelevanta 


debatter och frågor samt bidragit med aktuell forskning och 


expertis inom frågor som rör exempelvis hållbarhet, hälsa, 


kriser och migration. Ett gott exempel är Centrum för Mel-


lanösternstudier som under året genomfört ett omfattande 


program med föredrag runt om i landet om exempelvis Islam 


och feminism, Islamiska staten och Mellanösterns framtid. 


Forskarna har även bidragit med sin expertis till media och 


olika myndigheter under den rådande flyktingsituationen samt 


efter de terrorattentat som begåtts under året.


För att ytterligare synliggöra forskning vid USV har verk-


samheterna under en tid efterfrågat ett ökat stöd inom kom-


munikation. Under 2015 beslutade därmed USV:s styrelse om 


en projektanställning av en forskningskommunikatör under 


ett år, med start augusti 2015. Forskningskommunikatören 


har som uppgift att synliggöra USV:s verksamheter och deras 


forskning både inom Lunds universitet och i det omgivande 


samhället samt att bistå verksamheterna med det strategiska 


kommunikationsarbetet. 


Förutom synliggörandet av forskningen via bland annat 


media och olika populärvetenskapliga evenemang har fors-


karna under året publicerat cirka 200 forskningspublikationer. 


Flera verksamheter har även gett ut egna tidskrifter och böcker 


inom sina forskningsområden. Som exempel kan nämnas 


Centrum för Öresundsstudier som gav ut tidskriften Gränslöst 


och boken Spritsmuggling på Östersjön samt Pufendorfinsti-


tutet som under året gav ut boken Forests and mankind som 


bygger på ett av institutets forskningsteman under året.


INTERNATIONELL UTBILDNING MED FOKUS 
PÅ GLOBALA UTMANINGAR
Globala och regionala utmaningar är en gemensam angelä-


genhet för världens invånare. USV finner det mycket viktigt att 


ge studenterna möjlighet till en global medvetenhet och ett 


internationellt engagemang. Verksamheterna arbetar därför 


aktivt för att öka studenternas möjligheter till internationell 


erfarenhet och att främja internationella utbildningssamarbe-


ten. 


Vid USV finns fyra tvärvetenskapliga och internationella 


masterprogram med stark koppling till forskningsmiljöerna. 


Under 2015 har man inom utbildningarna antagit 48 avgifts-


skyldiga studenter och delat ut totalt tolv LU Global-stipendier 


av olika storlek.


Figur 2.33 
Utbildningsprofil USV


Figur 2.34  
Nyckeltal USV


2011 2012 2013 2014 2015


Helårsstudenter 315 294 302 295 293


– Kvinnor / män (%) 52 / 48 51 / 49 49 / 51 51 / 49 52 / 48


Forskarstuderande (HTE) 36 27 22 17 9


– Kvinnor / män (%) 69 / 31 66 / 34 66 / 34 61 / 39 43 / 57


Personal (HTE) 121 130 136 134 152


– Kvinnor / män (%) 54 / 46 54 / 46 55 / 45 54 / 46 57 / 43
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USV har under året även tillhandahållit fristående kurser på 


ett flertal program på andra fakulteter, en uppdragsutbildning 


för chefer i samarbete med fackförbundet Unionen samt en 


MOOCs inom hållbar ekonomi.


Under hösten 2015 startade Centrum för Mellanösternstu-


dier en ny kurs, Islamiska staten och Mellanösterns framtid. 


Syftet med denna mycket samhällsaktuella kurs är att ge kurs-


deltagare verktyg för att kunna analysera och förstå framväx-


ten av islamiska staten samt reda ut dess förhållande till islam. 


ALUMNER SOM BIDRAR TILL GODA 
INTERNATIONELLA RELATIONER
USV arbetar för att stödja ett aktivt och växande alumninätverk 


och tillvarata den tillgång som alumnerna utgör för universi-


tetet. Flera av verksamheterna har under året arbetat mycket 


strategiskt och framgångsrikt med sina alumner. Både Inter-


nationella miljöinstitutet och LUCSUS har under året anordnat 


konferenser för sina alumner. Internationella miljöinstitutets 


alumnikonferens sammanföll med deras 20-års firande och 


lockade cirka 300 deltagare från hela världen. 


Flera av verksamheterna är förebilder vid universitetet för 


hur de arbetar med alumner via både fysiska och digitala 


nätverk såsom sociala medier. USV ser alumner som en viktig 


del av internationaliseringsarbetet då alumner är goda ambas-


sadörer för våra utbildningar och för Lunds universitet runt om 


i världen. Alumnerna bidrar även till att sprida aktuell forsk-


ning från Lunds universitet ut i världen och skapa värdefulla 


internationella relationer med näringsliv, organisationer och 


myndigheter.


SATSNING PÅ ÖKAT JÄMSTÄLLDHETS- OCH 
LIKABEHANDLINGSARBETE
Under 2015 har projektet Jämställdhets- och likabehand-


lingsarbete inom USV – ett normkritiskt perspektiv bedrivits 


vid verksamheterna inom USV. Syftet med projektet har varit 


att främja en god arbetsmiljö som präglas av jämställdhet 


och likabehandling. Projektledare Gunilla Jarlbro, professor i 


medie- och kommunikationsvetenskap har i sin rapport lämnat 


ett antal rekommendationer kring exempelvis mentorskap, 


karriärsstöd och ett mer integrerat jämställdhets- och likabe-


handlingsarbete som USV kommer att jobba vidare med. 


NY VERKSAMHET VID USV
Under 2015 välkomnades Centrum för preventiv livsmedels-


forskning till USV. Centrum för preventiv livsmedelsforskning 


ingår i VINN Excellens centret Antidiabetic Food Centre vid 


Lunds universitet. Verksamhetens mål är att utveckla en inter-


nationellt ledande miljö för gränsöverskridande forskning inom 


området livsmedelsbaserad prevention av livsstilsrelaterad 


sjukdom vid Lunds universitet. 


VID USV FINNS FÖLJANDE VERKSAMHETER


• Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)


• Centrum för Mellanösternstudier


• Centrum för preventiv livsmedelsforskning 


• Centrum för växtforskning / Plant Link


• Centrum för Öresundsstudier 


• Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier


• Centrum för samhällets resiliens


• CIRCLE, Centre for Innovation, Research and 


Competence in the Learning Economy


• International Institute for Industrial Environmental 


Economics at Lund University (IIIEE)


• Lund University Centre for Sustainability Studies 


(LUCSUS)


• Pufendorfinstitutet


• Nätverk för Sydasienstudier (SASNET)


Figur 2.35  
Intäkter USV (mnkr)


Figur 2.36  
Största bidragsfinansiärer USV (inkomster, mnkr)


Finansiär 2014
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2.11 MAX IV 
På dagen för sommarsolståndet 2016, den 21 juni, invigs MAX IV – den nya synkrotronljus-
anläggningen i Lund. Fullt utbyggd kommer anläggningen årligen att ta emot drygt 2 000 
användare från Sverige och övriga världen som gör forskningsexperiment inom bland annat 
medicin, materialvetenskap och miljöforskning. 


FINANSIERING 
Driften av MAX IV-laboratoriet för perioden 2013-2018 


finansieras av Vetenskapsrådet (VR) med 1,39 miljarder kro-


nor och av Lunds universitet med 272 miljoner kronor. MAX 


IV-anläggningen kan då den är fullt utbyggd rymma 26-27 


strålrör, i dagsläget är 13 av dessa finansierade. Knut och 


Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) finansierar tillsammans 


med tolv svenska universitet sju strålrör, VR har anslagit medel 


till strålrörsuppbyggnad för fyra strålrör, Finland och Estland 


finansierar tillsammans ett strålrör och KAW finansierar även 


överflyttningen av ett strålrör från MAX II till MAX IV:s lilla ring. 


Förhandlingarna med de danska intressenterna kring ytterli-


gare ett strålrör är inne i ett slutskede. Diskussioner förs konti-


nuerligt med olika användargrupper och potentiella finansiärer 


med anledning av strålrörsutbyggnaden. Chalmers Tekniska 


Högskola har skrivit en avsiktsförklaring om en satsning på 


strålrörs- och kompetensuppbyggnad vid MAX IV-laboratoriet 


och diskussioner kring hur detta samarbete specifikt ska se ut 


har inletts. I slutet av året meddelade Finlands Akademi att de 


under åren 2016-2018 kommer att bidra med 700 000 euro 


för driften av MAX IV-laboratoriet.


BYGGNADERNA
Den 1 juni tillträdde Lunds universitet anläggningen som 


omfattar ett 20-tal huskroppar om 50 000 kvm. Den totala 


investeringen i fastigheterna landade på cirka 1,9 miljarder 


kronor istället för de budgeterade 2,2 miljarderna. Fastig-


hetsprojektet har sysselsatt cirka 500 heltidstjänster fördelat 


på ungefär 3 000 personer. På innergården, 16 000 kvm, har 


planteringen av Linnés Labyrint slutförts under året, ett projekt 


som gjorts i samarbete med SLU Alnarp. 


ACCELERATORN
MAX IV kommer att bestå av en linjäraccelerator (linac) och 


två lagringsringar, 1,5 GeV-ringen samt 3 GeV-ringen. Den 


sistnämnda är den första i en ny klass av lagringsringbaserade 


ljuskällor som använder en mängd nya tekniska koncept för 


att producera det mest fotontäta och fokuserade röntgenljuset 


i världen. 2015 har varit ett händelserikt år med driftsättning 


av linacen under våren och installationen av 3 GeV-ringen och 


transportledningen från linacen till ringen som slutfördes under 


sommaren. Den 25 augusti cirkulerade elektroner i ringen för 


första gången vilket visar att den nya tekniken fungerar inte 


bara i teorin, utan även i praktiken. Den 2 november kunde 


så det första röntgenljuset ses med hjälp av ett diagnostiskt 


strålrör. 


STRÅLRÖREN
Strålröret är den konstruktion som leder och filtrerar ljuset som 


skapas i lagringsringen ut till experimentstationen där fors-


karen monterar det prov som ska belysas med röntgenljuset. 


Arbetet med de 14 första strålrören fortgår enligt plan. Dessa 


strålrör planeras vara redo för användare successivt från mitten 


av 2016. Under 2015 har installation av optik påbörjats för 
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strålrören vid 3 GeV-ringen och för de två första strålrören är 


den installationen komplett. Nästa fas innebär installation av 


de så kallade insättningselementen till dessa två strålrör, samt 


fortsatt installation av optik på de andra strålrören. Kontinu-


erligt pågår projektplaneringsarbete, arbete med detaljerade 


designrapporter (DDR), diskussioner om tekniska lösningar 


med expertpaneler samt nyrekryteringar.


Färdigställande av den tekniska designen för fyra nya strål-


rör, kallade MicroMAX, MedMAX, DiffMAX och iMAX, pågår 


samtidigt som arbete med finansieringen görs tillsammans 


med de svenska universiteten. Dialogen med Wallenberg 


Wood Science Center vid KTH och Chalmers kring ett strål-


rör dedikerat för forskning på papper och pappersmassa har 


intensifierats genom möten och workshops där potentiella 


industriella användare och finansiärer träffats för att disku-


tera framtida möjligheter till unik forskning. Interaktioner som 


dessa visar på den stora potential som finns kring MAX IV för 


forsknings-, utvecklings- och samverkansprojekt.


FRAMTIDEN
2015 blev det sista året som MAX-lab på Ole Römers väg var i 


bruk. När lagringsringarna släcktes ner för gott på Luciadagen 


den 13 december hade cirka tusen forskare från nästan 30 


olika länder använt laboratoriet under ett och samma år. Det 


är speciellt anmärkningsvärt med tanke på att installationen 


och driftsättningen av lagringsringarna och strålrören vid den 


nya MAX IV-anläggningen under samma tidsperiod pågått för 


fullt. Årets användarmöte, kallat Looking back & forward, var 


välbesökt och innehöll såväl firande av 30 år med MAX-lab 


som förberedelser för MAX IV. En höjdpunkt var invigningen 


av synkrotronljusanläggningen SOLARIS i Polen som skedde 


samtidigt. Denna anläggning är en kopia av 1,5 GeV-ringen 


på MAX IV-laboratoriet och resultatet av ett mångårigt och 


nära samarbete mellan anläggningarna.


MAX IV-laboratoriet arbetar aktivt för att ta till vara det 


allt mer ökande intresset från andra forsknings anläggningar, 


forskningsorganisationer, företag och forskare världen över. 


Laboratoriet deltar till exempel aktivt i projektet ESS & MAX 


IV: Cross Border Science and Society vilket är ett treårigt sam-


arbete finansierat av den Europeiska regionala utvecklings-


fonden Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Projektet, 


som startade 1 september 2015, inkluderar utöver MAX IV 


och ESS, åtta universitet i ÖKS-regionen och har som mål 


att öka medvetenheten om och kompetensen att använda 


synkrotronljus och neutron baserade metoder genom riktade 


utbildningsinsatser. 


Den 1 september tillträdde Magnus Larsson rollen som 


Industrial Liason Officer vid MAX IV-laboratoriet. Han har 


under hösten fortsatt arbetet med att i nära samarbete med 


andra delar av universitet, mediatorföretag och forskningsin-


stitut synliggöra och realisera de möjligheter som MAX IV kan 


erbjuda olika sektorer inom svensk industri. Även inom admi-


nistrationen och inom säkerhetsavdelningen har rekrytering 


skett för att klara de ökade krav och ansvar som en växande 


verksamhet ställer. 
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2.12 Kultur- och museiverksamheterna 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) – Botaniska trädgården, His-
toriska museet, Odeum och Skissernas museum – har en vision om att Lunds universitet 
ska vara ett kulturbärande universitet i världsklass med ett dynamiskt kulturliv präglat av 
mångfald. 


ÖKAD SYNLIGHET GENOM MÅLMEDVETET 
KOMMUNIKATIONSARBETE 
Arbetet med att synliggöra kultur- och museiverksamheterna 


pågår ständigt. Under 2015 har Botaniska trädgården och 


Historiska museet påbörjat ett samverkansprojekt för att öka 


synligheten och kännedomen om de två verksamheterna. En 


gemensam kommunikatör har anställts som har i uppdrag att 


förmedla verksamheterna, bygga upp deras varumärken och 


göra dem mer kända både regionalt, nationellt och interna-


tionellt. 


Alla fyra verksamheter har också under 2015 tydliggjort hur 


de ska arbeta med ökad synlighet genom att ta fram årliga 


kommunikationsplaner. Planerna konkretiserar hur man ska 


arbeta med kommunikation och marknadsföring till exempel 


genom att producera informationsfoldrar, öka sin närvaro på 


sociala medier, arbeta med webbplatser, identifiera målgrup-


per och ta fram statistik på besökande.


ÖKAD SAMVERKAN GENOM 
PRAKTIKVERKSAMHET
Som ett led i samverkan med utbildningen har LUKOM-


styrelsen under året låtit genomföra ett projekt i syfte att 


arbeta fram kvalitetssäkrade processer och förutsättningar för 


praktikverksamheten vid LUKOM. Projektet har också utrett 


förutsättningarna för en mer tvärvetenskaplig spridning bland 


de institutioner som LUKOM samverkar med kring praktik. 


Studenternas möjlighet att samverka med verksamheterna 


genom praktik och annan utbildningssamverkan uppskattas 


högt hos både studenter och inom LUKOM. Projektet lämnade 


många tänkvärda och viktiga förslag som verksamheterna tar 


med sig i framtida planering. En förhoppning är också ett 


utökat samarbete med flera fakulteter för att ge fler studenter 


möjlighet att göra praktik inom LUKOM.


KULTURVERKSAMHETERNA NÅR UTANFÖR 
SVERIGE GRÄNSER
Internationella kontakter och ett utbud som når en publik 


utanför Sveriges gränser är alltid i fokus bland kultur- och 


museiverksamheterna. Det handlar både om att ta emot 


utländska besök och att själv gästa verksamheter utanför 


Sverige. 


Internationella samarbeten har under året skett med väl-


kända institutioner som Tate Modern i London och Musée 


d’art moderne de la ville de Paris. Dessa verksamheter fick äran 


att låna nyckelverk ur Skissernas museums samlingar till stora 


och mycket välbesökta utställningar där Skissernas museums 


verk stod i centrum.


Historiska museet är återkommande en aktiv deltagare i 


internationella forskningsprojekt och forskningssamarbeten. 


För att stärka och synliggöra museets internationella forsk-


ningsprofil har medarbetare vid museet under året varit aktiva i 


projekt koordinerade från lärosäten i bland annat Oxford, Oslo, 


Köpenhamn, Wrocław. 


Odeum har under året genomfört tre turnéer med olika 


ensembler. Turnéerna genomfördes i England, Tyskland och 


Sloveninen där akademiska kapellets och akademiska körens 


framträdanden rönte stor uppskattning. 


Botaniska trädgården har under året varit med i det inter-


nationella Erasmus-projektet WE: Working Europe, vars syfte 


är att öka studenternas anställningsbarhet på den europeiska 


arbetsmarknaden. Botaniska trädgården har inom ramen för 


detta projekt tagit emot studenter från Norge, Tyskland och 


Spanien. 


Under året har cheferna vid LUKOM:s verksamheter och 


anställda vid LUKOM:s kansli besökt olika lärosäten för att 


utbyta erfarenheter. Besök har gjorts i Paris, Oxford, Cam-


bridge och New York. Genom besöken har viktiga kontakter 


knutits.


Ett led i internationaliseringsarbetet är också att tillgänglig-


göra verksamheten för icke-svensktalande publik. Skissernas 


museum och Botaniska trädgården erbjuder regelbundet vis-


ningar på engelska. Skissernas museum har under året också 


erbjudit publika föreläsningar av olika internationella gäster 


som hållits på engelska.


Ett projekt som fått mycket internationell uppmärksam-


het har varit jubileumsforsknings projektet Peder Winstrup 


– mumien som är en av de bäst bevarade kropparna från 


1600-talet. Nyheterna om detta projekt har nått ut över hela 


världen tack vare LU-producerade filmer på Youtube om Peder 


Winstrups mumie liksom artiklar i internationellt välkända tid-


ningar som The Guardian.
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2.13 Ämneslärarutbildning
Sedan hösten 2011 erbjuder Lunds universitet tillsammans med Högskolan Kristianstad en 
gemensam ämneslärarutbildning. Utbildningen är en akademisk professionsutbildning med 
internationell profil. Internationaliseringsarbetet tar sin utgångspunkt i en bred definition 
av vad internationalisering kan innebära och är tänkt att förbereda de blivande lärarna för 
ett yrke präglat av internationella och mångkulturella inslag i skolan. Men också förbereda 
studenterna att verka på en global arbetsmarknad.


Utbildningen är uppbyggd så att lärarstudenten ska möta olika 


dimensioner av internationalisering. Bland annat genom att 


bedriva studier utomlands, att jämföra det egna ut utbild-


ningssystemet med andra, att möta representanter från andra 


skolsystem och lärarutbildningar eller att förlägga sin verksam-


hetsförlagda utbildning utomlands.


 Under 2015 har lärarutbildningen haft besök av motsva-


rande utbildningar från universitet i Málaga, Nottingham och 


Bristol. Dessutom besökte representanter från Hekima School, 


Tanzania, lärarutbildningen för att fördjupa samarbetet kring 


verksamhetsförlagd utbildning. Under året har fem studenter 


valt att göra fem till tio veckors verksamhetsförlagd utbild-


ningen i Kenya, Tanzania, Spanien eller Storbritannien.  


Ämneslärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i 


Malmö har en väl utvecklad organisation för internationali-


sering.  Under 2015 har ett nytt Linnaeus-Palme-projekt med 


UniversidadeFederal do Rio De Janeiro (UFRJ) startat och ett 


nytt strategiskt partnerskapsprojekt initierats med flera euro-


peiska universitet. Musiklärarutbildningen har också startat 


ett internationellt samarbetsprojekt inom U21 Innovation in 


Education som syftar till att stärka det multinationella arbetet 


i lärarutbildning genom virtuella samarbetsprojekt där stu-


denterna bygger sin idealskola och får feedback genom peer 


review. Samarbetspartners i idealskoleprojektet är University of 


Johannesburg, Sydafrika och University of Auckland, Nya Zee-


land med flera. Under 2015 har även en ansökan om fördjupat 


samarbete med University of Johannesburg för att studera 


deras ”LAB-school” genom International Credit Mobility (ICM) 


genomförts. 


Dimensioneringen av ämneslärarutbildningen har gjorts uti-


från studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 


En faktor som i hög utsträckning påverkar arbetsmarknaden 


för ämneslärare är den demografiska utvecklingen men också 


i vilken omfattning skolan blir en alltmer tekniskt och peda-


gogiskt modern lärmiljö och arbetsplats. Andra faktorer är 


konjunkturförändringar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden 


och politiska beslut som exempelvis den nya skollagens krav 


på utbildade lärare. 


Aktörer som exempelvis Skolverket, Arbetsförmedlingen och 


fackliga organisationer inventerar löpande arbetsmarknadens 


nationella och regionala behov av lärare. På några års sikt ser 


arbetsmarknaden för ämneslärare god ut och antalet tillgäng-


liga utbildningsplatser tar hänsyn till detta. 


Regelbundet möter utbildningsledare huvudmännen för 


skollagsstyrda verksamheter för att diskutera frågor som 


dimensionering och behov av lärarkategorier. Information till 


studenterna tar sin utgångspunkt i nationella prognoser ställda 


i relation till den regionala situationen. Studenterna vägleds 


i sina val av administratörer och utbildningsledare genom 


utbildningsdagar, öppet hus, direktriktad information, hemsida 


samt studieinformation på skolor i regionen.  


Studenterna möter till övervägande del forskarutbildade 


lärare men också lärare och handledare med beprövad erfa-


renhet. Handledarna under den verksamhetsförlagda utbild-


ningen utgör en central del av den samlade lärarkompetensen 


och innebär en möjlighet för studenten att diskutera för yrket 


relevanta frågor i olika typer av skolsammanhang. 


Samverkan med skolhuvudmännen sker huvudsakligen 


inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen. 


Dessutom ingår ledamöter från lärarutbildningen, tillsam-


mans med representanter från övriga lärarutbildningar inom 


Lärosäten Syd i det Regionala samverkansrådet för skollags-


styrda verksamheter. Det övergripande syftet med samverkan 


mellan kommunerna och lärosätenas lärarutbildningar är att 


stärka Skåne som utbildningsregion och skapa en gemensam 


mötesplats där strategiska frågor av såväl kort- som långsiktig 


karaktär kan behandlas. 


Ämneslärarutbildningen omfattar sammanlagt nästan 600 


studenter. Hösten 2015 inledde cirka 30 studenter studier 


med inriktning mot årskurs 7-9  och 130 med inriktning mot 


gymnasieskolan. 


Återrapporteringskrav: Universitetet och högskolor som har 


tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska plane-


ra för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och 


ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot 


studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella 


och regionala behov. De överväganden och åtgärder som 


har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta 


val ska redovisas i årsredovisningen.  







3. Utbildning
Utbildning är en av universitetets grundläggande uppgifter. I detta kapitel 
presenteras utvecklingen av utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå avseende volym. Även viktiga kvalitetshöjande perspektiv som kva-
litetsarbete, internationalisering, likabehandling samt organiserat studentinfly-
tande redovisas här.
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3.1 Lärarskap och pedagogisk utveckling
Pedagogisk utveckling och stöd för lärarskap består av många insatser, som till exempel 
högskolepedagogisk utbildning, konsultstöd, praktiknära forskning, kunskapsspridning, 
mötesplatser och stöd för pedagogisk meritering. Vid universitetet finns flera enheter som 
bidrar.


Rektor beslutade  i december 2014 om en ändrad organisa-


tion för högskolepedagogisk utveckling. Tre fakulteter har 


egna enheter: MedCUL (M), Genombrottet (LTH) samt Plus 


(N), som tillkom under året. För den centrala enheten CED 


var 2015 det sista året. Avdelningen för högskolepedagogisk 


utveckling, AHU, tar sedan över och ska ingå i Institutionen 


för utbildningsvetenskap vid HT-fakulteterna. 


CED, MedCUL och Genombrottet gav pedagogiska kurser 


motsvarande drygt 600 deltagarveckor var – tillsammans med 


Plus mer än 2 000. Många kurser ges på engelska. Worksho-


par och seminarier når därutöver många hundra deltagare. 


En handbok om betygskriterier till grund för kursutveckling 


publicerades av HT-fakulteterna.


Utveckling av de pedagogiska akademierna rapporterades. 


Fyra fakulteter har akademier. För LTH är den en hörnsten i 


den strategiska utvecklingen av pedagogisk kompetens. LTH:s 


kunskaper om hur pedagogisk skicklighet kan bedömas och 


belönas efterfrågas nationellt och internationellt. I Durban 


hölls en workshop för 130 dekaner och chefer för pedagogisk 


utveckling från samtliga 23 universitet i Sydafrika. Presenta-


tioner har också hållits i Norge, Tyskland, Sydafrika och Kina.


En treårig handlingsplan för utveckling av e-lärande fast-


ställdes. Tre nätkurser (MOOCs) gavs under året och nådde 


mer än 50 000 deltagare över hela världen. Tre till är under 


produktion. Lärplattformen Luvit moderniserades.


I november hölls universitetets femte högskolepedagogiska 


utvecklingskonferens på LTH med många bidrag och ett upp-


skattat tal hölls av rektor om utbildningen som universitetets 


själ.


3.2 Organiserat studentinflytande
Det organiserade studentinflytandet spelar en viktig roll för universitetet då det medför att 
studenterna ges möjlighet att påverka sin utbildning. Studenterna bidrar i hög grad till att 
utveckla utbildningen och öka dess kvalitet. Att arbeta med studentinflytande ger också den 
enskilde studenten tillfälle att lära sig leda och ta ansvar genom praktiskt arbete. 


I arbetsordningen för Lunds universitet har en generös tolk-


ning av högskoleförordningens skrivning om studentinflytande 


beslutats. Studenterna har rätt att utse representanter i alla 


beslutande och beredande organ. Undantag görs endast för 


organ som bedömer enskilda studenters studieprestationer 


eller handlägger enskilda personärenden. Studentkårerna har 


status som remissinstans vid alla ärenden som rör utbildningen 


eller studenternas situation.


En överväldigande majoritet av universitetets studenter 


är medlem i en av studentkårerna och anslutningsgraden 


är stabil. Detta innebär att studentkårerna har möjlighet att 


företräda samtliga studenter vid universitetet.


Universitetet stödjer studentorganisationerna ekonomiskt 


för att garantera att de har resurser att upprätthålla det orga-


niserade studentinflytandet och de studiesociala verksamhe-


terna. För 2015 avsattes totalt 11,6 miljoner kronor, varav 3,1 


miljoner kronor består av ett särskilt stöd till studentinflytande 


från Kammarkollegiet. För att säkra studentkårernas obero-


ende, betalas den övervägande delen av stödet ut som ett 


generellt stöd till respektive studentkår att disponera fritt. 


Sammanlagt betalade universitetet ut drygt 6,6 miljoner 


kronor till studentkårerna i generella stöd. Dessutom lämnar 


universitetet riktade stöd till olika verksamheter som bedrivs 


av studentkårer, nationer och Akademiska Föreningen. Detta 


stöd går både till verksamheter som rör studentinflytande och 


till studiesocial verksamhet.


Både svenska och internationella studenter ska ges samma 


möjligheter att delta i studentinflytandet. Detta underlättas 


genom parallellspråkighet, det vill säga att svenska och engel-


ska används sida vid sida. Bland annat hålls möten med bere-


dande och beslutande organ på engelska vid behov. Dessutom 


översätts regelmässigt olika dokument som styr utbildningen 


och studenternas situation till engelska.
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3.3 Kvalitetsarbete
Universitetsövergripande frågor rörande kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av utbild-
ning behandlas av de två universitetsgemensamma nämnderna – utbildningsnämnden och 
den nyinrättade nämnden för forskarutbildning.


Lunds universitet arbetar kontinuerligt för att kvaliteten i 


utbildningen ska vara på en hög nivå, både i förhållande till 


internationella och nationella standarder samt till våra egna 


mål. Kvalitetsarbete i högre utbildning är både ett interna-


tionellt forskningsområde såväl som praktiskt policyarbete i 


lokala, nationella och internationella sammanhang. Kvalitets-


arbetet innefattar kvalitetssäkring (uppföljning och utvärde-


ring) samt utveckling av utbildningar. För att kvalitetssäkring 


ska vara framgångsrik krävs att lärosätet inte bara granskar hur 


utbildningen har genomförts, utan också att processen i sig är 


kvalitetsdrivande, det vill säga möjliggör förbättringar på såväl 


övergripande nivå som bland enskilda lärare och inom kurser.


De riktlinjer för kvalitetssäkring som beslutas av regering 


och riksdag ligger till grund för universitetets kvalitetsarbete. 


Detta arbete granskas på nationell nivå av Universitetskans-


lersämbetet (UKÄ). De europeiska paraplyorganisationerna för 


lärosäten, studenter, utvärderingsorganisationer och intressen-


ter med flera, har därtill utarbetat gemensamma standarder 


och riktlinjer för kvalitetssäkring i högre utbildning inom det 


europeiska utbildningsområdet. Dessa standarder ligger till 


grund för de avvägningar som görs vid Lunds universitet och 


på nationell nivå i Sverige. Det innebär att kvalitetsarbetet 


vid Lunds universitet med nödvändighet kännetecknas av en 


analys och omvärldsbevakning genom nationella och interna-


tionella nätverk, konferenser och andra kontakter.


Som ett av resultaten av projektet Trackit, som avslutades 


i mars 2015, skickas en enkät vart tredje år till alla studenter 


som är nybörjare vid universitetet, med start 2015. På uppdrag 


av utbildningsnämnden håller även en alumnenkät på att tas 


fram där särskild belysning av internationella alumner är möjlig 


att göra. Samtliga universitetsgemensamma undersökningar 


som riktar sig till studenter eller alumner genomförs på både 


svenska och engelska.


Under året har en rapport om studenternas erfarenheter 


av att skriva självständigt arbete publicerats av avdelningen 


Kvalitet och utvärdering. Tematiska och universitetsövergri-


pande rapporter hjälper medarbetare och studenter att få en 


helhetsbild av olika utbildningsrelaterade frågor. Rapporterna 


kan dessutom tjäna som underlag till beslut och i diskussio-


ner. Sammanfattningar av rapporterna finns alltid på engelska 


och publiceras på medarbetarwebben där fulltextversionerna 


också finns på svenska och/eller engelska. 


Under 2014 avslutade UKÄ de sista kvalitetsutvärderingarna 


av examina inom ramarna för det nationella utvärderingssys-


tem som snart kommer att ersättas. Under 2015 fattade UKÄ 


beslut om att ge 14 utbildningar vid Lunds universitet, som 


varit under uppföljning, omdömet hög kvalitet. 


Två av projekten som startades av utbildningsnämnden 


under 2014 var Breddad rekrytering och breddat deltagande 


samt Kvalitetssäkringsprojektet. Det senare har under året 


genomfört en kartläggning av fakulteternas uppföljnings- 


och utvärderingssystem och kommer under 2016 fortsätta 


arbetet med att ta fram ett förslag till system för kvalitets-


säkring av utbildningen vid Lunds universitet. Detta arbete 


sker i samklang med UKÄ kommande nationella system för 


kvalitetssäkring, samt med europeiska standarder inom områ-


det, European Standards and Guidelines for Quality Assurance 


in the European Higher Education Area. Projektet Breddad 


rekrytering och breddat deltagande, har arbetat fram en rap-


port som gått ut på remiss under hösten 2015. En konkret 


åtgärd för att öka breddad rekrytering och breddat deltagande 


är ONCAMPUS som innefattar ett masterförberedande studie-


program vilket bland annat ska stärka nya masterstudenters 


kunskaper i engelska. 







41LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


3.4 Internationalisering
Internationalisering är en strategi för att nå högsta kvalitet i utbildning och forskning vid 
Lunds universitet. Internationaliseringsarbetet stärker universitetets konkurrenskraft på den 
nationella och internationella arenan.


Internationalisering inbegriper studentutbyte och rekrytering 


av betalande studenter men sker även inom uppdragsutbild-


ning, forskning och i samarbete med industrin. Arbetet som 


Lunds universitet bedriver i t ex Brasilien syftar till att attrahera 


fler brasilianska studenter, öka den externa forskningsfinan-


sieringen, utveckla nya och intensivare forskningssamarbeten, 


få fler finansierade doktorander, för att öka Lunds universitets 


attraktionskraft och förbättra varumärket internationellt. 


I oktober deltog Lunds universitet tillsammans med Uppsala 


universitet i en workshop med titeln Frontiers of Science and 


Education i São Paulo, Brasilien. Workshopen anordnades av 


FAPESP som är den brasilianska delstaten São Paulos forsk-


ningsfinansiär och som Lunds universitet ingått ett samarbets-


avtal kring forskning med. 


Forskningssamarbetsprojektet Swedish Academic Collabora-


tion Forum har genomfört tre seminarier under året i Korea, 


Singapore och Kina. Tre seminarier återstår i Indonesien, Bra-


silien och Stockholm under 2016. Projektet är ett samarbete 


mellan Chalmers, KTH och universiteten i Linköping, Lund, 


Stockholm samt Uppsala.


Inom ramen för Lunds universitets medlemskap i Scholars 


at Risk (SAR) har universitetet börjat diskutera hur samför-


ståndsavtal, ett så kallat MoU, kan användas för att främja 


akademiska kärnvärden. Det var även ämnet för diskussion 


vid SAR Norges konferens i Oslo i november International 


Partnership i Academia – an Ethical Challenge.


Under 2015 har Lunds universitet implementerat den 


Afrikastrategi som beslutades 2014. Partnersuniversitet har 


kontaktats, finansiering för utbytesstudenter har främjats, och 


finansiering från exempelvis Erasmus+ har sökts. Dessutom 


arrangerade Lunds universitet en Afrikadag den 10 november. 


Syftet var att lära mer om Afrika och erbjuda en plattform för 


forskare, lärare, studenter och administratörer att etablera nya 


samarbeten och diskutera aktuella ämnen. 


EU:s program för utbildningssamarbete i Europa, Erasmus+, 


har nu kommit igång på allvar. Inom ett av delprogrammen, 


det utomeuropeiska mobilitetsprogrammet International 


Credit Mobility (ICM), har Lunds universitet varit lyckosamt i 


sin ansökan. Av 143 sökta mobiliteter blev 142 beviljade av 


Universitets- och högskolerådet (UHR). Det betyder att Lunds 


universitet, inom ramen för ICM, kommer att samarbeta med 


45 partneruniversitet i 21 länder under perioden 2015-17. 


Inom Kapacitetsuppbyggnadsprojekt kommer två projekt 


att koordineras från Lunds universitet. Det ena, genom GIS-


centrum, fokuserar på att förbättra kvalitet och tillgänglig-


het av högre utbildning i Iran och Irak. Det andra, genom 


LTH Byggnadsfysik, fokuserar på utveckling av läroplaner för 


masterutbildningar i energieffektiv byggnadsdesign i Nepal 


och Bhutan. Inom Strategiska partnerskap godkändes en av 


fyra ansökningar från Lunds universitet. Det projektet, Nordic 


Particle Accelerator Program Partnership (NPAP), som är ett 


samarbete mellan Lunds universitet, universiteten i Oslo, Aar-


hus och Jyväskylä samt ESS och MAX IV, startade i september.


Sommaren 2015 signerades en avsiktsförklaring mellan 


Lunds universitet och kursanordnaren Cambridge Education 


Group (CEG). Från och med hösten 2016 kommer CEG att 


anordna masterförberedande studieprogram i engelska under 


namnet ONCAMPUS vid Lunds universitet inför masterantag-


ningen höstterminen 2017. Genom det masterförberedande 


studieprogrammet i engelska kommer CEG att kunna erbjuda 


internationella studenter möjligheten att bättra på sina eng-


elskkunskaper för att uppnå rätt nivå inför ansökan till något 


av Lunds universitets internationella masterprogram.


Under 2014–2015 är det färre antal lärare som har ansökt 


om Erasmus lärarmobilitetsstipendium jämfört med de två 


föregående åren. 2014-15 var det 61 lärare som beviljades 


Erasmus lärarmobilitet, mot 74 året innan. Humanistiska och 


teologiska fakulteterna står för mer än en tredjedel av antalet 


lärare som åker på lärarmobilitet (22 lärare under 2014-15). 


Gemensamt för dessa fakulteter/institutioner som skickar 


många lärare på mobilitet är att de har ett administrativt stöd 


för hanteringen av stipendieansökan, vilket underlättar för 


lärarna och även uppmuntrar dem till att ansöka om stipen-


dium.


Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam-


het. Under året har balansen i utbytesavtalen blivit bättre då 


antalet utresande ökat (1 237 under 2015 jämfört med 1 181 


under 2014) och antalet inresande minskat något, dock har 


universitetet fortfarande obalans i avtalen, framförallt inom 


Europa.


Figur 3.1 Internationell mobilitet (individer)


2011 2012 2013 2014 2015


Utresande utbytesstudenter 1 037 1 145 1 164 1 181 1 237


– Kvinnor / Män (%) 57 / 43 58 / 42 56 / 44 53 / 47 55 / 45


Inresande utbytesstudenter 1 821 1 947 1 934 2 120 2 074


– Kvinnor / Män (%) 52 / 48 54 / 46 54 / 46 53 / 47 58 / 42


Inresande utanför utbytesavtal 
(avgiftsbefriade)*


4 000 3 300 2 900 3 100 3 300


– Kvinnor / Män (%) 52 / 48 54 / 46 58 / 42 58 / 42 57 / 43


Avgiftsskyldiga studenter 205 433 644 823  898


– Kvinnor / Män (%) 60 / 40 57 / 43 55 / 45 54 / 46 57 / 43


* Universitetet bokför inte studenternas medborgarskap. Dessa siffror är 
därför en uppskattning.
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3.5 Likabehandling
Alla studenter vid Lunds universitet ska under utbildningstiden ha tillgång till verktyg som 
gör det möjligt för dem att uppnå sin fulla potential. Detta oavsett kön, ålder, nationalitet, 
bakgrund eller utbildningsform. 


Universitetets likabehandlingsplan för 2015 anger att alla stu-


denter ska ges lika möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. 


Samma utgångspunkt gäller för projektet Breddad rekrytering 


och breddat deltagande som har pågått under 2015. Projektet 


kommer bland annat att leda fram till en handlingsplan för 


breddad rekrytering och breddat deltagande, som kommer 


att bidra till att detta arbete utvecklas.


Vid universitetet finns sedan länge fyra olika verksamheter 


(Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden, Studenthälsan, Allmänna 


studievägledningen) som arbetar mot olika grupper av studen-


ter och som har utvecklat och erbjuder verktyg för att studen-


ter ska uppnå sin fulla potential under studietiden. Dessa fyra 


verksamheter har också direktkontakt med utbildningsansva-


riga på fakultets- och institutionsnivå och har kännedom om 


studenters behov och vilka typer av verktyg som fungerar för 


olika studentgrupper. 


Pedagogiskt stöd erbjuder studenter med varaktig funktions-


nedsättning särskilda stödåtgärder, till exempel anpassad exa-


mination, studieteknisk handledning, anteckningshjälp, inläst 


kurslitteratur eller en mentor. Studenter med dyslexi utgör 


fortfarande den största gruppen, men antalet studenter med 


olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. 


Antalet studenter med beslut om särskilt stöd har under 2015 


ökat från 1055 till över 1300, och Pedagogiskt stöd har under 


året börjat arbeta mer aktivt för att främja en inkluderande 


lärandemiljö, bland annat genom att hålla en presentation på 


universitetets högskolepedagogiska konferens och genom att 


delta i lärarutbildning på en av fakulteterna. 


Allmänna studievägledningen vid Lunds universitet arbetar 


både mot presumtiva och befintliga studenter som behöver 


vägledning och information inför och under sin studietid. 


Allmänna studievägledningen har under året deltagit i ovan 


nämnda projekt för Breddad rekrytering och breddat delta-


gande, för att finna vägar att lotsa nyanlända in i utbildnings-


systemet och ut på arbetsmarknaden.


Studieverkstaden/Academic Support Centre vänder sig till 


alla studenter som vill förbättra sitt akademiska skrivande eller 


behöver hjälp med studieteknik (svenska och internationella, 


högpresterande såväl som studenter som upplever problem). 


Under 2015 har Studieverkstaden/Academic Support Centre 


börjat anordna skrivkvällar, där studenter kan arbeta med sina 


skrivuppgifter eller uppsatser, diskutera med andra studenter 


och få tips och hjälp från språkpedagogerna. Studieverksta-


dens utåtriktade arbete med kursspecifikt stöd har expanderat 


under 2015, framför allt mot Medicinska fakulteten. 


Studenter som på grund av till exempel stress, ångest, 


depression eller kris har svårt att bedriva studier kan vända sig 


till Studenthälsan för att få individuell hjälp eller för att delta i 


kurser och workshops med andra studenter. Nya verksamhe-


ter på Studenthälsan under 2015 är sömnworkshop, utökad 


onlinebehandling, öppen dropin-mottagning några gånger i 


veckan och dropin för att delta i avspänning. Studenthälsan 


erbjuder också för första gången stresshanteringskurs på 


engelska. 


Universitetet finansierar både studentombud och doktor-


andombud som bistår enskilda studenter och studentgrup-


per med råd och stöd. Bland de studenter som vänder sig till 


studentombudet finns bland annat de som känner sig orättvist 


behandlade eller diskriminerade. Studentombudet är anställt 


av studentkårerna och får sitt uppdrag av dem. 


Lunds kommuns studentsamordnare är delvis finansierad av 


Lunds universitet. Studentsamordnaren håller bland annat i en 


samverkansgrupp, för att hjälpa studenter som på något sätt 


hamnat utanför systemet och för att få fler studenter att känna 


sig välkomna i studentlivet. I gruppen ingår representanter för 


kommunen, Studentprästerna, Fontänhuset, Akademiska För-


eningen samt Studenthälsan och sektionen Externa relationer 


vid Lunds universitet.
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3.6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Det totala antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklu-
sive uppdragsutbildning och beställd utbildning) har de senaste åren hållit en konstant nivå 
och uppgick år 2015 till 27 370. Av dessa var 53 procent kvinnor. 


I enlighet med universitetets strategi ligger utbildningens 


tyngdpunkt på utbildningsprogram. Andelen studenter som 


studerar på program har ökat något, till 73 procent. 


Universitetet har strävat efter att behålla omfattningen av 


den statsfinansierade utbildningen, vilket vi har lyckats med. 


Dessutom har rekryteringen av studenter från länder utanför 


EU, det vill säga avgiftsskyldiga studenter, varit framgångsrik. 


Antalet avgiftsskyldiga studenter fortsätter att öka, och upp-


gick 2015 till 580 helårsstudenter.


Prestationsgraden (kvoten mellan helårsprestationer och 


helårsstudenter) uppvisar samma mönster som tidigare år. Den 


är högre för utbildningsprogram än för fristående kurser, både 


på grundnivå och avancerad nivå. Lägst är prestationsgraden 


för distanskurser på grundnivå. Skillnaderna i prestationsgrad 


ser likadana ut för kvinnor och män. För avgiftsskyldiga stu-


denter är prestationsgraden 89 procent, att jämföra med den 


totala prestationsgraden 85 procent. 


STUDENTFÖRDELNING ÖVER FAKULTETER
Fördelningen mellan fakulteterna har varit oförändrad de 


senaste åren. LTH är fortfarande störst med sina drygt 6 400 


helårsstudenter, följd av Samhällsvetenskapliga fakulteten 


som har drygt 5 600 helårsstudenter. Minst är fortfarande 


Konstnärliga fakulteten.


Nästan samtliga, 95 procent, av LTH:s studenter följer ett 


utbildningsprogram. HT-fakulteterna har traditionellt organi-


serat sin utbildning som fristående kurser. Av alla HT-studenter 


läste 79 procent fristående kurser.


Flest avgiftsskyldiga studenter 2015 hade Samhällsveten-


skapliga fakulteten och Ekonomihögskolan. 


HT-fakulteterna ger kurser i svenska samt många andra 


kurser som huvudsakligen vänder sig till internationella studen-


ter. Så var också antalet registrerade inresande störst hos HT-


fakulteterna, både räknat som individer och helårsstudenter.


EFTERFRÅGAN
Fler än 100 000 personer ansöker årligen till en utbildning vid 


Lunds universitet via den nationella ansökningssidan antag-


ning.se. Hälften av dessa har Lund som förstahandsval och 


20 procent kan erbjudas en plats. Sedan 2011 har antalet 


sökande ökat med 13 procent medan antalet som kunnat 


erbjudas en plats har minskat något. 


Universitetet har valt att analysera söktrycket i form av för-


stahandssökande i relation till registrerade studenter. Dessa 


Figur 3.2 Helårsstudenter och helårsprestationer


Helårsstudenter Helårsprestationer


2013 2014 2015 2013 2014 2015


Enligt uppdrag i regleringsbrevet 27 192 27 227 26 789 22 863 22 044 22 823


– Kvinnor/män (%) 52 / 48 52 / 48 53 / 47 53 / 47 54 / 46 54 / 46


varav inresande utbytesstudenter 1 027 1 102 1 055 852 936 904


– Kvinnor/män (%) 53/47 53/47 56 / 44 54/46 54 / 46 56 / 44


varav utresande utbytesstudenter 567 578 608 – – –


– Kvinnor/män (%) 56/44 53/47 54 / 46 – – –


Trafikflygare 25 14 1 35 7 8


– Kvinnor/män (%) 4/96 0/100 0 / 100 5/95 0/100 0 / 100


Studieavgifter 388 477 580 334 395 517


– Kvinnor/män (%) 54 / 46 55 / 45 57 / 43 56 / 44 55 / 45 56 / 44


Totalt 27 605 27 717 27 370 23 232 22 446 23 348


– Kvinnor/män (%) 52 / 48 52 / 48 53 / 47 53 / 47 54 / 46 54 / 46


Uppdragsutbildning 225 228 237 219 226 233


– Kvinnor/män (%) 69 / 31 62 / 38  66 / 34 68 / 32 59 / 41 64 / 36


Helårsstudent (HST): Studenter registrerade på kurser motsvarande 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation (HPR): Studenter som uppnår godkända studieresultat för 60 högskolepoäng under ett kalenderår.
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siffror ger en bild av hur många som hade studier i Lund som 


första prioritet och hur många som sedan faktiskt påbörjade 


sina studier vid Lunds universitet (figur 3.11 och 3.12). 


Sedan 2011 har det totala antalet sökande liksom antalet 


förstahandssökande ökat, till både utbildningsprogram och 


fristående kurser på grundnivå. Det senaste året har dock 


antalet sökande till dessa utbildningar minskat något (figur 


3.5 och 3.9). När det gäller antalet sökande till program på 


avancerad nivå har antalet gått ned något sedan 2011, för att 


det senaste året börjat öka igen (figur 3.7). 


Inför hösten 2015 hade Lunds universitet över 16 500 


ansökningar i de internationella omgångarna (masterpro-


gram respektive internationella kurser och program). Detta 


är betydligt fler än övriga lärosäten. I masteromgången hade 


Lund 14 806 ansökningar, vilket var flest av alla lärosäten i 


landet. I omgången för internationella kurser och program på 


grundnivå hade Lund inför hösten 2015 ett fortsatt högt antal 


ansökningar, närmare bestämt 1 971. Trenden med allt fler 


sökande fortsätter och antalet ansökningar till Lunds univer-


sitet i de internationella omgångarna ökade med 14 procent 


jämfört med föregående år.


EXAMINA
Antalet utfärdade examensbevis på grundnivå och avancerad 


nivå uppgick under 2015 till 8 393, en ökning med 968 (13 


procent) från 2014. Ökningen är sannolikt övergående och 


beror på det stora antal examina som utfärdats enligt den äldre 


examensordningen. Övergångsreglerna för att ta ut examen 


enligt den äldre examensordningen gick ut vid halvårsskiftet 


2015. Ett stort antal studenter utnyttjade möjligheten att ta ut 


en sådan examen. Ungefär var femte examen som utfärdades 


under 2015 var en examen enligt den äldre examensord-


ningen. Antalet sådana examina ökade markant jämfört med 


2014, med 82 procent, och uppgick till 1 777.


Huvuddelen av de examina som utfärdas av universitetet 


är på avancerad nivå, inklusive yrkesexamina på avancerad 


nivå, men andelen har minskat trendmässigt, från över 60 


procent 2009 till 54 procent 2015. Detta beror främst på det 


kraftigt ökande antalet kandidatexamina, vilka har fördubblats 


i antal under den perioden. Den förändringen beror delvis på 


att den examensordning som började gälla 2007 till skillnad 


från tidigare kräver en kandidatexamen för att kunna fortsätta 


studierna mot en magister- eller masterexamen, men också på 


ett kraftigt ökat uttag av äldre kandidatexamina de senaste 


två åren.


Precis som större delen av antalet helårsstuderande är 


kvinnor (53 procent), så utfärdas huvuddelen av examina till 


kvinnor. 58 procent av samtliga examina tas av kvinnor. Siffran 


har varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren. De typer 


av examina som skiljer sig åt mellan könen är yrkesexamina 


på grundnivå, där andelen kvinnor är hela 71 procent, och 


yrkesexamina på avancerad nivå, där fördelningen nästan är 


jämn med 49 procent kvinnor.


Ungefär 11 procent av de studenter som tog examen under 


2015 fick ut fler än ett examensbevis. Detta rör i huvudsak stu-


denter som tagit en yrkesexamen, där utbildningen också leder 


till en kandidatexamen. I huvudsak gäller detta yrkesexamina 


på grundnivå inom vårdområdet. Andelen studenter med flera 


examina har varit på samma nivå de senaste sex åren.


Figur 3.3 Kostnad per helårsstudent 
och helårsprestation (tkr)


2011 2012 2013 2014 2015


Kostnad per helårsstudent 79,6 80,5 85,0 83,3 83,0


Kostnad per helårsprestation 94,7 97,5 101,0 102,9 97,3


Figur 3.5 Universitetets utbildningsprofil (HST)Figur 3.4 Helårsstudenter per fakultet (HST)
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Figur 3.6 Sökande: Program, grundnivå Figur 3.7 Registrerade: Program, grundnivå
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Figur 3.8 Sökande: Program, avancerad nivå Figur 3.9 Registrerade: Program, avancerad nivå
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Figur 3.12 Söktryck: Program, grundnivå Figur 3.13 Söktryck: Program, avancerad nivå
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Figur 3.10 Sökande: Fristående kurser Figur 3.11 Registrerade: Fristående kurser
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Sökande avser unika individer per utbildningsform, oavsett antagningsomgång, som sökt i tid. Sena anmälningar och avgiftsskyldiga som inte betalat 
anmälningsavgift, ingår inte. Registrerade avser unika individer per utbildningsform. Studenter som enbart varit omregistrerade ingår inte.


Söktrycket definieras här som det totala antalet förstahandssökande dividerat med antal antagna i urval 2.
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Figur 3.14 Intäkter för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)


Figur 3.15 Kostnader för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)
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Figur 3.16 Examina
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Figur 3.17 Examina per examenstyp
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Figur 3.18 Ekonomisk utveckling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exklusive uppdragsutbildning (mnkr)


3.7 Utbildningsutbudet
Vid Lunds universitet finns över 2 000 fristående kurser, mer än 75 utbildningsprogram på 
grundnivå och cirka 200 program på avancerad nivå. Ämnesbredden är stor och omfattar 
närmare 200 olika huvudområden. Ungefär hälften av studenterna läser program inom 
grundnivån och knappt en fjärdedel läser program på avancerad nivå. Resten läser olika 
typer av fristående kurser. Av universitetets studenter är 53 procent kvinnor. Söktrycket är 
fortsatt mycket högt.


Utvecklingen ser olika ut vid de olika fakulteterna, men 


generellt sett går utbildningstrenden mot allt fler program-


utbildningar, ett mindre antal fristående kurser och färre 


distansutbildningar. Andelen distansutbildningar är under 5 


procent vid universitetet. Enligt utredningen Högre utbildning 


under tjugo år (SOU 2015:70) har detta varit en nationell 


trend, inte minst vid landets universitet. Universitetet ser med 


viss oro på denna utveckling. Drivs den allt för långt kan det 


innebära en ökad svårighet för yrkesverksamma personer att 


få kompetensutveckling. 


Söktrycket till utbildningarna vid Lunds universitet är fortsatt 


mycket högt. En viss minskning har dock skett gällande sökan-


de till höstterminen 2015 till både kurser och program. Det är 


en minskning som även finns nationellt och som troligen speg-


lar att antalet ungdomar i 20-årsåldern minskar. Det är fortsatt 


ett mycket högt söktryck till de redan populära programmen, 


som läkar-, jurist, ekonomi- och psykologiutbildningarna. Även 


söktrycket till ämneslärarutbildningen har glädjande nog ökat.


Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas 


genom det årliga statliga anslaget. Denna så kallade över-


produktion orsakas bland annat av att många studenter stan-


nar kvar vid universitetet och förlänger sina studier i större 


utsträckning än tidigare. När de fakulteter som har överpro-


duktion drar ner på utbildningsvolymen leder detta ofta till 


att fristående kurser och distansutbildningar minskar för att i 


möjligaste mån skydda de längre programmen. 


STRATEGISK UTBILDNINGSPLANERING
Lunds universitet har ett i huvudsak väl avvägt utbildningsut-


bud. Prioriteringar och bedömningar grundar sig på studen-


ternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets 


forskningskompetenser och övergripande strategiska övervä-


ganden. Internationalisering är en central strategi som tydligt 


påverkar utbildningsutbudet och ökar kvaliteten såväl som 


i ökad utsträckning förbereder studenterna för en världsvid 


arbetsmarknad. Det sker ett ständigt utvecklingsarbete som 


1 500 


1 750 


2 000 


2 250 


2 500 


2011 2012 2013 2014 2015 


Intäkter Kostnader 







48 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


ibland resulterar i omprioriteringar där vissa utbildningar 


läggs ner eller stöps om och nya ämnen och program skapas. 


I detta arbete strävar fakulteterna och universitetet centralt 


efter att skapa ett funktionellt och sammanhängande utbild-


ningsutbud. Universitetets långsiktiga strategiska arbete med 


utbildningsutbudet har dock komplicerats av regeringens 


återkommande riktade utbildningssatsningar.


En viktig utmaning är att finna en balanspunkt mellan 


antalet studenter, kvalitetsnivå och utbildningsutbudets sam-


mansättning. Ersättningsnivåerna skiljer sig mycket åt mellan 


olika ämnen och utbildningar på avancerad nivå är ofta dyrare 


än på grundläggande nivå. Samtidigt måste liknande kvali-


tetskrav kunna ställas på all utbildning. Denna utmaning har 


blivit allt svårare då ersättningen för varje student inte följt 


med i den allmänna kostnadsutvecklingen. Det har inneburit 


en påtaglig urholkning av ersättningen samtidigt som kraven 


och förväntningarna från både regering och det omgivande 


samhället ökat.


Det finns en ständig och nära koppling mellan utbildnings-


anordnarna och aktuella arbetsgivare. Genom att följa upp hur 


alumner upplevt sin tid efter utbildningen och sitt inträde på 


arbetsmarknaden erhålls värdefull feedback. Lunds universitet 


konstaterar, vilket även regeringen gör, att vissa utbildningar 


behöver växa ytterligare för att möta arbetsmarknadens och 


samhällets behov. Två konkreta exempel är lärarutbildningarna 


och vårdutbildningarna. Universitetet har sedan 2011 byggt 


upp en helt ny ämneslärarutbildning vid Campus Helsingborg 


och vårdutbildningarna har fått ökade anslag. Samtidigt finns 


det utmaningar kopplade till att ytterligare växla upp dessa 


utbildningar på grund av ett relativt svagt söktryck till lärarut-


bildningarna och brist på praktikplatser inom vårdutbildning-


arna. Detta är utmaningar som universitetet arbetar med på 


olika sätt men som inte lärosätet kan lösa på egen hand.


Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i 


årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, priorite-


ringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut 


om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas 


avvägningar när det gäller t ex fördelningen mellan program 


och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav 


samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska 


redovisas.


 Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet 


möter det omgivande samhällets behov av utbildning.


Figur 3.19 Antal utbildningsprogram och fristående kurser


2011 2012 2013 2014 2015


Utbildningsprogram, yrkesexamen på grundnivå 12 12 13 13 12


Utbildningsprogram, yrkesexamen på avancerad nivå 55 56 51 47 63


Utbildningsprogram, generell examen på grundnivå 63 63 69 62 67


Utbildningsprogram, generell examen på avancerad nivå 156 155 153 154 160


Fristående kurser på grundnivå 1 294 1 225 1 148 1 147 1 092


Fristående kurser på avancerad nivå 962 992 975 1042 944
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Figur 3.22 Forskarstuderande per finansieringsform (HTE)


2011 2012 2013 2014 2015


Doktorandanställning 1 082 1 310 1 463 1 423 1 322


– Kvinnor/män (%) 46/54 47/53 46/54 46/54 45/55


Utbildningsbidrag 192 106 0 0 0


– Kvinnor/män (%) 54/46 39/61 - - -


Annan finansiering 468 427 423 452 441


– Kvinnor/män (%) 46/54 46/54 47/53 44/56 45/55


TOTALT 1 742 1 843 1 886 1 875 1 763


– Kvinnor/män (%) 47/53 46/54 46/54 45/55 45/55


Figur 3.20 Forskarstuderande (individer) Figur 3.21 Examina på forskarnivå (antal)


3.8 Utbildning på forskarnivå
Universitetets målsättning med forskarutbildningen är att skapa en konkurrenskraftig och 
internationellt förankrad utbildning där doktoranderna förbereds till en global arbetsmark-
nad både inom såväl som utanför akademin.


Det internationella perspektivet gäller alla discipliner med viss 


tyngdpunkt mot ämnesområdena teknik, medicin, naturveten-


skap och inom det konstnärliga området. En rad faktorer och 


aktiviteter bidrar till att skapa internationella miljöer i utbildning 


på forskarnivå. Även medveten och aktiv rekrytering av stu-


denter från andra länder tillsammans med rekrytering från de 


egna internationella masterutbildningarna spelar en viktig roll.


Doktoranders deltagande i internationella aktiviteter upp-


muntras och genomförs i en rad former: fältarbeten, vistel-


ser vid ett universitet utomlands, deltagande i konferenser, 


workshops och sommarskolor. Doktorander från Lunds uni-


versitet medverkade 2015 i bland annat Biennal conference in 


environmental psychology BCEP, Groningen i Nederländerna. 


Inom musik har doktorander och forskare presenterat sin 


forskning vid internationella konferenser som The Reflective 


Conservatoire, Guildhall School of Music and Drama, London, 


Storbritannien och vid European Platform for Artistic Research 


in Music (EPARM-konferensen) i Graz, Österrike. 


Vidare medverkade universitetets doktorander i LERU:s 


Doctoral Summer School 2015 vid University of Oxford och 


i sommarskolan i miljöpsykologi arrangerad av International 


Association for Applied Psychology. 


Genom att etablera internationella forskningsprojekt 


där doktorander ingår fogas de in i ett internationellt sam-


manhang. Vetenskaplig publicering sker följaktligen ofta i 


samarbete med internationella forskargrupper. EU-projekt 


som Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks 


har internationella samarbete och mobilitet i fokus. Konst-


närliga fakultetens centrumbildning Inter Arts Center (IAC) 


är en experimentell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö för 


den Konstnärliga fakultetens doktorander och forskare, som 


medför starka förbindelser och samarbeten med den regio-


nala, nationella och internationella konstscenen. 


Att doktorander deltar i organiserade mobilitetsprogram 


som EU:s program Erasmus+ International Credit Mobility och 


Erasmus Mundus bidrar till universitetets internationella miljö. 


Medicinska fakulteten ansvarar tillsammans med universiteten 


i Barcelona och Leuven för ett Erasmus Mundus Joint Doctoral 


Programme med namnet Fetal Med. 


Universitetet har under 2015 ingått avtal med den chilenska 


statliga myndigheten för vetenskap och forskning, CONICYT, 


om att ta emot stipendiefinansierade doktorander för utbyte 


i delar av forskarutbildningen och hel utbildning. 


Figur 3.23 Kostnad per forskarstuderande (tkr)


2011 2012 2013 2014 2015


Kostnad per forskarstuderande 
(HTE) 


604 712 940 1 006 858


Kostnad per doktorsexamen 2 416 3 064 3 950 4 530 4 094


Siffrorna mellan åren är inte fullt jämförbara på grund av förändringar i 
beräkningsmodellen.
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4. Forskning
Forskning är en av universitetets grundläggande uppgifter. Två tredjedelar av 
universitetets intäkter avser forskning. I detta kapitel presenteras utvecklingen 
vad gäller starka forskningsmiljöer, särskilda forskningsbidrag, forskningsinfra-
struktur och vetenskapliga publikationer. 
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Figur 4.4 Universitetets största bidragsfinansiärer 
(inkomster, mnkr)


Finansiär 2015


Vetenskapsrådet 1 007,6


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 165,3


EU 155,3


Formas 106,7


Vinnova 101,8


4.1 Introduktion
Lunds universitet kännetecknas av en omfattande forskningsverksamhet vars kvalitet hävdar 
sig mycket väl vid en nationell jämförelse, med inslag av miljöer av internationell toppklass 
varav några också får betraktas som världsledande. 


Detta rika forskningslandskap utgör en viktig förutsättning 


för att framgångsrikt genomföra universitetets utbildnings-


uppdrag och för att samverka med det omgivande samhäl-


let. Det faktum att forskningen till sin karaktär inte känner 


några nationsgränser bidrar starkt till att skapa ett universitet 


med internationella perspektiv och en multinationell miljö. 


Denna bidrar tillsammans med den befintliga och kommande 


arsenalen av forskningsinfrastruktur och en rad excellenta 


forskningsmiljöer till att attrahera såväl starka kandidater till 


akademiska anställningar från hela världen som nationella 


och internationella studenter med de bästa förutsättningar 


för framgångsrika studier.


Forskningen finansieras dels med statliga anslag och dels 


med bidrag sökta i konkurrens från nationella och internatio-


nella källor. De stora framgångar som Lunds Universitet rönt 


i konkurrens om extern finansiering under senaste decen-


niet har bidragit till att öka såväl kvaliteten som volymen av 


genomförd forskning. Emellertid har det omfattande behovet 


av med- och samfinansiering också intecknat stora delar av de 


statliga anslagen vilket medfört en utarmning av universitetets 


förmåga att strategiskt planera oberoende forskning. Dess-


utom finns en obalans i den externa forskningsfinansieringen 


mellan olika delar av universitetet som hotar bilden av Lunds 


Universitet som det breda universitetet, rustat att möta tidens 


stora samhällsutmaningar. Dessa så kallade grand challenges 


myntades för övrigt på en europeisk konferens i Lund 2009 


som resulterade i The Lund Declaration. På uppmaning av EU-


kommissionen anordnade forskningsråd och departement i 


samarbete med Lunds Universitet 2015 en uppföljning i form 


av en ny högnivåkonferens i Lund, Lund revisited, som resul-


terade i nya mål för att möta de stora samhällsutmaningarna. 


Figur 4.1 Intäkter för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)


Figur 4.2 Kostnader för forskning och utbildning 
på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr) 


Figur 4.3 Ekonomisk utveckling för forskning och 
utbildning på forskarnivå inkl uppdragsforskning (mnkr)
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4.2 Strategiska forskningsområden
De strategiska forskningsområdena (SFO) lanserade regeringen i 2008 års forskningspro-
position. Där angavs att en satsning skulle göras på ett antal strategiska områden där svensk 
forskning tillhörde den internationella forskningsfronten eller bedömdes ha potential att 
nå dit. 


Lunds universitet är verksamt i tolv av de 43 strategiska forsk-


ningsområdena, och är huvudman för nio av dem. Totalt har 


Lunds universitet erhållit 722 miljoner kronor för SFO:erna 


under perioden 2010-2014 och knappt 190 miljoner kronor 


under 2015. Lunds universitet är stolt över sina SFO:er som 


bidrar till excellent forskning i den internationella forsknings-


fronten. 


LUNDS UNIVERSITETS FORSKNING FÅR GODA 
OMDÖMEN 
Under våren 2015 presenterade Vetenskapsrådet, tillsam-


mans med Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova, 


en utvärdering av de strategiska forskningsområdena. Myndig-


heterna lämnade också rekommendationer för SFO-stödet och 


framtida satsningar. Bedömningen har gjorts dels av ämnes-


sakkunniga, som granskat varje miljös prestation, dels av en 


expertpanel som gjorde en samlad bedömning. 


Den samlade bilden av de ämnessakkunniga experternas 


bedömningar visar genomgående höga till mycket höga 


omdömen för Lunds universitets SFO-miljöer. Detta gäller 


såväl forskningens resultat som forskningens nyttiggörande 


i samhälle och näringsliv, samarbete inom och utanför aka-


demin, integrationen av miljöernas forskning i utbildningen 


och styrningen inom miljöerna. Lunds universitets miljö 


Diabetes fick den högsta poängen av alla 43 SFO-miljöer av 


expertgranskarna. I poängtoppen ligger också våra miljöer för 


Neurovetenskap, Politiskt viktiga regioner (Mellanöstern) och 


Effekter på naturresurser.


Lunds universitet har överlag fått positiva omdömen för sina 


SFO-miljöer i den samlade bedömningen av expertpanelen. 


SFO:n för Nanovetenskap och nanoteknik fick högsta betyg av 


expertpanelen enligt alla tre betygskriterier. SFO:erna Diabetes, 


Neurovetenskap, Politiskt viktiga regioner (Mellanöstern) och 


Effekter på naturresurser fick utmärkta betyg. 


Utvärderingen bedömer att för Lunds universitet har besluts-


fattandet varit decentraliserat och med minimal styrning från 


universitetsledningen. Expertpanelen har bedömt att lärosätets 


strategiska styrning av sina SFO miljöer varit svag. 


PLANERING FÖR FRAMTIDEN
2015 har varit ett år för att blicka framåt och planera för 


framtiden med avstamp i utvärderingen. Under senvåren 


2015 arrangerade rektor tillsammans med vicerektorerna ett 


möte med koordinatorerna för SFO:erna samt dekanerna för 


de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. 


Vid mötet diskuterades utvärderingen av de strategiska forsk-


ningsområdena och hur Lunds universitet kommer vidare. 


Vid mötet delade miljöerna Nanovetenskap och nanoteknik 


och Politiskt viktiga regioner (Mellanöstern) med sig av sina 


framgångsfaktorer. Dessa faktorer inkluderar bland annat 


förmåga att anpassa forskningsprofilen mot framtiden, stark 


koppling mellan forskning och undervisning, tvärvetenskapligt 


samarbete samt nyttiggörande aktiviteter riktade mot samhälle 


och näringsliv. 


Under hösten 2015 har vicerektor med särskilt ansvar för 


forskning och forskningsinfrastruktur haft möten med koor-


dinatorerna samt berörda dekaner för respektive SFO-miljö. 


Syftet med mötena var att diskutera SFO:ernas framtida stra-


tegi för nästa period, hur SFO:ernas verksamhet kan bidra till 


Lunds universitets samlade förmåga att ta sig an kommande 


forskningsutmaningar och hur universitetsledningen kan stötta 


miljöerna i detta arbete. 


Det är tydligt att de resultat som har åstadkommits av 


Lunds universitets SFO-miljöer inte hade kunnat göras utan 


SFO-medlen. Miljöerna har investerat i viktiga infrastrukturer, 


medel har också använts till att länka ihop klinisk forskning 


och grundforskning. Universitetet har arbetat aktivt med inno-


vationsstöd till cancer- och diabetesmiljöerna för att ta tillvara 


den kommersiella potentialen i forskningsresultaten. Detta har 


under året genererat ett antal idéer (10 idéer från cancer och 


6 idéer från diabetes) och ett flertal patent. SFO-satsningen 


har gett möjligheter att långsiktigt, tvärvetenskapligt och flexi-


belt angripa de utmaningar som vårt samhälle står inför och 


bedriva forskning i världsklass. 
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4.3 Särskilda forskningsbidrag
Genom de många forskningsbidrag som beviljas våra forskare och forskningsmiljöer möj-
liggör forskningsfinansierande myndigheter som Vetenskapsrådet, Forte och Formas till-
sammans med privata stiftelser, internationella finansiärer och andra aktörer banbrytande 
forskning inom en mängd områden. Forskningsbidrag söks ofta i hård nationell eller inter-
nationell konkurrens. Beviljade bidrag är därför en indikator på forskningens kvalitet och 
konkurrenskraft. Här ges några aktuella exempel.


Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) är Sveriges mest 


framträdande privata forskningsfinansiär. I år har KAW 


delat ut sammanlagt 759 miljoner kronor till 25 fleråriga 


forskningsprojekt i Sverige. Två av årets projektbidrag, med 


ett sammanlagt beviljat belopp på cirka 80 miljoner kronor, 


tillfaller Lunds universitet. Projekten är: Deciphering antigen 


presenting cell subset function and regulation in chronic and 


acute bacterial infections – Relevance for vaccines and immune 


therapy (William Agace, experimentell medicinsk vetenskap), 


och Characterization of new superheavy elements (Lundium) 


(Dirk Rudolph, kärnfysik). Projekten är omfattande och invol-


verar flera forskare utöver den huvudsökande som anges 


här. KAW gör dessutom två särskilda och mycket ambitiösa 


satsningar: Inom en tioårig miljardsatsning på grundforskning 


inom autonoma system (Wallenberg Autonomous Systems 


Program, WASP), som mobiliserar Lunds universitet, KTH, 


Chalmers och Linköpings universitet, beviljas Karl-Erik Årzén 


(Reglerteknik) tillsammans med flera kollegor från Lund över 


20 miljoner kronor årligen. KAW satsar dessutom, tillsammans 


med Region Skåne och Lunds universitet, på ett molekylärme-


dicinskt forskningscentrum i Lund. Totalt satsas 535 miljoner 


kronor under tio år, varav KAW och Region Skåne står för 225 


respektive 150 miljoner kronor.


Riksbankens jubileumsfond beviljar avsevärda summor till 


våra forskare: Martin Dribe med kollegor inom Centrum för 


ekonomisk demografi får 35 miljoner kronor för projektet En 


industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie. 


Merle Jacob (företagsekonomi) får drygt 20 miljoner kronor 


för projektet En kunskapsbas för styrning av samspelet mellan 


vetenskap och politik och Niklas Burenhult beviljas drygt 13 


miljoner kronor för projektet Språket som nyckel till perceptuell 


mångfald: ett tvärvetenskapligt grepp på sinnena.


Europeiska forskningsrådet (ERC) är en del av EU:s program 


H2020. Bidrag från ERC innebär både generös finansiering och 


en oomtvistlig kvalitetsstämpel. I år har i synnerhet våra unga 


forskare hävdat sig mycket väl inom ERC: Biologerna Jessica 


Abbott och Helena Westerdahl, fysikern Caterina Doglioni, 


matematikern Erik Wahlén och hjärtforskaren Gustav Smith har 


alla beviljats ERC starting grant. Vidare har ERC consolidator 


Grant beviljats Cristian Sminchisescu (tillämpad matematik), 


Marju Orho-Melander (genetisk epidemiologi), Jonas Larsson 


(molekylär medicin), Christelle Prinz (fasta tillståndets fysik), 


Dan Metcalfe (naturgeografi och ekosystemvetenskap) och 


Paul Franks (genetisk och molekylär epidemiologi). Slutligen 


har Marcus Aldén (förbränningsfysik) och Torbjörn Sjöstrand 


(teoretisk partikelfysik) beviljats var sitt ERC Advanced Grant.
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4.4 Europeiska unionens ramprogram 
för forskning och innovation
Forskare från Lunds universitet deltar i världens största forskningsprogram, EU:s rampro-
gram för forskning och innovation, Horizon 2020. Programmet pågår från 2014 till 2020 
och är öppet för forskare från EU:s medlemsländer men även för forskare från i princip hela 
världen.


Horizon 2020 (H2020) är EU:s åttonde ramprogram och uni-


versitetets forskare har deltagit i programmen sedan starten 


1984. Det aktuella programmet har tre huvudprioriteringar: 


vetenskaplig spetskompetens (Excellent Science), industriellt 


ledarskap (Industrial Leadership) och samhällsutmaningar 


(Societal Challenges). Inom de tre prioriteringarnas delprogram 


ryms allt från individuella projekt inom grundforskning till sam-


verkansprojekt med såväl industripartners som myndigheter 


och intresseorganisationer. 


Deltagandet i ramprogrammet ligger helt i linje med univer-


sitetets ambitioner med en ökad internationalisering och stärkt 


samverkan med andra aktörer inom forskning och utbildning. 


Forskningsidéer, innovationspotential och deltagande partners 


kvalitet utvärderas av internationella experter, vilket leder till 


individuella projekt och samarbetsprojekt av mycket hög 


kvalitet. Programmets fokus på nyttiggörande av forsknings-


resultaten bidrar till att universitets forskning är med och löser 


aktuella problem som ofta är av global karaktär. Deltagandet 


ger också en ökad synlighet för universitetets forskare och 


forskning, samt många gånger en start på långvariga sam-


arbeten.


Konkurrensen är hårdare i H2020 än i tidigare program. 


De akademiska deltagarna, som tidigare varit den starkaste 


gruppen, får nu dela med sig av utrymmet till nya typer av 


aktörer som EU vill ha med i samarbetsprojekten för att få 


forskningsresultat att omvandlas till produkter och tjänster. 


Intresset för programmet är också större än tidigare, vilket 


resulterar i fler konkurrerande ansökningar.


Universitetets stora ämnesmässiga bredd, starka forsk-


ningsmiljöer och goda samarbeten med både akademi och 


andra typer av aktörer gör att det finns stora möjligheter inom 


H2020. Universitetet fortsätter därför att vara en stark aktör. 


En sammanställning över svenskt deltagande som Vinnova 


presenterade i december 2015 visar att Lunds universitet lig-


ger på andra plats avseende totala kontrakterade medel och 


på fjärde plats med avseende på antal projekt. 


Totalt har 66 projekt från utlysningarna under 2014 och 


2015 blivit beviljade och under 2015 startar 40 projekt. Ur 


kontrakten går att utläsa att de totala projektbidragen uppgår 


till 451,4 miljoner kronor till universitetet. 40 samarbetsprojekt 


startade 2015, i dessa ingår cirka 540 partnerorganisationer 


från 35 olika länder. De enskilda individernas antal är långt 


större. De fem främsta samarbetsländerna är Tyskland, Stor-


britannien, Frankrike, Italien och Spanien. Men även utomeu-


ropeiska länder som USA, Australien och Taiwan finns med. 


Projekt finns exempelvis inom information- och kommu-


nikationsteknik, transport, inkluderande samhällen, energi 


och forskningsinfrastruktur. Totalt fem projekt koordineras 


av universitetets forskare. Andra typer av samarbeten är fors-


karskolor inom mobilitetprogrammet Marie S. Curie Actions, 


där flera partner går samman om att skapa den bästa utbild-


ningen på forskarnivå inom ett visst område. Doktoranderna 


rekryteras utanför Sverige och bidrar till universitetets interna-


tionalisering. Doktoranderna får också möjlighet att vistas vid 


andra lärosäten, organisationer och företag utanför akademin 


i Europa för att få ny kompetens och bygga egna nätverk. 


 Bland de individuella bidragen är det särskilt glädjande är 


att universitetet under året har beviljats ytterligare femton 


bidrag från det prestigefyllda European Research Council. Av 


dessa går elva till yngre forskare i form av Starting Grants 


och Consolidator Grants. Universitetets yngre forskare fick 


fem av de elva ERC Starting Grants som beviljades till Sverige 


under 2015. Två forskare har beviljats ERC Proof of Concept 


till utveckling av de resultat som tagits fram i tidigare beviljade 


ERC-bidrag. I avsnitt 4.3 går att läsa mer om ERC-bidragen.
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4.5 Forskningsinfrastruktur
Betydelsen av konkurrenskraftig forskningsinfrastruktur inom ett universitet kan svårligen 
överskattas. Det gäller såväl inom de traditionellt utrustningstunga områdena som medicin, 
teknik och naturvetenskap som inom humaniora och samhällsvetenskap. 


Definitionen av forskningsinfrastruktur har på senare år vidgats 


att omfatta även tillgång på databaser och register. Samtidigt 


har en stor förändring genomförts vad gäller finansieringen 


av nya infrastrukturer där de olika bidragsgivarna infört nya 


regelverk med bland annat fokus på nationell samordning av 


dyrare utrustning. Lunds Universitet är i en speciell situation 


beroende på ansvaret för MAX IV-laboratoriet och engage-


manget i uppbyggnaden av ESS vilka båda medfört behov av 


omfattande investeringar. 


För att peka på de möjligheter som framför allt MAX IV 


och ESS kan generera för utveckling regionalt och för hela 


EU arrangerade Region Skåne under 2015 en konferens i 


Bryssel med stort deltagande bland annat från regeringen 


och EU-kommissionen. Programmet under denna konferens 


visade tydligt på vilket värde dessa anläggningar kan ha när 


det gäller internationalisering inom Lunds Universitet. Under 


politkerveckan i Almedalen 2015 arrangerades också semina-


rier som, både från ett nationellt och internationellt perspektiv, 


behandlade potentialen och betydelsen av de stora forsk-


ningsinfrastrukturer som är under färdigställande respektive 


byggnation i Lund. 


För MAX IV har det formella överlämnandet från byggherre 


till universitetet skett under året. De första provkörningarna av 


anläggningen har också genomförts och resultaten indikerar 


att de planerade specifikationerna kommer att uppnås.


De tillgängliga resurserna för forskningsinfrastruktur som 


disponeras av Vetenskapsrådet ska användas såväl för natio-


nellt angelägna satsningar som för internationella åtaganden. 


Den valutaberoende kostnaden för medlemskap i CERN har 


ökat kraftigt vilket leder till svåra övervägande vad gäller de 


nationella satsningarna. I avsikt att utforma en optimal finan-


sieringsmodell för de viktigaste forskningsinfrastrukturerna har 


Vetenskapsrådet genomfört en nationell inventering under 


2015. 


I sitt inspel till regeringens Forsknings- och innovationspro-


position 2016 understryker Lunds Universitet att inte alltför 


stor del resurser för forskning binds upp enbart i så kallad 


forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Vidare föreslås 


att Vetenskapsrådet inrättar ett nationellt råd för forskningsin-


frastruktur med representanter för landets lärosätesledningar. 


Dess syfte ska vara att ge råd till och vägleda finansiärerna 


inför beslut om nationella satsningar. Det påpekades också att 


de stora investeringar som samhället gör i framför allt stora 


forskningsinfrastrukturer skulle kunna få utvidgad användning 


om de tillgängliggörs för näringsliv och omgivande samhälle. 


En nationell infrastruktur för biologisk masspektrometri 


(CEBMMS) har beslutats under året och en styrgrupp med 


representanter för Lunds universitet och det övriga två delta-


gande universiteten kommer bildas under nästa verksamhetsår.


Under året har den stora europeiska satsningen för att 


kartlägga växthusgaser, ICOS Sweden, som Lunds Universitet 


är nationellt värduniversitet för erhållit status som ERIC (Euro-


pean Research Infrastructure Consortium). Detta garanterar 


en långsiktig finansiering av detta nätverk av mätstationer för 


koldioxid. ICOS fönster mot omvärlden, den så kallade Carbon 


Portal, är placerad i Lund och drivs av Lunds Universitet.
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4.6 Tvärvetenskapligt forskningsinstitut
Pufendorfinstitutet är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Målsätt-
ningen är att vara en kreativ mötesplats, en inkubator för nya idéer och en språngbräda för 
nya forskningssatsningar. 


Verksamheten bedrivs av forskare i projektform, i så kallade 


teman och Advanced study groups (ASG). Projekten är tvärdis-


ciplinära med medlemmar från minst tre fakulteter. De initieras 


av forskare och pågår i cirka 8–12 månader. 


Under våren 2015 avslutades fyra forskningsteman: 


• HEAT – ett tema som samlade forskare från många olika 


fakulteter för att utarbeta forskningsprogram som tar sin 


utgångspunkt i den globala uppvärmningen, men som 


söker konkretion: hur påverkar uppvärmningen herdefolken 


i Himalaya, textilarbetarna och byggnadsarbetarna i Dhaka 


i Bangla Desh, eller fattiga människor i slarvigt uppbyggda 


bostadsområden i halvökenstäder i södra USA? Temat har 


genererat flera nya forskningsinitiativ.


• Healthy Indoor Environments – samlade forskare som stu-


derar inomhusklimat – luft, buller, mögel, värme, trängsel, 


belysning. Temat initierades av en tvärvetenskaplig grupp 


av byggnadsforskare, men vidgades till samhällsvetenskap, 


medicin och naturvetenskap. Gruppen har redan fått omfat-


tande stöd från flera forskningsfinansiärer.


• Sustainable Welfare – Gruppen bakom detta tema har 


utarbetat en omfattande antologi som i en rad artiklar 


undersöker om och i vilka avseenden ”välfärdssystem” 


och ”välfärdsnivåer” kan vara hållbara i den värld som nu 


utvecklas, och noga undersöker de försanthållanden som 


ligger bakom sådana omdömen.


• Exploring challenges for new Big Science: The realization 


of ESS and MAX IV in Lund – Det har varit viktigt för Lunds 


universitet att klargöra dels de sociala och politiska konse-


kvenserna av satsningarna på de stora forskningsanlägg-


ningarna, men också att undersöka de rent vetenskapsteo-


retiska och vetenskapssociologiska aspekterna av de stora 


instrumentbyggnaderna som ingår i anläggningarna. I detta 


syfte har universitetet centralt satsat på resurser för ett riktat 


tema med dessa syften. Forskningsgruppen har varit brett 


sammansatt.


Alla teman har hållit internationella symposier.


Under året var fyra gästforskare anställda vid institutet med 


koppling till årets teman: 


Tord Kjellström, University of Canterbury (HEAT), Pawel 


Wyrgocki, DTU (Indoor Environment), Kate Soper, London 


Metropolitan University (Sustainable Welfare) och Catherine 


Westfall, Michigan State University (Big Science)


Under våren 2015, beslöt institutets styrelse att anta tre nya 


teman. Senare antogs också fem nya Advanced Study Groups.


Nya tema 2015 var: The Credit Society, Degrowth, och 


eHealth – For Better or Worse. Den första temagruppen arbetar 


med de sociala, rättsliga och hälsomässiga konsekvenserna av 


att befolkningen i flera länder i världen blir allt mer skuldsatt. I 


den andra gruppen undersöks konsekvenserna av att utveck-


ling och tillväxt i samhällen och ekonomiska system genomgå-


ende definieras i penningtermer, som”BNP”. Det tredje temat 


undersöker- med utgångspunkt i ergonomi, organisationslära, 


medicin, datatateknik etc. på vilket sätt den pågående utveck-


lingen mot en hälso- och sjukvård som bestäms och penetreras 


av IT-system kommer att påverka våra liv.


Under Kulturnatten bjöd Pufendorfinstitutet tillsammans 


med Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Konstnärliga fakulteten 


och Inter Arts Center in till ett evenemang med föreläsningar, 


utställningar och konserter.


I september gick även Björklidenforum, ett forum för unga 


forskare i samarbete med LMK-stiftelsen, av stapeln. 


Ytterligare ett tjugotal föreläsningar, symposier, workshops, 


och konserter har ägt rum under året. 
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4.7 Vetenskapliga publikationer
Forskningen vid Lunds universitet ger årligen upphov till över sex tusen vetenskapliga publi-
kationer i form av artiklar, bokkapitel, monografier och editerade volymer.


Publiceringen visar en ökande trend under senare år vilket 


är naturligt med tanke på de stora forskningsanslag som 


tilldelats universitetet. Eftersom det finns en eftersläpning i 


registreringen av publikationer är siffrorna som visas för 2015 


preliminära.


CITERINGSGRAD
Citering används ofta som ett komplement till de rena volym-


måtten för att få en indikation på forskningens genomslag. 


Med hjälp av så kallad fältnormerad medelcitering går det att 


få en uppfattning om hur citeringen förhåller sig till vad som 


är normalt inom ett visst vetenskapsfält. Värdet sätts utifrån 


en skala där publikationer som citeras lika många gånger som 


medelciteringen för liknande artiklar får värdet 1. Värden över 


1 innebär en citeringsgrad som ligger över genomsnittet och 


värden under 1 innebär att publikationerna citerats i mindre 


utsträckning. Lunds universitets fältnormerade medelcitering 


är under perioden 2011-2014 1,09 vilket innebär att publika-


tionerna citeras nio procent mer än världsgenomsnittet. Värdet 


är oförändrat från förra årsredovisningen då citeringsgraden 


baserades på publikationer från 2010-2013.


INTERNATIONELLT SAMARBETE
Att forskning allt oftare bedrivs inom ramen för internationella 


samarbetsprojekt återspeglas tydligt i publiceringsstatistiken. 


Över 60 procent av de artiklar, översiktsartiklar, letters, konfe-


rensartiklar och bokkapitel som Lunds universitet publicerade 


under 2015 skrevs tillsammans med forskare vid forskningsin-


stitutioner i andra länder. Sett över tid har den internationella 


sampubliceringen ökat från 2005 då hälften av universitetets 


publikationer hade medverkande författare från andra länder 


till 2015 då andelen växt till 62 procent. Figur 4.8 visar de 10 


länder som Lunds universitet har haft flest sampublikationer 


med under året. USA är det land som står för flest sampubli-


ceringar med över 20 procent under 2015. 


KOSTNAD PER PUBLIKATION
Prestationsmåttet visar den totala kostnaden för forskning för-


delat på antalet referentbedömda artiklar och översiktsartiklar. 


Figur 4.5 Kostnad per refereegranskad vetenskaplig 
publikation (tkr)


2010 2011 2012 2013 2014


Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation


971 963 940 1 006 1 016


Prestationsmåttet beräknas på refereegranskade publikationer dvs. artiklar 
i referentbedömda tidskrifter och vetenskapliga översiktsartiklar. 


På grund av att årets siffror ännu är osäkra, redovisas endast uppgifter till 
och med 2014.


Figur 4.8 Internationella sampublikationer  
(topp 10 samarbetsländer)


Figur 4.6 Publikationer


2012 2013 20141 20152


Artiklar i referentbedömda 
tidskrifter


4 623 4 533 4 651 5 234


Vetenskapliga översiktsartiklar 121 186 233 257


Konferensartiklar 639 569 650 356


Bokkapitel 572 629 580 401


Vetenskapliga monografier 93 72 84 70


Editerade volymer 101 86 84 67


Totalt 6 149 6 075 6 282 6 385


Övriga publikationer (övriga 
vetenskapliga artiklar, rapporter, 
översättningar, recensioner etc)


1 078 1 172 1 067 882


Doktorsavhandlingar 322 362 392 385


Licentiatavhandlingar 24 32 29 16


Totalt 7 573 7 641 7 770 7 668 


1)  Uppgifterna för 2014 är uppdaterade på grund av eftersläpning från 
föregående år.


2)  Uppgifterna för 2015 är preliminära på grund av eftersläpning i 
registreringen.


Figur 4.7 Andel internationell sampublicering


Uppgifterna är hämtade ur Scopus och baseras på publikationer från 
Lunds universitet av dokumenttyperna: artiklar, översiktsartiklar, letters, 
konferensartiklar och bokkapitel.


En och samma publikation kan skrivas i samarbete mellan forskare 
från flera olika länder. Därför överstiger det sammantagna värdet av 
procentsatserna i figuren 100 procent. 
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5. Innovation & Samverkan
En dialog med det omgivande samhället har alltid varit en naturlig del av Lunds 
universitets arbete. Samarbete med företag, forskningsinstitut, myndigheter, 
kommuner och landsting har länge varit en viktig del av vårt arbete. Lunds 
universitet ser samverkan som en central interaktiv process som skapar ömse-
sidig nytta, både för lärosäten och samverkanspartners. Detta är en process som 
inte sker åtskilt ifrån våra övriga kärnuppdrag utan är en integrerad del när vi 
bedriver forskning och utbildning. För att ytterligare förstärka detta arbete har 
universitetet för första gången utsett en vicerektor för samverkan som arbetar 
strategiskt för att optimera och stärka samverkansuppdraget.
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5.1 Gemensamma arrangemang
Under det gångna året har universitetet haft många gemensamma arrangemang med all-
mänheten som målgrupp. Syftet med alla öppna event är att på olika vis nå ut med forsk-
ningsresultat till det omgivande samhället.


Lunds universitet medverkar årligen under politikerveckan i 


Almedalen. Under årets vecka genomfördes 13 event och ett 


science slam tillsammans med Malmö högskola. I år anordna-


des även ett gemensamt event med Karolinska institutet och 


Chalmers kring MOOCs. Sammantaget besökte cirka 1 200 


personer dessa aktiviteter.


Den största publika tilldragelsen i regionen är den årliga 


Malmöfestivalen i augusti. 1,4 miljoner människor besöker 


festivalen varje år. I år presenterade Centrum för Mellanös-


ternstudier ett samtal kring temat Svenskar som krigar med 


cirka 100 åhörare.


På Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg hade Lunds uni-


versitet en välbesökt monter med drygt 30 forskare från 6 


fakulteter som pratade om sin forskning och sina böcker.


Under Kulturnatten i september i Lund lockade temat 


körsång cirka 800 besökare till de sex olika konserterna i 


universitetshuset. 


Botaniska trädgården är en del av Lunds universitet. På åtta 


hektar visar trädgården upp omkring 7 000 olika växtarter 


från jordens alla klimatzoner i syfte att förmedla kunskap om 


biologisk mångfald. Guidade visningar finns för såväl barn som 


vuxna. Under 2015 deltog cirka 2 200 i dessa öppna visningar. 


Många besökte trädgården på egen hand. Botaniska trädgår-


den hade även publika föreläsningar, flera utställningar och 


marknader.


Det populära chatforumet: Fråga en botanist – som distri-


bueras via universitetets hemsida fick cirka 2 000 frågor från 


bland annat allmänhet, skolor, vårdpersonal och media.


Forskar Grand Prix är ett nationellt projekt som drivs av 


Vetenskap och Allmänhet. Tävlingen går ut på att på kort tid 


presentera sin forskning på ett kommunikativt sätt. Deltäv-


lingen i Lund i oktober skickade en lokal vinnare till en final i 


Stockholm i november med andra lärosäten. Lunds universitet 


tog en bronsplats. Den lokala finalen hade cirka 250 besökare 


och den nationella runt 350.


InnoCarneval Skåne lockade cirka 2 000 unga talanger 


från hela regionen att stimuleras av kreativitet och innova-


tionslust för hållbar utveckling. Lunds universitets forskare 


deltog i InnoConference och mötte ungas framtidsperspektiv 


i rundabords-samtal. Studenter deltog i innovationsmässan 


också den i november.


Historiska museet har under året utökat sitt helgöppethål-


lande till att omfatta både lördagar och söndagar och satsat på 


utåtriktade aktiviteter i form av visningsverksamhet för vuxna 


och Skapande verkstad för barn. Insatsen har gett mycket 


goda resultat och pekar mot en fördubbling från 2014 av 


antalet årsbesökare men också nya besökargrupper.


Historiska museet har under året arbetat intensivt med att 


visa mumien av Peder Winstrup, Lunds universitets grundare. 


86 visningar har genomförts med drygt 3 000 besökare och 


ett öppet hus i december 2015 attraherade en publik på flera 


tusen. 


Odeum, Lunds universitets musikcentrum, hade 2015 ett 


digert program med paneldebatt om gruppsykologi och ledar-


skap i den professionella symfoniorkestern, prova att dirigera 


en orkester, kvällskonserter, lunchkonserter och julkonserter 


bland annat. 


Skissernas museum hade i år en sommarskola som fokuse-


rade på miljö, skulptur och kretslopp. En annan verksamhet är 


Skapande verkstad som lockar både yngre kreatörer och vuxna 


till att experimentera med konstnärliga tekniker, material och 


teman. Det finns även en öppen ateljé där man kan träffa 


museets konservator. Utställningen Skiftande landskap visas 


nu för allmänheten för första gången på mycket länge ett 


urval verk ur Lunds universitets konstsamling från 1400-talet 


fram till vår tid. 


Centralt arrangerades Debatt i Lund tillsammans med 


Samhällsvetenskapliga fakulteten. Totalt runt 1 000 personer 


har under året besökt Debatt i Lund som arrangerats vid fyra 


tillfällen. Varje event kan också ses via webben och har cirka 


1 000–2 600 tittare. Arrangemanget kan också ses via UR 


Kunskapskanalen.


I år startade Forskarturnén, ett nytt samverkansprojekt mel-


lan universitetet och Skånes folkbibliotek. Samarrangemanget 


resulterade i 67 föreläsningar med forskare på 18 bibliotek 


runt om i Skåne under hösten 2015 och kommer att fortsätta 


under 2016 med ännu fler kommuner.







FORSKARSTUDERANDE MED ANSTÄLLNING VID FÖRETAG ELLER ORGANISATIONER  
UTANFÖR UNIVERSITETET
Ett mått på samverkan med det omgivande samhället är att 


titta på hur många forskarstuderande som har anställning vid 


företag eller organisationer utanför universitetet. Antal dokto-


rander med anställning utanför universitetet, exempelvis före-


tagsdoktorander och anställningar som läkare etc, var för 2015 


något lägre än för 2014. Denna konstruktion som har drag av 


uppdragsutbildning, bidrat förutom till en kompetenshöjning i 


aktuella organisationer eller företag ocskå starkt till en bättre 


samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.
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5.2 Uppdragsutbildning
Lunds universitets enhet för uppdragsutbildning (LUCE) bidrar till att föra ut universitetets 
kunskap och forskningsresultat till externa aktörer och gynnar därmed samhällsutvecklingen, 
både nationellt och internationellt. Genom uppdragsutbildning fångar universitetet också 
upp omvärldens behov. De externa aktörernas erfarenheter och perspektiv berikar därigenom 
utbildning och forskning. 


Det finns ett stort internationellt intresse för den utbildning 


och forskning som bedrivs vid Lunds universitets olika fakulte-


ter. Indonesien, Polen, Rwanda, Italien, Bangladesh, Sydafrika, 


Vitryssland, USA och Kambodja är några exempel på länder 


som under 2015 har skickat deltagare till våra uppdragsutbild-


ningar, vilka har genomförts antingen i Sverige eller på plats.


Intresset för uppdragsutbildning inom området Innovation 


och Entreprenörskap har ur det internationella perspektivet 


varit framträdande. Under hösten gick 200 doktorander från 


olika universitet i Polen en tvåveckors-utbildning i Entrepre-


nörskap och ledarskap. De representerade ett brett spektrum 


av forskningsområden och har efter deras hemkomst till Polen 


vittnat om att de har fått en mycket bra utbildning i Lund och 


att de känner sig inspirerade. 


Samarbetet med Ministry of Research, Technology and Hig-


her Education i Indonesien, som inleddes under 2014, fortsatte 


med ytterligare utbildningsinsatser inom området Innovations-


system under 2015. Även denna gång i nära samarbete med 


Lundavision, Ideon Science Park, Medicon Village, Region 


Skåne med flera. Samarbetet är långsiktigt och 2016 och 2017 


kommer ytterligare grupper till Sverige. Detta utbildningssam-


arbete har inspirerat motsvarande ministerier i andra länder 


att ta kontakt med LUCE och förfrågningar har inkommit från 


Qatar, Förenade Arabemiraten och Colombia. 


Andra områden som röner ett stort internationellt intresse 


är trafiksäkerhet och stadsplanering; sexuell och reproduktiv 


hälsa, barns rättigheter, vatten och sanitet, samt våra specia-


listutbildningar inom medicin och teknik. 


Under 2015 har det varit en omfattande flyktingström till 


Sverige. LUCE har tagit en aktiv roll i arbetet med personer 


med utländsk högskoleutbildning genom programmet Korta 


vägen. Syftet är att främja en effektiv etablering på arbets-


marknaden genom kompletterande utbildningsinsatser på 


akademisk nivå. Deltagarna erbjuds även praktik, svenskun-


dervisning, samhällsorientering, information om arbetsmark-


naden och föreläsningar via Lunds universitet kring relevanta 


ämnen, som exempelvis den svenska jämställdhetsmodellen. 


Figur 5.1 Forskarstuderande med anställning utanför universitetet (HTE)


2011 2012 2013 2014 2015


Företagsdoktorander 41 50 60 58 50


– Kvinnor/män (%) 32 / 68 28 / 72 37 / 63 28 / 72 32 / 68


Anställning i offentlig sektor m.m. 48 26 40 37 36


– Kvinnor/män (%) 54 / 46 54 / 46 60 / 40 54 / 46 50 / 50


Anställning på undervisningssjukhus 79 93 105 123 110


– Kvinnor/män (%) 51 / 49 53 / 47 51 / 49 54 / 46 53 / 47
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5.3 LU Innovation
LU Innovation, med ett tjugotal anställda, är navet för innovation och kommersiellt nyt-
tiggörande vid Lunds universitet. Vi har under 2015 arbetat med mer än 100 idéer från 
forskare och studenter, för att omvandla forskningsresultat till nya framgångsrika produkter, 
tjänster eller metoder på marknaden.


Vår verksamhet består av en myndighetsdel (LU Innovation) 


och ett holdingbolag (LU Innovation System AB) som tillsam-


mans verkar för att idéer utvecklas och bidrar till fler arbets-


tillfällen, ökad tillväxt och att värdefulla lösningar snabbare 


kommer till nytta i samhället.


INNOVATIONSRESULTAT
LU Innovation har under 2015 fortsatt implementeringen av en 


process för idéutveckling och kommersialisering, med fokus på 


att säkra rätt form av stöd vid rätt tidpunkt och fas.


I figur 5.2 visas en översikt över verksamhetens resultat 


utifrån antal idéer, bildade bolag och patentansökningar som 


har lämnats in under åren. Under året har inflödet av idéer nått 


upp till 104 och 10 bolag har bildats. En licensaffär har genom-


förts. Totalt 81 idéer har funnits i verifieringsfas och utveck-


lingsfas 2015. Nya portföljbolag inkluderar de bolag som fått 


investering av LU Innovation System AB, bolagsbildning avser 


de bolag som under året bildats ur de forskningsprojekt som 


gått igenom idéutvecklingsprocessen. Kommersialiseringspro-


jekten avser de idéer som gått vidare i utvecklingsprocessen.


GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE 
FÖR NYTTIGGÖRANDE
Goda idéer behöver näring för att utvecklas och för att främja 


nyttiggörandet har vi under året arbetat med att stärka gränsö-


verskridande satsningar för idéutveckling. Vid Medicinska 


fakulteten har ett innovationsråd bildats med representanter 


för akademin, Region Skåne, industrin, finansiärer och LU 


Innovation. Tillsammans skall man arbeta proaktivt för att 


fånga upp och utveckla forskningsresultat som kan svara mot 


konkreta behov i hälso- och sjukvården. Detta har gjorts bland 


annat genom dialogforum som Focus på cancer Collaboration 


där avsändarna var LU Innovation, Lunds universitets Cancer 


Center (LUCC) och Medicon Village.


Även inom området diabetes finns det ett väl utvecklat 


samarbete mellan LU Innovation och Lunds universitets Dia-


betescentrum (LUDC) där vi under hösten arbetat med att 


stödja forskare i innovationsutveckling i projekt inom diabetes, 


finansierade genom externa medel från investeringsföretaget 


Novo, som vill ge växtkraft till idéfrön.


STUDENTINNOVATION
Leapfrogs är namnet på ett stöd för att stimulera entrepre-


nörskap bland studenter, initierat av LU Innovation, finansierat 


av VINNOVA och Innovationskontor Syd (IKS). Leapfrogs har 


under fyra år hittills beviljat stöd till totalt 154 projekt/studen-


ter, varav 34 stycken under 2015, som under tre månader fått 


möjlighet att arbeta heltid med sina affärsidéer.


• Ett av årets projekt är YOU++. Genom ett webbaserat 


verktyg primärt för skolor, ska barn få lära sig 


grundläggande kunskaper om kodning genom att på ett 


spelinspirerat sätt göra till exempel födelsedagskort och 


enkla websidor.


Figur 5.2 Innovationsresultat (antal)


 2011 2012 2013 2014 2015


Portföljbolagsinvesteringar 8 6 5 5  6


Bildade bolag 16 16 14 15 10


Patentansökningar 23 22 27 16  23


– varav PCT-ansökningar (Patent Cooperation Treaty) 9 6 7 7  7


Kommersialiseringsprojekt 55 70 56 84  81


Idéer 79 104 110 119  104
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• Ett projekt som fick stöd tidigare är Radinn, som 


tagit fram en rekreationsprodukt för hav och sjö. 


En motordriven wakeboard ger ökad flexibilitet för 


vattensportsintresserade. Radinn är nu ett bolag med 


elva anställda och kontor i Malmö. Under 2015 öppnas 


en försäljningsfilial i Florida.


VentureLab är en inkubator för studenter, med inspiration 


och affärsrådgivning, där 38 projekt under året har utvecklats. 


Samarbetet mellan VentureLab och LU Innovation fortsätter 


genom att juniora affärsutvecklare arbetar med rådgivning. 


Framgångar för året inkluderar bland annat:


• Cloudcom AB är ett bolag med en molnbaserad 


applikation till Google Drive och har tecknat ett avtal 


med Google. Cloudcom AB möjliggör för företag och 


organisationer att kommunicera med sina kunder, 


genom en lösning som utnyttjar redan uppdaterad data i 


Google Drive.


• Bemannica AB är ett bemanningsbolag som förmedlar 


erfarna medarbetare till ICA-butiker. Bolaget har haft en 


brant utvecklingskurva med över 40 anställda 2015.


• Boosted by VentureLab är ett initiativ för att stödja 


kreativa studentorganisationer som stimulerar 


innovativa idéer. Under året har organisationer fått 


stöd för bland annat studentträffar med externa 


inspirationsföreläsningar, tvärvetenskapliga idécaféer 


och arbetsgrupper i idéutveckling för unga kvinnliga 


entreprenörer.


INNOVATIONSKONTOR SYD
Innovationskontor Syd (IKS) är en samverkansplattform för 


Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan 


Kristianstad och Malmö högskola för att professionalisera nyt-


tiggörandet av forskning och kunskapstillgångar på ingående 


lärosäten. Strategin för att göra detta är genom ett gränsöver-


skridande samarbete med gemensamma stöd, strukturer och 


kompetensutveckling.


Innovationskontoret erbjuder stöd till studenter och forskare 


att förädla idéer som kan utvecklas till produkter och tjänster, 


som tillför ett värde i samhället. Det pågår ett gemensamt 


utvecklingsarbete för studentstöd med avseende på innovation 


och entreprenörskap, där vi under 2015 arbetat med att belysa 


behovsområden där våra lärosäten kan ha gemensamma 


erbjudanden.


Förädlingen av idéerna kan stödjas genom olika finansie-


ringsverktyg, som kan sökas av forskare och studenter vid 


lärosätena inom IKS. Sammantaget har IKS under 2015 gett 


stöd till 76 projekt inkl. 12 nya bolag till ett belopp på cirka 


7,4 miljoner kronor:


• Teststödet ges för initiala bedömningar om en idé verkar 


ha kommersiell potential. Upp till 15 000 kronor kan 


användas för till exempel nyhetsgranskning eller tidig 


marknadsanalys. Resultat för 2015: 10 projektstöd.


• Verifieringsstödet ingår i VINNOVAs program Verifiering 


för tillväxt för idéer som formas till affärskoncept. Upp 


till 300 000 kronor kan användas för aktiviteter som 


vidare stärker affärskonceptet. Resultat för 2015: 52 


projektstöd.


• Acceleratorstödet ger möjlighet för nystartade bolag 


med tydlig marknadspotential att arbeta med försäljning 


och kundkontakt, för att etablera sig på en marknad. Ett 


stöd upp till maximalt 300 000 kronor per bolag. Resultat 


för 2015: 12 projektstöd.


• Verifiering för samverkan syftar till att skapa långsiktiga 


relationer mellan akademi och externa organisationer 


som leder till socioekonomiskt eller kommersiellt 


nyttiggörande. Maximalt 150 000 kronor per 


samverkansprojekt kan finansiera lönekostnader för den 


akademiska parten och material/tester. Resultat för 2015: 


2 projektstöd.


Återrapportering om IKS enligt regleringsbrevet finns på s 75.


SWELIFE – ETT EXPANSIVT STRATEGISKT 
INNOVATIONSOMRÅDE
SWElife är ett nationellt strategiskt innovationsområde som 


finansieras av VINNOVA där Lunds universitet via LU Innova-


tion är koordinator för programkontoret, tillsammans med 


AstraZeneca och Uppsala BIO. Målet är bättre hälsa och till-


växt i Sverige, som år 2020 ska vara ett av världens ledande 


ekosystem för Life Science. Utökat samarbete över geografiska 


gränser och sektorer som industri, akademi samt hälso- och 


sjukvård är nödvändigt för att uppnå detta.


Under 2015 har programmet utökats med Personalized 


Medicine in Cancer som skall ge samordningsvinster tillsam-


mans med regeringens satsning på Digital hälsa, där SWElife 


spelar en aktiv roll. Tre riktade utlysningar har under året 


genomförts, för utveckling och projektsamarbeten inom 


folksjukdomar och biomarkörer för tumörer. Områden som 


är viktiga till exempel för att förbättra förutsättningar för att 


behandla diabetes eller för att inom cancer kunna ställa tidig 


diagnos. SWElife har också initierat en så kallad hands on-


modell, där samarbete över gränser skall stärka kvaliteten på 


projekten och öka möjligheterna för framtida finansiering – 


och i förlängningen att få bra idéer att nå slutanvändarna.
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LU INNOVATION SYSTEM AB
Verksamhetens holdingbolag LU Innovation System AB inves-


terar i bolag som har ett unikt koncept som på ett konkur-


rensmässigt sätt löser ett tydligt kundbehov. Under 2015 har 


6 bolagsinvesteringar gjorts och i dagsläget är LU Innovation 


System AB delägare (upp till maximalt 20 procent ägarandel) 


i 44 bolag.


Genom att vara aktiv i tidig fas kan LU Innovation System 


AB investera i lovande bolag i ett skede där det kan vara svårt 


att attrahera externt riskkapital och ge finansieringsstöd på 


upp till 500 000 kronor i form av ägarkapital. Investeringen 


ger förutom trovärdighet till bolaget, även tillgång till ett stort 


kontaktnät. Dessutom ger LU Innovation System AB stöd i 


utvecklingen bland annat med att bygga team och vara aktiva 


i styrelsearbetet.


Under året tillkom 6 nya bolag i portföljen:


• Bioextrax AB tillhandahåller miljövänlig och 


kostnadseffektiv bioextraktionsteknik för bio-baserad 


industri, vilket bidrar till att accelerera skiftet till en 


biobaserad ekonomi.


• Pharma4Cure AB utvecklar diagnostik och terapi för 


att erbjuda tumörspecifik behandling mot cancer där 


fokusområdet har varit bukspottkörtelcancer. Flera 


diagnosgrupper är aktuella.


• LongBoat Explorers AB arbetar med stamceller från 


fostervatten som har unika egenskaper för lösningar 


inom regenerativ medicin, för att återskapa fungerande 


organ och vävnader.


• Mistbase AB arbetar med sakernas internet (internet of 


things) där den flexibla lösningen innebär att inbyggda 


sensorer och processorer i till exempel maskiner eller 


varor kan kommunicera och därmed öppna upp för 


smarta tjänster.


• EPFF AB utvecklar ett unikt vattenledningssystem som är 


biofilmsreducerande vilket innebär bättre vattenkvalitet 


och lägre underhållskostnader.


• Compacta AB utvecklar ett system för att skapa en 


ultraren luftzon vilket bidrar till säkrare operationsingrepp 


med reducerad risk för infektioner.


Dessutom skedde en nystart för Hydrogene AB med ombild-


ning till ApoGlyx AB, som erbjuder ett diabetesläkemedels-


projekt med en konkurrenskraftig produkt, fördelaktigt för 


patienten ur ett biverkningsperspektiv.


Bolaget OptiFreeze har under året haft positiv utveckling. 


Bolaget har en patenterad teknik som möjliggör att smak, 


form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter säkras 


genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Ett sam-


arbetsavtal har tecknats med John Bean Technologies, som 


är en världsledande koncern inom frysteknologi noterad på 


Nasdaqbörsen.


LU Innovation System AB har under året sålt av följande 


bolag ur portföljen:


• B Venture, licensbolag för kolesterolsänkande öl


• Trafvid, trafikteknik och användning av video för att 


samla olika sorts trafikdata


• ConCellae, ett bioteknikbolag som erbjuder naturliga 


mikroorganismer


Figuren 5.3 visar tillväxt för åren 2010 – 2014 för de bolag 


som LU Innovation AB System har investerat i. Vi ser en ökande 


trend i försäljning för bolagen. För 2014 visas att företagen 


hade 268 antal anställda, med en försäljning på 262 miljoner 


kronor, att de fått in 510 miljoner kronor i riskkapital och att 


de bidragit med nästan 70 miljoner kronor i skatteintäkter. 


Långsiktighet är centralt då effekterna av investeringarna syns 


först på längre sikt. Under 2014 drog befintliga och tidigare 


portföljbolag in totalt 510 miljoner i riskkapital där GLO stod 


för den största investeringen på 183 miljoner i riskkapital, följt 


av Neurovive Pharmaceutical på 65 miljoner och Wnt Research 


på 43 miljoner kronor.


Figur 5.3 Resultat LU Innovation System AB:s 
portföljbolag 


 2010 2011 2012 2013 2014


Omsättning (Mkr) 188 257 171 248 262


Årsarbetskrafter (HTE) 252 265 261 237 268


Riskkapital (Mkr) 473 296 239 341 510


Skatteintäkter (Mkr) 83 87 98 86 70


Underlaget bygger på portföljbolagens årsredovisningar vilket medför en 
eftersläpning på ett år. Data för år 2015 redovisas i årsredovisningen 2016.
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5.4 Donationskampanj
Lunds universitet har under året arbetat vidare med att attrahera finansiering från den 
privata sektorn inom ramen för donationskampanjen Lunds universitet – För en bättre värld. 
I samband med detta har flera internationellt präglade initiativ ägt rum. 


NÄTVERK FÖR ENGAGEMANG
I mars arrangerades en uppföljning på den fest för donatorer 


och vänner till universitet som inledde donationskampanjen i 


januari 2014. Temat för årets fest var stipendier till gagn för 


talangfulla studenter. 


I april deltog personal från universitetet vid ett alumnievent 


på Svenska Handelskammaren i London. Fokus var företags-


hälsovård och professor Inger Björck från Food for Health 


Science Centre höll ett anförande om vikten av rätt kost.


Under året har universitetet arrangerat två vetenskap-


liga salonger för existerande och presumtiva medlemmar i 


350-klubben, som utgörs av vänner och alumner till Lunds 


universitet som donerat till Lunds universitets stipendiestif-


telse. På mötet i maj fick gästerna lyssna till säkerhetspolitiska 


analyser av relationerna mellan Europa och Ryssland. Mötet i 


december tog avstamp i årets Nobelpris i kemi och hur detta 


har lagt grunden för framtidens cancerbehandlingar. 


I juni arrangerade Lunds universitet i samarbete med Lund 


University Foundation två evenemang i USA i syfte att tillgäng-


liggöra Ravensbrückarkivet vid universitetsbiblioteket, en unik 


kulturskatt bestående av över 500 vittnesmål från överlevare 


av förintelsen. För att kunna tillgängliggöras och spridas inter-


nationellt måste samlingen digitaliseras. Totalt deltog nära 400 


gäster på de båda sammankomsterna, som ägde rum i Los 


Angeles och Sarasota. 


I september arrangerades den årliga stipendieceremonin i 


universitetshuset. Rektor, donatorer och stipendiater höll tal 


och donatorer fick möjlighet att möta de internationella stu-


denter som erhållit stipendier.


I samarbete med Lund University Foundation arrangerades i 


november två evenemang i USA. Syftet var att sprida budska-


pet om universitetet och skapa nya internationella kontakter. 


Ordföranden för Lunds universitets styrelse Jonas Hafström 


deltog. Totalt närvarade cirka 200 gäster vid de båda evene-


mangen. 


EXEMPEL PÅ INKOMNA DONATIONER UNDER ÅRET
Inför Lunds universitets 350-årsjubileum har Sparbanksstiftel-


sen Öresund donerat fyra miljoner kronor till ombyggnaden 


av Skissernas Museum. Botaniska trädgården har av samma 


stiftelse fått bidrag på 750 000 kronor till bland annat en 


promenadbro över näckrosdammen. Lunds universitets histo-


riska museum kommer att förbättra entrén, synligheten och 


tillgängligheten för sina besökare med hjälp av ett stöd om 


1,7 miljoner kronor. 


Under året har biskop Peder Winstrups mumie flyttats från 


Lunds Domkyrka till Historiska museets arkiv för vetenskapliga 


studier. Forskarna hoppas med detta kunna lära sig mer om 


1600-talets Lundabor. Projektet finansieras med stöd av Cra-


foordska stiftelsen (3,3 miljoner kronor), Tora Ohlssons stiftelse 


samt Birgit & Sven-Håkan Ohlssons stiftelse (1 miljon kronor), 


Erik Philip Sörensens stiftelse (300 000 kronor) samt Ebbe 


Kochs stiftelse (200 000 kronor). Dessutom bidrar Johanssons 


begravningsbyrå och Region Skåne med tjänster och utlån av 


utrustning.


Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship på Ekonomi-


högskolan har under året mottagit en donation från Tetra Laval 


om 15 miljoner kronor för forskning om entreprenörskap. 


Donationen ska användas till instiftandet av en ny professur 


och ska bidra till att belysa området ägande i entreprenöriella 


företag.


Den ekonomiska delrapporten per december 2015 visar 


att de sammantagna insatserna av att attrahera medel upp-


skattningsvis genererat 2,9 miljarder kronor. Ambitionen är att 


kampanjen ska inbringa 3 miljarder kronor till och med januari 


2018. Den största delen av dessa medel härrör från enskilda 


forskare, institutioner, fakulteter och övriga verksamheter som 


ansöker om bidrag hos stiftelser och fonder.
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5.5 Alumnverksamhet
Lunds universitet strävar efter en god relation till sina alumner då deras erfarenhet och kun-
skaper bidrar till den fortsatta utvecklingen av universitetet. Alumnverksamheten bidrar även 
till att marknadsföra universitetet såväl i det omgivande samhället som bland presumtiva 
studenter och forskare och kan på sikt även leda fram till donationer och gåvor.


Det centrala Alumnnätverket har under 2015 utökats med 


1 650 personer och är nu uppe i cirka 30 000 registrerade 


alumner. 


Under 2015 har universitetet fortsatt att erbjuda specifika 


evenemang riktade till både nationella och internationella 


alumner. Internationellt sett har det till exempel anordnats 


nätverksträffar i Kanada, Tanzania, UK, Moçambique, Singa-


pore, Kina och USA. Nationellt har det genomförts åtta fakul-


tetsöverskridande aktiviteter. Tanken bakom aktiviteterna är 


att de ska innehålla både utbildning, forskning och samverkan 


på många plan. Populära händelser under året har exempel-


vis varit föreläsningen om Winstrup, besök på ESS och olika 


forskarföreläsningar. För att målgruppsanpassa erbjudandet 


har universitetet även satsat på att erbjuda karriär- och nät-


verksmingel för yngre alumner.


Universitetet erbjuder också studenter en fakultetsöver-


skridande karriärservice som ordnar seminarier för att främja 


studenternas chanser i arbetslivet samt att via alumnnätverket 


knyta viktiga kontakter för framtiden. Ett exempel på detta är 


Career Networking Café där erfarna alumner träffar studenter 


som ska etablera sig på arbetsmarknaden. 


5.6 Lärosäten syd
Lärosäten Syd är ett samarbete mellan Blekinge tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, 
Lunds universitet, Malmö högskola, SLU i Alnarp samt den nya medlemmen Högskolan 
i Halmstad. Lärosäten Syd har ett antal samarbetsgrupper bland annat inom idrottsveten-
skap och biblioteksverksamheter. Rektorer, prorektorer och förvaltningschefer möts också 
regelbundet. Här följer ett urval av aktiviteter från 2015.


Under året har stort fokus legat på planeringen av NU-kon-


ferensen, en nationell konferens om utveckling av högskolan 


och högskolepedagogik. Förhoppningen är att detta arbete 


kommer bära frukt framöver i form av ett ökat högskolepe-


dagogiskt samarbete mellan lärosätena. 


Länsstyrelsen är sammanhållande part i det regionala arbe-


tet med att få nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden. 


I planeringen deltar, förutom Länsstyrelsen, Migrationsverket, 


Arbetsförmedlingen och ett antal lärosäten. Parterna är över-


ens om att en mer effektiv samverkan är nödvändig för att ta 


tillvara de kompetenser som nu kommer till Sverige i form av 


personer med eftergymnasial utbildning. En myndighetsöver-


skridande processkartläggning kring nyanlända akademiker 


kommer förhoppningsvis att leda till en mer effektiv process 


samt att eventuella hinder identifieras och åtgärdas.


Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) är ett samarbete mellan 


Länsstyrelsen, Lärosäten Syd, Region Skåne, Kommunförbun-


det Skåne och Arbetsförmedlingen kring regionala kompetens-


försörjningsfrågor. Inom ramen för KoSS hölls ett seminarium 


om breddad rekrytering under konferensen Mötesplats Skåne. 


Vidare medverkade KoSS/Lärosäten Syd under politikerveckan 


i Almedalen på ett seminarium om digitalisering tillsammans 


med Region Skåne och Region Västerbotten. Styrgruppen för 


skollagsstyrda verksamheter har bland annat tagit fram en rap-


port om den regionala dimensioneringen av lärarutbildningen 


och hur behovet i regionen ser ut framöver. 







6. Kompetensförsörjning
Lunds universitets anställda är vår viktigaste tillgång. Universitetet har som 
arbetsgivare därför en stor utmaning inom området kompetensförsörjning. Vi 
behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetens-
utveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Att rekrytera, behålla och 
utveckla rätt kompetenser är viktigt för framtidens kunskapsutvecklare, pro-
blemlösare och ledare. 







67LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


6.1 Personalstruktur
I oktober 2015 hade universitetet totalt 7 565 anställda individer. Dessa motsvarade 6 777 
heltidsekvivalenter (HTE), vilket är en minskning med 132 HTE jämfört med år 2014. 
Minskningen innebär att 2015 avviker från de senare årens kraftiga expansion i fråga om 
anställningar vid universitetet.


Antalet HTE minskade för var och en av huvudgrupperna: 


lärare, annan undervisande och forskande personal samt 


teknisk och administrativ personal. I kategorin lärare, vilken 


minskade med 42 HTE, återfinns den största nedgången 


avseende meriteringsanställningar, i vilken framförallt antalet 


forskarassistenter minskat med 30 HTE. Minskningen av anta-


let forskarassistenter följer av att tidsbegränsningsgrunden för 


dem upphörde genom en förändring av högskoleförordningen 


år 2011. Annan undervisande och forskande personal uppvisar 


en minskning med motsvarande 59 HTE. Detta beror till största 


del på en minskning av antalet doktorander, vilka minskat 


med 68 HTE. Samtidigt ökar andra grupper inom kategorin, 


exempelvis gruppen forskare, vilka ökat med 25 HTE. Teknisk 


och administrativ personal minskar med motsvarande 30 HTE, 


varav 23 HTE utgörs av administrativ personal.


Av samtliga anställda har 59 procent en tillsvidareanställ-


ning, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 


föregående år. Den höga andelen visstidsanställningar, 41 pro-


cent, beror på att flera befattningskategorier till sin natur är 


tidsbegränsade. Detta leder också till en stabil relativt sett hög 


personalomsättning för dessa grupper, se exempelvis gruppen 


annan undervisande och forskande personal, figur 6.2.


Av de anställda är 49 procent kvinnor och 51 procent män, 


vilket innebär en marginell ökning av andelen kvinnor jämfört 


med 2014. Könsfördelningen bland tillsvidareanställd personal 


är också jämnt fördelat, det vill säga 50 procent kvinnor och 50 


procent män. För tidsbegränsat anställda är könsfördelningen 


47 procent kvinnor och 53 procent män. Fördelningen mellan 


könen, både vad gäller tillsvidareanställda och tidsbegränsat 


anställda, är i praktiken oförändrad jämfört år 2014.


Återrapporteringskrav: Under åren 2012-2015 ska minst 34 


procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet 


inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men 


inte adjungerade professorer.


Andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer (exklusive 


adjungerade professorer) var under 2015 totalt 44 procent 


(motsvarande siffra för 2014 var 33 procent), se figur 6.4. 


Andelen kvinnor varierar mellan olika typer av nyanställning 


som professor och år. Av de som anställts som professor under 


2015 efter utlyst anställning är 27 procent kvinnor (2014: 17 


procent). I gruppen befordrade professorer är andelen kvinnor 


35 procent (2014: 32 procent). I gruppen kallade professorer 


uppgår andelen kvinnor till 60 procent (2014: 0 procent). 


Bland gästprofessorerna är andelen kvinnor som anställts 78 


procent (2014: 46 procent). Under 2015 har totalt 45 profes-


sorer anställts, exklusive adjungerade professorer. Måluppfyl-


lelse: Totalt för åren 2012-2015 är andelen kvinnor av samtliga 


nyrekryterade professorer 36 procent.


Figur 6.1 Heltidsekvivalenter (HTE)1


2013
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2014
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


2015
totalt


Andel 
kvinnor


Andel 
män


Förändring 
2015–2014 %


Lärare


Professor 717 24% 77% 700 23% 77% 675 24% 76% -24 -3%


Lektor 818 41% 59% 849 41% 59% 859 41% 59% 10 1%


Adjunkt 252 49% 51% 247 50% 50% 254 50% 50% 8 3%


Meriteringsanställning 345 44% 57% 318 41% 59% 283 43% 57% -35 -11%


Gästlärare2 3 0% 100% 1 0% 100% 0 0% 0% -1 -100%


Annan undervisande och forskande personal


Forskare 535 40% 61% 585 42% 58% 610 40% 60% 25 4%


Forskningsingenjör 159 42% 58% 180 42% 58% 188 47% 53% 8 4%


Projektassistent 116 43% 57% 116 43% 57% 94 51% 49% -22 -19%


Doktorand 1 575 45% 55% 1 537 45% 55% 1 468 45% 55% -68 -4%


Övriga 33 50% 50% 40 55% 45% 38 61% 39% -2 -4%


Teknisk och administrativ personal


Administrativ personal 1 409 70% 30% 1 452 70% 30% 1 428 70% 30% -23 -2%


Bibliotekspersonal 150 66% 34% 162 62% 38% 160 64% 36% -2 -1%


Teknisk personal 686 51% 49% 722 51% 49% 717 50% 50% -5 -1%


Totalt 6 796 48% 52% 6 908 48% 52% 6 777 48% 52% -132 -2%


1) Avser oktober månad respektive år


2)  Anställningsformen gästlärare (med undantag av gästprofessorer) upphörde att tillämpas på nya anställningar efter 1 januari 2011  
efter förändring av högskoleförordningen (1993:100). Gästprofessor redovisas under kategorin Professor.
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6.2 Attrahera, rekrytera och introducera 
Trots att antal anställda har minskat under året har nyrekryteringar genomförts. Lunds uni-
versitet är en attraktiv arbetsgivare. Universitetets utmaning är att ta vara på engagemanget 
genom att erbjuda en god arbetsmiljö och möjligheter till professionell utveckling.


Under året har ett nytt system införts som stöd för arbetet med 


anställningar och för att effektivisera rekryteringsprocessen. 


Lunds universitet arbetar med kompetensbaserad rekrytering 


i allt fler sammanhang för att hitta rätt medarbetare och 


identifiera behov av utveckling. Kompetensbaserad perso-


nalrekrytering används för att, genom en strukturerad och 


gemensam process med fokus på individens kunskaper och 


kompetenser, kunna matcha verksamhetens behov på ett mer 


träffsäkert sätt. 


Hur en nyanställd tas emot påverkar prestationen och 


arbetsglädjen. Vid Lunds universitet finns en väletablerad 


introduktionsprocess på samtliga organisatoriska nivåer bestå-


ende av bland annat välkomstdagar på svenska och engelska, 


välkomstbrev, personlig introduktionsansvarig och uppföljning.


Under året har ett stort arbete genomförts vad gäller HR-


frågor på webben. Detta för att erbjuda de anställda bättre 


stöd, verktyg och information om hur det är att vara anställd 


vid myndigheten. Webbplatserna har blivit mer användarvän-


liga och lanserats på både svenska och engelska. Det som 


tidigare fanns vid ett flertal olika webbplatser finns idag i en 


samlad plattform på Medarbetarwebben. 


Figur 6.2 Personalomsättning1 (exkl doktorandanställningar)


Anställda 
oktober 2014 Avgångar2 Nyanställda2


Anställda 
oktober 2015 Netto Omsättning 


Professor 826 60 51 817 -9 6%


Lektor 941 76 107 972 31 8%


Adjunkt 322 34 44 332 10 10%


Meriteringsanställning 330 72 33 291 -39 11%


Annan undervisande och forskande personal 1 091 310 315 1 096 5 28%


Teknisk och administrativ personal 2 560 330 295 2 525 -35 12%


Totalt 6 070 882 845 6 033 -37 14%


1)  Omsättning (exklusive doktorander) = lägsta tal av avgångar och nyanställda dividerat med genomsnittet av antalet anställda i oktober 2014 och oktober 
2015


2) Nyanställda och avgångar november 2014 – oktober 2015


Figur 6.3 Professorer per fakultet (HTE) Figur 6.4 Andel kvinnliga professorer (%)
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6.3 Omställningsarbete och stöd
En viktig uppgift för Lunds universitet är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett före-
byggande arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar hela verksamheten. Mål-
sättningen är att skapa en miljö som upplevs som utvecklande och stimulerande. Hänsyn 
till arbetsmiljö och säkerhet integreras i allt vi gör och är en naturlig del i all verksamhets-
planering.


FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE
Lunds universitet vill genom friskvårdsersättning och friskvårds-


timme uppmuntra anställda till ett hälsomedvetande samt ge 


dem möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande akti-


viteter. Exempelvis har 2 371 anställda utnyttjat möjligheten 


till friskvårdsersättning under året. Universitetets förhoppning 


är att detta ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, skapa 


en trivsam arbetsplats med social gemenskap och ökad fris-


knärvaro. 


OMSTÄLLNINGSARBETE
Under 2015 har en lokal partsgemensam grupp bildats, där 


både arbetsgivare och de fackliga organisationerna finns 


representerade. Huvuduppgiften för gruppen är att besluta om 


nyttjandet av de lokala omställningsmedlen som finns avsatta 


för olika omställningsaktiviteter. Verksamheten är inriktad 


mot att förenkla och förbättra omställningsarbetet som görs 


internt inom universitetet. Exempel på sådana aktiviteter är 


planering och genomförande av karriärvägledningsprogram 


för postdoktorer och för doktorander, finansiellt stöd och kon-


sultativ rådgivning till HR-experter och chefer i omställnings-


arbete samt kompetensförstärkande insatser för HR-personal 


i omställningsfrågor.


En aktivitet som har startats under året är ett projekt för 


att förbättra transparensen kring karriärvägarna och under-


lätta mobiliteten och karriärvägar för disputerade forskare vid 


Lunds universitet. Under året har en projektledare utsetts med 


uppgift att kartlägga karriärstrukturer och strategier på fakul-


tetsnivå. Nästa steg är att kartlägga önskemål och behov som 


finns och föreslå tydligare möjligheter till karriärvägar inom 


Lunds universitet.


6.4 Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron uppgick under 2015 till 2,4 procent 


av den sammanlagda ordinarie arbetstiden, vilket motsvarar 


en ökning med 0,2 procentenheter jämfört år 2014. Sjukfrån-


varon ökar för samtliga åldersgrupper. Kvinnors sjukfrånvaro 


ökar något medan mäns sjukfrånvaro i princip är oförändrad 


jämfört föregående år. Andelen långtidssjuka har minskat 


något jämfört med år 2014. Se figur 6.5.


Lunds universitets friskvårdsarbete har liksom tidigare år 


riktats till alla anställda. En del i detta arbete är möjligheten till 


friskvård under arbetstid, vilket samtliga anställda haft möjlig-


het till sedan år 2010.


Återrapporteringskrav: Uppgift ska lämnas om de anställdas 


frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den 


totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas 


sammanlagda ordinarie arbetstid.


Figur 6.5 Sjukfrånvaro


2011 2012 2013 2014 2015


Totalt LU 1,8% 1,8% 2,1% 2,2% 2,4%


Kvinnor 2,7% 2,7% 3,0% 3,2% 3,6%


Män 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,3%


Anställda – 29 år 0,7% 1,0% 0,9% 1,3% 1,8%


Anställda 30 – 49 år 1,8% 1,8% 2,1% 2,2% 2,3%


Anställda 50 år – 2,3% 2,2% 2,6% 2,6% 2,8%


Andel av sjukfrånvaron 
som utgörs av 
långtidssjuka (60 dagar 
eller mer) 61,0% 59,7% 63,3% 65,0% 62,1%
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6.5 Kompetensutveckling  
och karriärvägar inom akademin
Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att 
uppnå hög kvalitet i verksamheten. En förutsättning är även en välfungerande stödverksam-
het. Universitetet ska främja medarbetarnas personliga utveckling och karriär. 


CHEF- OCH LEDARUTVECKLING 
Enligt Lunds universitets strategiska plan ska ledare och che-


fer inom universitetets alla delar och på alla nivåer utvecklas 


genom utbildning och stöd. Detta görs genom etablerade 


ledarskapsprogram med olika steg i en ledartrappa utifrån 


erfarenhet och behov. Nya chefer erbjuds även stöd i sin roll 


genom ett baspaket som består av olika kurser i bland annat 


arbetsrätt, ekonomi och arbetsmiljö. Förutom nämnda basut-


bud finns det även en mängd olika kompletterande kurser och 


stöd för våra ledare. 


KOMPETENSUTVECKLING FÖR MEDARBETARE
Med utgångspunkt från det universitetsgemensamma pro-


jektet PUPA (Personlig utveckling och professionella arbets-


villkor) genomförs sedan 2012 ett universitetsgemensamt 


kompetensutvecklingsprojekt som går mot sitt slut. Projektet 


har finansierats genom särskilda omställningsmedel. Projek-


tet har utvecklat nya kurser och ett antal webbaserade stöd 


med särskild uppföljning av varje individs förväntningar och 


måluppfyllelse. Fokus kommer att vara på fortsatt utveckling 


av webbstöd och e-lärande. En del av kompetensutvecklingen 


är decentraliserad och sker vid fakulteterna. Stora delar av 


kompetensutvecklingen för undervisande personal sker inom 


ramen för Centre for Educational Development (CED) men 


också vid fakulteterna. CED finns beskrivet i kapitlet om lärar-


skap 3.1.


KARRIÄRVÄGAR INOM AKADEMIN
Sedan 2009 har Lunds universitet årligen genomfört ett kar-


riärutvecklingsprogram riktat mot universitetslektorer, biträ-


dande universitetslektorer, forskarassistenter eller personer 


med motsvarande arbetsuppgifter. Programmet har gett kom-


petens- och karriärutvecklingsstöd genom seminarier, nätverk 


och mentorsprogram. Det ettåriga luPOD (Lunds universitets 


postdoktorala program) programmet har haft som syfte att 


stödja deltagarna i deras personliga och professionella utveck-


ling. Programmet har fått goda utvärderingar. PostDoc Training 


är ett nätbaserat utbildningsprogram på engelska för yngre 


nyblivna postdoktorer som ger grundläggande kunskaper och 


verktyg och kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet.


Lund Postdoc Society (LPS) erbjuder postdoktorer en möjlig-


het att nätverka med andra unga forskare. LPS har som syfte 


att ta till vara de resurser och det stöd som finns genom att 


anordna seminarier för postdoktorer och ge information via 


sin Facebooksida. 
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6.6 Jämställdhet och likabehandling
Vid Lunds universitet finns en ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling. Led-
ningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor och rektors ledningsråd. Gruppen ska vara 
drivande i arbetet att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika rättigheter och 
lika möjligheter för universitetets medarbetare och studenter. 


Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling har 


under året analyserat hur medel för att stimulera en jämn 


könsfördelning bland främst professorer har fördelats. Grup-


pen har valt att förändra metoderna genom att fånga upp 


idéer hos fakulteterna för att integrera arbetet i verksamhe-


ten och skapa långsiktighet och hållbarhet. Ledningsgruppen 


arbetar även med former för att motverka ”unconcious bias” 


(omedvetna fördomar) i rekryteringsarbetet. Lunds universitet 


kommer att vara värd för universitets- och högskolesektorns 


nationella konferens för lika villkor 2016 och planeringen 


påbörjades under hösten 2015.


STIMULANSMEDEL
Universitetsstyrelsen har under de senaste åren uppmärksam-


mat den sneda könsfördelningen avseende kategorin lärare, 


särskilt professorer. I fördelningsbeslutet för år 2015 har uni-


versitetsstyrelsen avsatt extra stimulansmedel, 4 miljoner 


kronor, för att främja en jämn könsfördelning bland profes-


sorer vid Lunds universitet. I första hand är medlen ämnade 


för åtgärder som möjliggör kompetensutveckling för kvinnor 


som är universitetslektorer, så att de antingen kan konkurrera 


om utlysta professorsanställningar eller ansöka om befordran 


till professor. Medlen kommer att fördelas till de fakulteter och 


institutioner som under 2016 arbetar med riktade åtgärder för 


att på kort och lång sikt främja målet om jämn könsfördelning.


En gästprofessor i Hedda Anderssons namn är ytterligare 


en satsning som grundar sig på en strävan efter en jämnare 


könsfördelning bland Lunds universitets professorer. Även en 


tidsbegränsad anställning av en professor av underrepresente-


rat kön kan ge positiv effekt avseende jämställdheten, varför 2 


miljoner kronor har avsatts som medfinansiering av gästprofes-


sorer av underrepresenterat kön. 







7. Återrapporteringskrav
Universitetets återrapporteringar enligt krav i regleringsbrev, regeringsbeslut 
eller förordning återfinns i detta kapitel. Ytterligare återrapporteringskrav 
återfinns i andra kapitel av årsredovisningen.


Kompetensförsörjning ................................................................................. s 67–71


Ämneslärarutbildning ........................................................................................ s 37


Rekryteringsmål för professorer ....................................................................... s 67


Sjukfrånvaro ....................................................................................................... s 69


Skattepliktiga ersättningar och andra förmåner ........................................... s 104


Utbildningsutbudet ...................................................................................... s 47–48
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STUDIEAVGIFTER FÖR TREDJELANDSSTUDENTER
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska den studie-
avgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. 
Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den 
studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påver-
kan på ett universitets eller en högskolas övriga verksamhet. 
Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelands-
studenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal 
och de eventuella förändringar som har skett i denna verk-
samhet. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur 
samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Universitet 
och högskolor ska även redovisa antalet avgiftsskyldiga stu-
denter som har antagits genom separat antagning samt hur 
den studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats 
av detta.


2015 rekryterade Lunds universitet flest nya avgiftsskyldiga 


studenter bland Sveriges lärosäten, även om det var en viss 


nedgång jämfört med föregående år. Under året fanns det 


totalt 898 registrerade avgiftsskyldiga studenter vid universi-


tet, 75 fler än 2014 (se avsnitt 3.4 Internationalisering). Lunds 


universitet tar emot studenter från 100 olika länder (baserat 


på förutbildningsland). 


På grund av regeringens budget kunde inte Svenska institu-


tet erbjuda lika många stipendier som tidigare år. För universi-


tetets del resulterade det i endast 41 nya SI-stipendiater 2015 


jämfört med 151 nya stipendiater 2014. 


Idag finansierar knappt hälften av de avgiftsskyldiga stu-


denterna på masternivå sina studier helt eller delvis genom 


stipendier från Lunds universitet eller Svenska institutet. Övriga 


finansierar sina studier med exempelvis stipendier från hem-


landet eller med egna medel. Det är därför viktigt att möjlig-


heten till nationella stipendier finns kvar och ökas betydligt. 


En fortsatt neddragning skulle påverka verksamheten och det 


globala klassrummet negativt. 


Genom programmet Science without Borders har Lunds 


universitet och andra lärosäten i Sverige även under 2015 tagit 


emot brasilianska studenter. Hösten 2015 studerade samman-


lagt 38 brasilianska studenter vid LTH, Medicinska fakulteten 


och Naturvetenskapliga fakulteten och universitetets särskilda 


verksamheter, vilket är cirka 25 procent av de studenter som 


är i Sverige genom Science without Borders. Under året har 


universitetet även tecknat avtal med stipendieorganisationer 


i bland annat Chile (CONICYT) och Colombia (COLFUTURO). 


Programmet Study Abroad fortsätter att locka framför allt 


amerikanska, kinesiska och japanska studenter till Lunds uni-


versitet. Hösten 2015 tog universitetet emot 24 studenter från 


USA, 13 studenter från Japan och 12 studenter från Kina. 


Den avgiftsfinansierade verksamheten påverkar utbildnings-


planering hos fakulteter och institutioner då det är svårt att 


förutsäga antalet avgiftsskyldiga studenter och vilken utbild-


ning de efterfrågar. Diskussioner rörande utbildningsutbud är 


därför ständigt pågående för att möta behov och efterfrågan.


I strävan att bygga ut universitetets internationella verksam-


het, växer arbetet med rekryterings- och mottagandeverksam-


heten, hos såväl fakulteter som centralt, vid universitetet. Vi 


bygger ut verksamheten genom att, tillsammans med Svenska 


institutet, vara på plats i vissa strategiskt utvalda regioner.


Lunds universitet har en stor avtalsbaserad utbytesverksam-


het (se avsnitt 3.4 Internationalisering). Av de 2 073 inresande 


utbytesstudenterna (2 120 år 2014) kom 922 från länder 


utanför EU/EES (891 år 2014). Detta motsvarar 45 procent av 


utbytesstudenterna och är en ökad andel jämfört med 2014. 


Sedan 2012 har antalet inresande utbytesstudenter från län-


der utanför EU/EES ökat från 33 till 45 procent. En relativt 


stor ökning som beror på att vi har ökat antalet avtal med 


utomeuropeiska universitet till följd av en ökad efterfrågan på 


utbytesplatser utanför Europa bland våra svenska studenter. 


Det leder i sin tur till att Lunds universitet kan ta emot fler 


utomeuropeiska utbytesstudenter. Dessutom så har införandet 


av Erasmus+ lett till att antalet avtal med europeiska universitet 


har minskat.


Under året har balansen i utbytesavtalen blivit bättre då 


antalet utresande studenter ökat (1 204 under 2015 jämfört 


med 1 181 under 2014) och antalet inresande minskat något, 


dock har universitetet fortfarande obalans i avtalen, framförallt 


inom Europa. 


Lunds universitets samarbete med Migrationsverket har 


under 2015 varit mer intensivt än tidigare år och resultatet av 


kontakterna gagnar inte bara universitetet utan även övriga 


lärosäten i landet. Praxisändringen, som innebär att det är 


möjligt att bevilja uppehållstillstånd för förberedande utbild-


ningar, är en viktig förändring som innebär att universitetet 


kan erbjuda studieförberedande utbildningar. Under året har 


en konstruktiv dialog förts med Migrationsverket gällande 


uppehållstillstånd för studieförberedande program.


Under 2015 har Lunds universitet tecknat en avsiktsför-


klaring med en extern leverantör av ett masterförberedande 


program (se avsnitt 3.4 Internationalisering). Denna utveckling 


gagnar både den breddade och den internationella rekryte-


ringen. 


Lunds universitet använde sig av separat antagning av 


sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet för ett 


program under 2015. Nio studenter antogs separat till ett av 


Ekonomihögskolans program. 


Ett annat område av stor betydelse är möjligheten att 


använda sig av villkorad antagning till engelska kandidatpro-


gram. Det innebär att man inte har alla behörighetsgivande 


kurser klara vid ansökningstillfället utan visar upp det innan 


studiestart. Universitetet ser fram emot ett nationellt beslut 


som skulle möjliggöra en smidigare antagning till de fem 


kandidatprogram som Lunds universitet har på engelska och 


frågan har diskuterats inom SUHF.
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Figur 7.1 Intäkter och kostnader studieavgifter (tkr)


2013 2014 2015


Intäkter 


Studieavgifter 48 764 60 0492 72 5473 


Anmälningsavgifter 285 507 820


Studieavgifter Science without 
Borders


2 770 4 995


Kostnader


Institutionernas 
utbildningskostnaderinkl. 
kvalitetshöjande åtgärder1


-30 523 -39 757 -50 445


Kostnader specifika för avgiftsskyldiga studenter


Personalkostnader -6 261 -6 991 -7 808


Marknadföring, agenter, 
mottagande och service


-5 192 -6 131 -7 738


Avsättning till stipendier -3 294 -4 885 -4 937


Bostadshantering -1 958 -2 454 -3 094


Årets kapitalförändring 1 821 3 108 4 340


1)  Institutionernas utbildningskostnader antas motsvara universitetets 
intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer


2)  varav stipendier som betalats in direkt till universitetet 28 633 tkr
3)  varav stipendier som betalats in direkt till universitetet 32 278 tkr


ALF-ERSÄTTNING
Återrapporteringskrav: Lunds universitet ska i årsredovis-
ningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har förde-
lats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader 
och övriga kostnader.


Sedan 1 maj 2015 har Lunds universitet och Region Skåne ett 


nytt regionalt avtal om samarbete genom utbildning av läkare, 


klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Genom 


avtalet är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och 


sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samar-


bete inom forskning, utbildning och utveckling. Lunds univer-


sitet ansvarar, genom Medicinska fakulteten, för prioritering av 


de ALF-medel som riktas direkt till forskning och utbildning. 


Forskningsmedel ledigkungörs och genomgår en vetenskaplig 


prioritering av en särskild utsedd prioriteringskommitté.


ALF-kostnaderna för år 2015 uppgick till drygt 424 miljoner 


kronor. Underlag och kostnadsfördelning för verksamhetsår 


2015 inkom från Region Skåne den 28 januari 2016. Kost-


nadsfördelningen är delvis estimerad då alla kostnader inte 


var bokförda vid detta tillfälle. En justering kommer att ske i 


årsredovisningen för 2016. 


Figur 7.2 ALF-medel (tkr)


2013 2014 2015


Lokalkostnader 190 808 114 603 109 904


Lönekostnader 105 082 209 310 178 716


Övriga kostnader 102 531 108 093 135 391


Summa kostnader 398 421 432 006 424 011 


UTBILDNINGSUTBUDET
Återrapporteringskrav: Universitet och högskolor ska i års-
redovisningen redovisa uppgifter för antalet programny-
börjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade 
de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande 
examina:


• Civilingenjörsexamen,
• Högskoleingenjörsexamen,
• Läkarexamen,
• Sjuksköterskeexamen,
• Specialistsjuksköterskeexamen, och
• Tandläkarexamen.


Figur 7.3 Programnybörjare, helårsstudenter 
och examina för vissa utbildningar


Civilingenjörer 2013 2014 2015


Programnybörjare 1 199 1 190 1 184


– Kvinnor / män (%) 33/67 33/67 32/68


Helårsstudenter 4 868 4 797 4 662


– Kvinnor / män (%) 31/69 32/68 32/68


Examina 785 833 913


– Kvinnor / män (%) 30/70 35/65 31/69


Högskoleingenjörer 2013 2014 2015


Programnybörjare 204 196 188


– Kvinnor / män (%) 19/81 24/76 19/81


Helårsstudenter 486 475 473


– Kvinnor / män (%) 24/76 22/78 21/79


Examina 105 138 109


– Kvinnor / män (%) 32/68 26/74 24/76


Läkare 2013 2014 2015


Programnybörjare 250 263 273


– Kvinnor / män (%) 49/51 52/48 57/43


Helårsstudenter 1 198 1 214 1 217


– Kvinnor / män (%) 49/51 49/51 50/50


Examina 154 193 225


– Kvinnor / män (%) 50/50 50/50 50/50


Sjuksköterskor 2013 2014 2015


Programnybörjare 192 171 187


– Kvinnor / män (%) 79/21 78/22 81/19


Helårsstudenter 439 431 451


– Kvinnor / män (%) 82/18 80/20 81/19


Examina 116 127 127


– Kvinnor / män (%) 81/19 82/18 82/18


Specialistsjuksköterskor 2013 2014 2015


Programnybörjare 196 158 197


– Kvinnor / män (%) 85/15 92/8 87/13


Helårsstudenter 227 182 198


– Kvinnor / män (%) 87/13 90/10 89/11


Examina 177 187 156


– Kvinnor / män (%) 88/12 86/14 86/14


I årsredovisningen för 2014 var antalet examina för civilingenjörer 
felaktiga. 


Tandläkarutbildning bedrivs inte vid Lunds universitet.


TRAFIKFLYGARUTBILDNINGEN
Återrapporteringskrav: Universitetet ska ansvara för trafik-
flygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 
2012 har avslutat utbildningen. Av årsredovisningen ska 
framgå det totala antalet registrerade studenter och total 
kostnad för trafikflygarutbildning.
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Statens riktade anslag till trafikflygarutbildning upphörde 


år 2015. Trafikflygarutbildningen bedrivs numera som en 


uppdragsutbildning på uppdrag av Myndigheten för Yrkes-


högskolan. Under vårterminen 2015 har 8 (12) registrerade 


studenter deltagit i den anslagsfinansierade utbildningen. 


Dessa studenter avslutade sina studier under vårterminen 


2015. Årets kostnader för trafikflygarutbildningen, 2 500 tkr, 


är estimerade.


Figur 7.4 Intäkter och kostnader trafikflygarutbildning (tkr)


2013 2014 2015


Intäkter 19 288 15 603 0


Kostnader -25 109 -17 836 -2 500


Årets kapitalförändring -5 821 -2 233 -2 500


LÄKARUTBILDNINGEN
Återrapporteringskrav: I årsredovisningen ska universitetet 


redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbild-


ningen. 


Se figur 7.3


UTVECKLA KLINISK UTBILDNING OCH FORSKNING
Återrapporteringskrav: Karolinska institutet ska senast den 
25 januari 2015 utbetala 1 081 000 kronor till Lunds univer-
sitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av 
årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet 
har använt medlen för att utveckla verksamheten.


För utveckling av kvaliteten i sjukvården är det väsentligt att 


de som utbildas för framtida arbete i sjukvården har blivit väl 


förberedda för sina yrken. För att deras utbildningar ska hålla 


hög kvalitet är det angeläget att utbildningarna kontinuerligt 


utvecklas och evidensbaseras i samverkan med sjukvården. 


Årets ALF-medel avsedda för utveckling av klinisk utbildning 


och forskning, 1 081 tkr har använts till forskning om hur 


sådan utbildning kan utvecklas. I september 2014 utlystes 


medlen. 5 personer ansökte, varav 3 beviljades medel. Tilldel-


ningen gällde för 2015. De beviljade projekten var:


• Tomas Kirkhorn: Hur går det till i praktiken under 


praktiken? – Utveckling av stöd till studenters lärande i 


Patientsäkerhet under VFU


• Jonas Wihlborg: Clinical Reasoning hos 


specialistsjuksköterskor – En jämförelse mellan studenter 


och yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor vid 


tillämpning av Casemetodik


• Peter Åsman: Validering av virtual reality-baserad 


färdighetsträning och examination i oftalmoskopi


JIDDISCH
Återrapporteringskrav: Universitetet ska varje läsår erbjuda 
utbildning i jiddisch. Av årsredovisningen ska framgå antalet 
erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstuden-
ter och helårsprestationer.


Universitetet erbjöd 40 platser under 2015 i jiddisch, dels i 


språk och litteratur och dels i Jewish Cultural responses to the 


Holocaust, varav 22 platser på nybörjarkurser och 18 på fort-


sättningskurser. Det totala antalet sökande var 123. Antalet 


helårsstudenter 2015 uppgick till 8,2 och antalet helårspres-


tationer till 7,5.


Figur 7.5 Sökande, helårsstudenter och 
helårsprestationer i jiddisch (antal)


2013 2014 2015


Sökande 235 162 123


– kvinnor / män (%) 63/47 54/46 55/45


Helårsstudenter 6,4 8,9 8,2


– kvinnor / män (%) 65/36 39/61 62/38


Helårsprestationer 2,5 6,4 7,5


– kvinnor / män (%) 60/40 35/65 47/53


I årsredovisningen för 2014 var antalet sökande felaktigt.


INNOVATIONSKONTOR SYD
Återrapporteringskrav: Kammarkollegiet ska utbetala 10 842 
tkr under 2015 till Lunds universitet. Medlen ska användas av 
lärosätena för att bedriva verksamhet vid innovationskon-
toren. Innovationskontoren ska verka för nyttiggörande av 
forskningsbaserad kunskap och ska rikta sig till forskare, stu-
denter och andra anställda. Respektive lärosäte som får del av 
medel för ett innovationskontor ska i årsredovisningen redo-
visa inriktning av verksamheten och mål med denna samt om 
expert- eller specialistkompetens har byggts upp. Lärosäten 
bör ange vilka högskolor man stödjer och med vilka tjänster. 
Av årsredovisningen ska också framgå hur de resurser som har 
tilldelats ett lärosäte för innovationskontoret har använts för 
att bedriva verksamheten vid innovationskontoret.
 Av årsredovisningen ska också följande flödestal rappor-
teras:
• antal idéer som har influtit för prövning eller rådgivning 


från forskare resp studenter samt hur en idé definieras 
och avgränsas,


• antal idéer som går vidare till s.k. verifiering från forskare 
respektive student, samt hur verifiering definieras och 
avgränsas och


• antal idéer som har gått vidare till inkubatorer.


Lunds universitet ansvarar, genom LU Innovation, för platt-


formen Innovationskontor Syd (IKS), som inkluderar Malmö 


högskola, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Hög-


skola. Målsättningen är att professionalisera nyttiggörandet av 


forskning och att öka den positiva påverkan av universitetets 


och högskolornas kunskapstillgångar i samhället. Strategin för 


att göra detta är genom inkluderande stödstrukturer och ett 


gränsöverskridande samarbete. 


Genom en central nod på LU Innovation har expertis utveck-


lats bland annat inom patent, immateriella tillgångar, juridik 


och affärsutveckling. Erfarenhetsutbyte bidrar positivt till den 


gemensamma utvecklingen av att arbeta med innovationsut-


veckling. Resursallokeringen i figur 7.6 visar att IKS för alla ingå-


ende lärosäten erbjuder finansieringsstöd, processtöd, expert-


kompetens inom patent, juridik och affärsutveckling. Dessutom 


tillhandahålls strukturer som databaser, modeller för samarbe-


ten, metoder och verktyg. Det gemensamma utvecklingsarbetet 


för studentstöd inom innovation och entreprenörskap pågår 


med målet att säkra en tydligare bild av samordningsområden. 


Förmågan att förädla en idé är viktig, liksom att kunna visa 


på behov, inte minst för att attrahera extern finansiering. IKS 


har under 2015 arbetat med kompetensutveckling inom EU:s 


ramprogram Horizon 2020 för att komplettera stödet till fors-


kare i att beskriva på vilket sätt deras resultat kan göra skillnad, 


vid ansökningar om finansiering. Detta har skett såväl genom 


kompetensutveckling av affärsutvecklare, koordinatorer och 







76 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


anställda på avdelning Forskningsservice samt som ett samver-


kansseminarium för att definiera värdeskapande tillsammans 


med doktorander.


Figur 7.6 Fördelning av tilldelade medel (mnkr)


2013 2014 2015


Personal – juridik, patent, process 1,2 2,5 2,4


Medel till övriga lärosätens 
innovationsstruktur


2,2 2,2 1,8


Medel för finansieringsstöd för projekt 3,6 4,2 4,8


Drift, struktur (databaser etc) 1,5 1,0 0,7


Samverkansaktiviteter (projekt, 
seminarier och föreläsningar)


0,5 0,7 0,4


Studentstöd, kompetensutveckling 1,6 0,2 0,7


Summa tilldelade medel 10,6 10,8 10,8 


Kvantitativa mål och resultat 2015:


• Arbeta fram 45 projekt inom förverifiering. Resultat 52 


projekt.


• Finansiera 11 bolag genom stöd för operativa satsningar. 


Resultat 12 bolag.


• Arbeta med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 


för affärsutvecklare i två workshops. Resultat 2 


workshops.


Kvalitativa mål och resultat 2015:


• Kompetensutveckling i Lean start-up metod samt i 


Impact and Innovation Management. Målet har uppnåtts 


2015.


• Kunskapsdelning mellan lärosätena utifrån 


kompetensutvecklingsbehov och systemkompetens Målet 


har uppnåtts 2015.


Under 2015 har IKS genomgått en utvärdering genom VIN-


NOVA där Lunds universitet fick det högsta samlade betyget 


av innovationskontoren nationellt med betyg 4 för den övergri-


pande värderingen och även 4 för samarbetet med lärosätena 


inom IKS, på en skala 1–5. IKS har under 2015 haft fortsatt 


utbyte med andra stödsystemaktörer som inkubatorer, företag 


och organisationer, för att driva på förädlingen av idéer och 


sporra till en mer effektiv process. Totalt har vi arbetat med 


76 projekt som genom innovationsstödstrukturen fått olika 


finansieringsstöd och processledning, affärsutveckling, IP- och 


juridisk rådgivning.


Figur 7.7 Innovationsverksamhetens flödestal


2013 2014 2015


Idéer som influtit för prövning 
eller rådgivning1 


– från forskare 
– från studenter 


 
 


110 
uppg sakn


 
 


119 
uppg sakn


 
 


131 
169


Idéer som går vidare till s.k. 
verifiering2 
– från forskare 
– från studenter


 
 


46 
5


 
 


54 
11


 
 


38 
14


Antal idéer som gått vidare 
till inkubatorer 


uppg sakn uppg sakn 10


1)  Definition idé: nya idéer där idébärare vill ha råd och/eller stöd för att 
utvärdera och utveckla en idé där ett första möte har genomförts runt 
idén. Avgränsning görs utifrån de affärsidéer som idébäraren anser ha 
kommersiell eller socioekonomisk potential.


2)  Definition verifiering: verifieringsaktivitet har inletts för att studera 
nyckelfrågor/förutsättningar, för minskad risk och ökad mognad, inom 
minst ett område för innovationsutveckling. Avgränsning görs utifrån att 
ett initialt affärskoncept är konkretiserat.


Idéflödet från forskare och studenter 2015 till Innovations-


kontor Syd har uppgått till 300 idéer. Under perioden har 52 


projekt hanterats i verifieringsfasen och 10 projekt har gått 


vidare till regionens inkubatorer.


INTERNATIONELLA INSTITUTET FÖR INDUSTRIELL 
MILJÖEKONOMI VID LUNDS UNIVERSITET 
Återrapporteringskrav: Institutets redovisning skall ingå i 
den årsredovisning som Lunds universitet lämnar. Institutets 
verksamhet ska därvid redovisas särskilt.


Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi vid Lunds 


universitet (IIIEE) inrättades av riksdagen 1994 med uppgift att 


bedriva forskning och utbildning inom miljöområdet, särskilt 


inom området industriell miljöekonomi. Institutet leds av en 


styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en chef, profes-


sor Lena Neij. 


Institutet lanserade i januari MOOCs (Massive Open Online 


Courses) kurser i Greening the Economy, Lessons and Expe-


riences from Scandinavia, som var en av de tre första MOOCs 


kurser som startats vid universitetet. Kursen fungerar både 


som ett rekryteringsverktyg för IIIEE:s masterprogram och att 


utveckla kompetens inom online-utbildning och som ett mark-


nadsföringsverktyg. Under 2015 har drygt 20 000 personer 


anmält sig till kursen. 


Sedan utbildningsverksamheten startade 1995 har institutet 


utbildat studenter från ett 90-tal länder inom ramen för de 


tvååriga masterprogrammen Environmental Management and 


Policy (EMP) och Environmental Sciences, Policy and Manage-


ment (MESPOM).


Figur 7.8 Masterexamina IIIEE (antal)


2013 2014 2015


Environmental Management 
and Policy (EMP)


19 22 13


– Kvinnor/män % 58/42 55/45 69/31


Environmental Sciences, Policy 
and Management (MESPOM)* 


26 – 33


– Kvinnor/män % 81/19 – 61/39


Summa masterexamina 45 22 46


*)  För åren 2014 och 2015 har examina för programmet utfärdats året 
därpå. Examina för programmet 2015 kommer att utfärdas 2016.


Under år 2015 utfärdades totalt 46 examina varav 13 från 


EMP och 33 från MESPOM. För perioden 2005 – 2014 var 


MESPOM ett Erasmus-Mundusprogram i samarbete med flera 


europeiska universitet. Från och med höstterminen 2015 drivs 


programmet vidare som ett gemensamt program utanför 


Erasmus-Mundus ramverk.


IIIEE ger ett antal fristående kurser i samverkan med Natur-


vetenskaplig fakulteten och LTH. Nytt för i år är att institutet 


startat en fristående kurs för inkommande utbytesstudenter.
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Vid institutet bedrivs forskning med fokus på Advancing 


strategies for sustainable solutions. Forskningen är tvärveten-


skaplig och internationell och involverar forskare från flera 


länder. År 2015 var antalet pågående forskningsprojekt vid 


IIIEE drygt 40, samtliga externfinansierade. 


35 nya projektansökningar har skickats in till externa 


forskningsfinansiärer under 2015 varav 8 har resulterat i nya 


forskningsprojekt under året: 


• REES, (Mistra), professor Oksana Mont, 


• Lighting Metropolis, universitetsadjunkt Mikael Backman, 


• Sharing and the City (Formas), postdoc Yuliya Voytenko, 


• Smart ICT (STEM), universitetslektor Kes McCormich/


postdocYuliya Voytenko 


• Development vs Environmental Policy, (CAEP), 


universitetslektor Philip Peck, 


• Environmental and socio-economic Benefits from 


Swedish Biofuel (STEM), universitetslektor Philip Peck, 


• Governance and management of low-carbon economies, 


(SSEESS – pre proposal), universitetslektor Luis Mundaca, 


• Models for Municipal Provision of Competence and 


Knowledge for Sustainable Building and Planning 


(Formas), professor Lena Neij.


Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds 


universitet har under 2015 firat 20-års jubileum. Detta har 


uppmärksammats vid ett antal tillfällen. Den 17 februari 


besökte den svenske finansmarknads- och konsumentminis-


tern, Per Bolund Miljöinstitutet. Institutet fick möjlighet att 


presentera sina konsumtionsrelaterade projekt och bjöd in till 


en diskussion i ämnet. Under april arrangerades The Sustaina-


ble Business Challenge. En tävling för studenter i samarbete 


med Ekonomihögskolan, ASSA ABLOY Entrance Systems och 


institutet. I maj hölls en internationell workshop med talare 


från Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Danmark och 


Frankrike på temat Urban Futures: Goals, Impacts and Afterlife 


of Innovative Sustainable Initiatives in Cities.


Professor Peter Hennicke, Wuppertal Institute for Climate, 


Environment and Energy, har under 2015 varit gästprofes-


sor vid institutet. Han mottog det prestigefyllda ”Deutsche 


Umweltpreis”, ett miljöpris som delas ut av Die Deutsche Bun-


desstiftung Umwelt (DBU), från German Federal Environmental 


Foundation.


Förutom Peter Hennicke har IIIEE under 2015 varit värd 


för gästprofessor Eva Heiskanen, forskningsprofessor vid 


Konsumentforskningscentralen, docent vid Helsingfors han-


delshögskola, Finland samt för gästforskare Dr. James Evans, 


Manchester University School of Environment, Education and 


Development.


I juni lanserades boken: Diversity in Education: crossing 


cultural, disciplinary and professional divides. Arbetet, som 


koordinerats av IIIEE, är ett resultat av ett samarbete mellan 19 


forskare, administratörer och studenter från fem olika fakulte-


ter och forskningscentra inom Lunds universitet.


I augusti var det så dags för jubileumsårets stora event – 


IIIEE20 en jubileumskonferens som hölls i Lund. Inbjudna talare 


var bl a Yvo de Boer, Director General of The Global Green 


Growth Institute i Seoul, Korea. Bland övriga inbjudna föreläsa-


re fanns Tomas Kåberger, professor i energiteknisk utveckling 


och marknadsvillkor vid Chalmers, Björn Stigson, företagsle-


dare och sakkunnig inom miljö och hållbar utveckling, m fl. 


Tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 


arrangerade institutet den 9 november 2015 i Stockholm ett 


event med temat: Towards a competitive low carbon economy 


– Paris 2015.


UPPLÅTELSE AV LÄGENHETER 
FÖR BOSTADSÄNDAMÅL
Återrapporteringskrav: Berörda lärosäten ska i årsredovis-
ningen lämna den redovisning av uthyrningen som framgår 
av ovan nämnda regeringsbeslut. Intäkter och kostnader 
som är hänförliga till lärosätenas uthyrningsverksamhet ska 
särredovisas från övrig verksamhet. Av redovisningarna ska 
det framgå antal lägenheter som hyrs av lärosätet, belägg-
ningsgraden, intäkter fördelade på avgifter respektive 
anslag samt prognos avseende motsvarande uppgifter för 
kommande år (U2010/4277/UH).


Figur 7.9 Uthyrning av bostäder 


Utfall 
2013


Utfall 
2014


utfall 
2015


Prognos 
2016


Lägenheter som förhyrts, antal 1 784 1 722 1 737 1 837


Beläggningsgrad, procent 79% 85% 82% 85%


Intäkter (tkr)


–  avgifter 53 458 62 584 65 406 69 035


–  anslag 10 199 14 326 14 187 14 187


–  bostadshantering för 
avgiftsskyldiga studenter


1 958 2 454 3 094 2 500


Kostnader (tkr) -83 732 -84 357 -85 703 -90 222


Årets kapitalförändring (tkr) -18 117 -4 993 -3 016 -4 500


INTEGRATIONSSATSNINGAR FÖR LÄKARE 
OCH SJUKSKÖTERSKOR
Återrapporteringskrav: Samtliga lärosäten som tilldelas 
medel från denna anslagspost ska i årsredovisningen redo-
göra för antalet sökande och antagna till utbildning som 
bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbild-
ning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt 
antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt 
ovan uppdelat på antagningstermin. 
Av årsredovisningen ska även framgå utbildningens upplägg 
och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. 


Medicinska fakulteten har inte bedrivit någon utbildning för 


utländska läkare eller sjuksköterskor från länder utanför EU/


EES och Schweiz och har därmed inte erhållit några medel för 


detta ändamål under 2015.


En representant från fakulteten sitter med i en Planerings-


grupp för kompletterande utbildning för läkare, tandläkare 


och sjuksköterskor från länder utanför EU/EES och Schweiz. 


Denna arbetsgrupp koordineras av Karolinska Institutet och 


har haft tre möten under året. 


Under 2014 gjordes en enkätundersökning för att bedöma 


underlaget för att eventuellt starta en kompletteringsutbild-


ning för sjuksköterskor. Undersökningen visade att det för 


närvarande inte finns tillräckligt underlag för att starta upp 


en kompletterande utbildning för denna yrkesgrupp.







8. Ekonomisk analys 
och finansiella rapporter
I detta kapitel återfinns ekonomiska analyser och finansiella rapporter samt re-
dovisning av takbelopp och överproduktion. Även uppgifter om donationsmedel 
samt stiftelser med anknuten förvaltning redovisas här.
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8.1 Ekonomisk utveckling
Lunds universitet har haft en fortsatt god ekonomisk utveck-


ling under 2015, och verksamhetsnivån mätt i kostnader 


uppgick till 7 792 mnkr. Det är en ökning med 275 mnkr 


sedan föregående år och med 1 234 mnkr sedan 2011. Under 


femårsperioden har bidragsinkomsterna ökat med 589 mnkr 


varav det senaste årets ökning med 47 mnkr är den lägsta.


Resultatet för 2015 är ett underskott på 279 mnkr fördelat 


på ett överskott inom utbildningen på 41 mnkr och ett under-


skott inom forskningen på 320 mnkr. Inför 2015 planerades 


satsningar av myndighetskapitalet inom både utbildning 


och forskning men det ekonomiska utfallet blev bättre än 


förväntat för samtliga fakulteter. Inom utbildningen förklaras 


detta till stor del av de kvalitetsmedel som inte var kända vid 


planeringstillfället, och inom forskningen främst av ökade 


bidragsintäkter.


Den främsta orsaken till universitetets underskott är att 


finansieringsåtagandet till ESS AB har fullgjorts genom att 


512 mnkr har utbetalats i form av ovillkorat kapitaltillskott. 


Utbetalningen redovisas som en transferering och som en 


belastning på forskningsanslaget. De 100 mnkr som reger-


ingen 2014 minskade forskningsanslaget med och avsatte för 


finansiering av ESS har erhållits så den totala påverkan på 


universitets anslagsmedel uppgår till 412 mnkr varav 55 mnkr 


ursprungligen var planerade för 2015. 


Bifogade figurer visar att en ekonomisk balans har rått 


under perioden 2011 till 2014, däremot visade åren dessför-


innan överskott som byggde upp ett myndighetskapital. Vid 


utgången av 2015 uppgår myndighetskapitalet till 1 331 mnkr 


fördelat på 366 mnkr inom utbildning och 965 mnkr inom 


forskning. Stora delar av myndighetskapitalet inom forskning-


en finns hos institutioner och forskargrupper vid de fakulteter 


som har stor andel extern finansiering. Universitetsstyrelsen 


har beslutat att det samlade måltalet för myndighetskapitalet 


vid utgången av 2018 ska vara 15 procent (måltalet beräknas 


genom att myndighetskapitalet sätts i relation till verksamhe-


tens kostnader). Utfallet för 2015 är 16,5 procent.


De senaste årens ökning av bidragsinkomster har skett snab-


bare än verksamhetsnivån har ökat, och vissa inkomster är 


avsedda att användas under flera år. Till exempel har MAX IV 


erhållit medel som ska användas för kommande års drift och 


avskrivningar. Sammanlagt uppgår de oförbrukade bidragen 


till 3 536 mnkr varav 522 mnkr beräknas vara uppbundna för 


framtida avskrivningar.


Figur 8.2 Verksamhetsutfall totalt (mnkr)


2015 2014 Förändring % 2013


Verksamhetens intäkter


Anslag 3 946 4 204 -258 -6,1% 4 104


Avgifter 754 724 30 4,1% 668


Bidrag 2 776 2 549 227 8,9% 2 411


Finansiella 25 24 1 4,2% 48


Summa 7 501 7 501 0 0,0% 7 231


Verksamhetens kostnader


Personal 4 850 4 746 104 2,2% 4 596


Lokaler 1 008 974 34 3,5% 946


Övrigt 1 917 1 788 129 7,2% 1 755


Finansiella 17 9 8 88,9% 11


Summa 7 792 7 517 275 3,7% 7 308


Verksamhetsutfall -291 -16 -275 0 -77


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 12 0 12  0


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -279 -16 -263 0 -77
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Figur 8.1 Ekonomisk utveckling (mnkr)
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8.2 Intäkter
Verksamhetens intäkter 2015 uppgår till 7 501 mnkr exklusive 


uppbörd och transfereringar vilket är oförändrat jämfört med 


2014. Anledningen till den oförändrade intäktsnivån är att 


anslagsintäkterna minskades med 412 mnkr i samband med 


att den av regeringen beslutade utbetalningen till ESS AB 


redovisades. Bidragsintäkterna har fortsatt att öka liksom 


avgifterna, de finansiella intäkterna visar endast en marginell 


ökning med 1 mnkr. 


Intäkter av anslag uppgår till 3 946 mnkr fördelat på 2 020 


mnkr inom utbildning och 1 926 inom forskning. Inom 


utbildningen ökar anslaget bland annat genom den tillfälliga 


kvalitetsförstärkning som vissa utbildningsområden erhållit 


och också för att den särskilda kvalitetsbaserade resursför-


delningen har ökat. En minskning har skett genom att tra-


fikflygarutbildningen inte längre är anslagsfinansierad. Inom 


forskningen minskar anslaget på grund av den ovan nämnda 


utbetalningen till ESS AB.


Intäkter av avgifter uppgår till 754 mnkr och har ökat med 


30 mnkr (4,1 procent) sedan föregående år. Förändringen 


består av flera delposter. En post som visar en tydlig ökning 


är rådgivning och annan liknande service. Studieavgifter från 


tredjelandsstudenter uppgår till 78 mnkr, en ökning med 15 


mnkr sedan föregående år.


Intäkter av bidrag uppgår till 2 776 mnkr, en ökning med 


227 mnkr (8,9 procent) sedan föregående år. Störst ökning 


redovisar MAX IV-laboratoriet (99 mnkr) och den Medicinska 


fakulteten (71 mnkr). De största bidragsgivarna är Veten-


skapsrådet (934 mnkr), EU (188 mnkr) och Knut och Alice 


Wallenbergs stiftelse (132 mnkr).


I figur 8.3 framgår de senaste årens intäktsökning som totalt 


uppgår till en miljard kronor. Bidragsökningen uppgår till 769 


mnkr, avgiftsökningen till 183 mnkr och anslagsökningen till 


51 mnkr.


8.3 Kostnader
Verksamhetens kostnader 2015 uppgår till 7 792 mnkr exklu-


sive uppbörd och transfereringar vilket betyder en ökning med 


275 mnkr (3,7 procent) sedan 2014. Den största posten är 


personalkostnaderna som uppgår till 4 850 mnkr och visar en 


ökning med 104 mnkr (2,2 procent). Störst förändring visar 


posten övrigt som har ökat med 129 mnkr (7,2 procent) till 


1 917 mnkr. 


Personalkostnadernas ökning har planat ut det senaste året 


vilket kan ha sin förklaring i ett minskat antal medarbetare 


omräknat till heltidsekvivalenter. Jämfört med föregående 


år har antalet minskat med 131 inom främst personalkate-


gorierna innehavare av doktorandanställningar, meriterings-


anställningar, professorer och administrativ personal. Den 


största minskningen av kategorin doktorand har skett inom 


den Naturvetenskapliga fakulteten följt av den Samhällveten-


skapliga fakulteten och LTH.


Lokalkostnaderna som uppgår till 1 008 mnkr har ökat med 


34 mnkr (3,5 procent) sedan föregående år. Ökningen förkla-


ras bland annat av att MAX IV har tagit nya lokaler i anspråk 


samtidigt som kostnaderna för de gamla lokalerna (MAX-lab) 


har kvarstått.


Posten övrigt består av driftkostnader (1 536 mnkr) och 


avskrivningar (381 mnkr). Den visar en ökning med 129 mnkr 


(7,2 procent) sedan 2014. Större poster inom driftkostnaderna 


är köpta tjänster enligt ALF-avtal, övriga köpta tjänster samt 


biljetter och resor. Avskrivningarna som uppgår till 381 mnkr 


har ökat med 56 mnkr (17,3 procent) och MAX IV svarar för 


45 mnkr av ökningen.


De finansiella kostnaderna uppgår till 17 mnkr, en ökning 


med 8 mnkr (88,9 procent). Ökningen förklaras främst av 


ökade räntekostnader på räntekontot hos Riksgälden och av 


orealiserad värdeminskning av räntefond . Den senare posten 


redovisas i enlighet med en för 2015 ny redovisningsregel. 


Motsvarande kostnad redovisas inte för tidigare år. 


Figur 8.3 Intäkter (mnkr)


Figur 8.4 Kostnader (mnkr)
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8.4 Utbildning
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inklusive upp-


dragsutbildning) visar ett överskott på 41 mnkr att jämföra 


med förra årets underskott på 6 mnkr. Inför 2015 planerade 


universitetet för ett underskott bland annat för att det fanns 


viss osäkerhet i budgetpropositionen kring hur stort anslag 


universitetet skulle få. Den goda tilldelningen av kvalitetsmedel 


(52 mnkr) har bidragit till årets överskott – dessa medel har 


ännu inte fullt ut tagits i anspråk av verksamheten – liksom 


kvalitetsförstärkningen av vissa utbildningars prislappar och 


oväntat höga intäkter för studieavgifter. Detta gör att samtliga 


fakulteter visar ett bättre utfall än planerat. Men även om en 


fakultet i sin helhet visar ett bättre utfall än planerat kan det 


på institutionsnivån finnas enheter som inte har en ekonomi 


i balans.


Årets utbildningsverksamhet mätt i antal helårsstudenter 


och helårsprestationer uppgår till ett belopp motsvarande 


2 013 mnkr vilket är 142 mnkr mer än årets takbelopp. Efter-


som universitetet under tidigare år har utnyttjat möjligheten 


att spara överproduktion för ett framtida behov när prestatio-


nerna inte når upp till takbeloppet, kan endast 3 mnkr av årets 


överproduktion sparas. 


Intäkterna inom utbildningen uppgår till 2 442 mnkr, en 


ganska obetydlig ökning (0,5 procent) jämfört med föregå-


ende år då de uppgick till 2 430 mnkr. Anslagsmedel är den 


största intäktsposten och motsvarar 83 procent av intäkterna. 


Av de totala avgiftsintäkterna på 375 mnkr utgör 78 mnkr 


avgifter från tredjelandstudenter, en ökning med 15 mnkr 


sedan föregående år.


Kostnaderna inom utbildningen uppgår till 2 404 mnkr, en 


besparing med 32 mnkr jämfört med föregående år. Perso-


nalkostnaderna är i princip oförändrade vilket i reala termer 


innebär en minskning, och kostnaderna för lokaler och övrigt 


har minskat jämfört med föregående år.


Uppdragsverksamheten som består av uppdragsutbildning 


och beställd utbildning redovisar intäkter på 121 mnkr och ett 


underskott på 11 mnkr.


Det finansiella nettot inom utbildningen är ett underskott 


med 2 mnkr.


Figur 8.5 Verksamhetsutfall för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)


2015 2014 förändring % 2013


Verksamhetens intäkter


Anslag 2 020 1 978 42 2,1% 1 914


Avgifter 375 408 -33 -8,1% 390


Bidrag 46 35 11 31,4% 40


Finansiella 1 9 -8 -88,9% 13


Summa 2 442 2 430 12 0,49% 2 357


Verksamhetens kostnader


Personal 1 497 1 499 -2 -0,1% 1 486


Lokaler 416 429 -13 -3,0% 433


Övrigt 488 506 -18 -3,6% 525


Finansiella 3 2 1 50,0% 3


Summa 2 404 2 436 -32 -1,31% 2 447


Verksamhetsutfall 38 -6 44  -90


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 3 0 3  0


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar 41 -6 47  -90
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8.5 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inklusive uppdrags-


forskning) visar ett underskott på 320 mnkr att jämföra med 


förra årets underskott på 10 mnkr. Underskottet förklaras av 


årets utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till ESS AB.


Enligt en tidigare överenskommelse ska universitetet bidra 


till finansieringen av ESS och i universitetets ekonomiska pla-


nering är åtagandet utlagt med 55 mnkr per år under perioden 


2013 till 2022. Under 2014 utbetalades 82 mnkr, och under 


2015 ett återstående belopp på 512 mnkr (beloppet inkluderar 


plo-uppräkning). Finansieringsåtagandet är därmed slutreg-


lerat. De 100 mnkr som regeringen minskade universitetets 


forskningsanslag med 2014 och avsatte för finansiering av 


ESS har erhållits under 2015. Den årliga avsättningen på 55 


mnkr i universitetets interna finansiering kommer framöver att 


redovisas som ett överskott.


Universitetet har haft en stark tillväxt inom forskningen 


under senare år. Samtidigt som verksamhetsnivån har ökat har 


också reserver för framtida strategiska satsningar byggts upp i 


form av myndighetskapital och oförbrukade bidrag. Under det 


gångna året har det börjat komma signaler om att tillväxten 


håller på att plana ut genom att bidragsinkomsterna på vissa 


fakulteter visar en nedåtgående trend. Däremot visar MAX IV 


ökade bidragsinkomster för året.


Intäkterna inom forskningen uppgår till 5 059 mnkr vilket 


är en svag minskning jämfört med föregående år och förklaras 


av att anslaget minskade i samband med utbetalningen till 


ESS AB. Denna redovisas nämligen som en belastning på forsk-


ningsanslaget och som en transferering. Bidragsintäkterna 


som är den största intäktsposten uppgår till 2 730 mnkr och 


har ökat med 216 mnkr (8,6 procent), och bidragsinkomsterna 


(årets nya bidragsmedel) uppgår till 2 793 mnkr att jämföra 


med 2 746 mnkr 2014. Medicinska fakulteten tillsammans 


med LTH är de fakulteter som redovisar de största bidrags-


intäkterna och tillsammans svarar de för drygt 60 procent. 


Avgifterna uppgår till 379 mnkr och har ökat sedan föregå-


ende år bland annat eftersom rådgivning och annan liknande 


service har ökat. 


Kostnaderna inom forskningen uppgår till 5 388 mnkr vilket 


är en ökning med 307 mnkr (6 procent). Personalkostnaderna 


som uppgår till 3 353 mnkr har ökat med 106 mnkr (3,3 pro-


cent). Föregående års trendbrott med ett minskande antal dok-


torandanställningar har fortsatt under året. Lokalkostnaderna 


har ökat bland annat för att MAX IV har tagit nya lokaler i 


anspråk samtidigt som kostnaderna för de gamla lokalerna 


(MAX-lab) har kvarstått. Posten övrigt som består av drift- och 


avskrivningskostnader har ökat med 147 mnkr (11,5 procent) 


vilket främst förklaras av att avskrivningskostnaderna har ökat 


för MAX IV där delar av utrustningen har blivit färdigställd.


Det finansiella nettot uppgår till 10 mnkr att jämföra med 


8 mnkr 2014.


Figur 8.6 Verksamhetsutfall för forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)


2015 2014 förändring % 2013


Verksamhetens intäkter


Anslag 1 926 2 226 -300 -13,5% 2 190


Avgifter 379 316 63 19,9% 278


Bidrag 2 730 2 514 216 8,6% 2 371


Finansiella 24 15 9 60,0% 35


Summa 5 059 5 071 -12 -0,24% 4 874


Verksamhetens kostnader


Personal 3 353 3 247 106 3,3% 3 110


Lokaler 592 545 47 8,6% 513


Övrigt 1 429 1 282 147 11,5% 1 230


Finansiella 14 7 7 100,0% 8


Summa 5 388 5 081 307 6,04% 4 861


Verksamhetsutfall -329 -10 -319  13


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 9 0 9  0


Årets kapitalförändring före uppbördsverksamhet och transfereringar -320 -10 -310  13
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8.6 Finansnetto, likvida medel och upplåning
Lunds universitet visar ett finansiellt resultat med 8 mnkr för 


2015 och en behållning i kassa och bank på 3 029 mnkr vid 


utgången av året.


Under 2015 har den ovanliga situationen rått att räntan på 


räntekontot hos Riksgälden sedan februari har varit negativ. 


Universitetet, som enligt förordning ska placera överskotts-


likviditet på räntekonto i Riksgälden, har därigenom fått en 


kostnad för placerade medel. På motsvarande vis har en rän-


teintäkt erhållits för den upplåning som universitetet enligt 


förordning ska göra hos Riksgälden för bidragsfinansierade 


investeringar. Räntenettot på kontot har minskat kraftigt de 


senaste åren och är för 2015 negativt. Universitetets in- och 


utlåningsräntor hos Riksgälden är lika stora.


De finansiella intäkterna uppgår till 25 mnkr och består 


främst av reavinst vid avyttring av kortfristig placering (8 mnkr) 


och orealiserad värdeökning av aktier (7 mnkr). Den senare 


posten redovisas i enlighet med en för 2015 ny redovisnings-


regel och motsvarande intäkt redovisas inte för tidigare år. 


De finansiella kostnaderna uppgår till 17 mnkr och består 


till största delen av räntekostnader avseende kontot hos Riks-


gälden (8 mnkr) och valutakursförluster (7 mnkr). 


Universitetet har fattat beslut om riktlinjer för placering av 


överlikviditet som gör det möjligt att inom ramen för regel-


verket placera likviditeten hos Riksgälden till bundna räntor 


med bindningstid upp till ett år. Ränteläget för kortfristiga 


placeringar har under 2015 varit sådant att det enligt den 


gjorda bedömningen inte har varit aktuellt att binda räntan.


Vid utgången av 2015 uppgick likvida medel till 3 029 


mnkr varav 2 928 mnkr på räntekonto hos Riksgälden och 


102 mnkr på övriga konton. De likvida medlen har under 


de senaste fem åren minskat med 1 237 mnkr beroende på 


stora infrastruktursatsningar i bland annat MAX IV och även 


på det ovillkorade kapitaltillskott som under 2015 utbetalats 


till ESS AB. Under året har universitetet investerat för totalt 


654 mnkr varav MAX IV svarar för 325 mnkr och Medicinska 


fakulteten för 103 mnkr.


Upplåningen hos Riksgälden har under året minskat med 


155 mnkr och uppgår vid utgången av 2015 till 564 mnkr. De 


senaste fem åren har låneskulden ökat med 64 mnkr. 


Figur 8.7 Finansiella intäkter och kostnader (mnkr) Figur 8.8 Likvida medel och upplåning (mnkr)
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8.7 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag
Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat uppgår 


till 1 331 (1 609) mnkr varav 1 283 mnkr avser den ackumulera-


de kapitalförändringen (balanserad kapitalförändring och årets 


kapitalförändring). Resterande del av myndighetskapitalet är 


statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotter- och 


intresseföretag. Myndighetskapitalet har, inklusive de senare 


posterna, minskat med 279 mnkr under året och sedan 2011 


med 347 mnkr.


Under 2015 minskade myndighetskapitalet kraftigt genom 


en utbetalning av ovillkorat kapitaltillskott till ESS AB på 


sammanlagt 512 mnkr. De 100 mnkr som regeringen 2014 


minskade forskningsanslaget med och avsatte för finansiering 


av ESS har erhållits under året. Den årliga avsättningen på 55 


mnkr i universitetets interna finansiering kommer framöver att 


redovisas som ett överskott.


De oförbrukade bidragen fortsätter att öka och uppgår till 


3 536 mnkr vilket är en ökning med 150 mnkr eller drygt fyra 


procent sedan 2014. Sedan 2011 har de oförbrukade bidragen 


ökat med 822 mnkr. Samtliga fakulteter med ett undantag 


visar dock en minskning för 2015 vilket får ses som ett trend-


brott. MAX IV visar en fortsatt ökning av bidragsinkomster som 


ska användas för avskrivningar och drift under kommande år.


MAX IV och Medicinska fakulteten svarar tillsammans för 


2 117 mnkr av de oförbrukade bidragen.


I figuren nedan visas att myndighetskapitalet sjunkit kraftigt 


under 2015 medan de oförbrukade bidragen fortsätter att 


öka.


8.8 Möjligheter och utmaningar
Lunds universitet har haft en stark tillväxt de senaste åren 


framför allt inom forskningen. Sedan 2011 har bidragsintäk-


terna ökat med 769 mnkr vilket är glädjande, men eftersom 


basanslagen inte har förstärkts i samma takt har andelen 


externfinansiering nu nått sådan proportion att den begränsar 


universitetets möjligheter att göra egna strategiska val. Externa 


bidrag kräver ofta samfinansiering och universitetets resurser 


knyts upp till de miljöer som attraherar mest externa medel. 


Det kan också förekomma svårigheter att ta emot stora bidrag 


eftersom resurserna för samfinansiering är begränsade. 


Universitetet har varit framgångsrikt i konkurrensen om 


externa bidrag och anslagsmedel vilket tidigare år skapat 


reserver i form av myndighetskapital och oförbrukade bidrag. 


Dessa reserver är en viktig resurs för strategiska satsningar, och 


skapar också stabilitetet nu när signaler börjar komma om att 


åren av tillväxt inom forskningen kan vara förbi.


Inom utbildningen råder ett fortsatt mycket högt söktryck 


och de senaste åren har fler studenter utbildats än vad som 


har blivit ersatt i förhållande till takbeloppet. Samtidigt har 


ersättningen för varje helårsstudent urholkats. Fakulteterna 


arbetar ständigt med att förändra utbildningsutbudet så att 


högsta möjliga kvalitetet uppnås med en bibehållen ekono-


misk balans.


MAX IV och ESS är forskningsanläggningar som kommer att 


ha stor betydelse inte bara för Lunds universitet utan även för 


regional utveckling, för Sverige och för hela EU. Universitetet 


bär ett stort ekonomiskt ansvar för anläggningarna och för 


MAX IV också en stor del av risken vilket understryker behovet 


av långsiktiga planeringsförutsättningar från regeringen.


Finansnettot som för några år sedan visade stora överskott 


har minskat. Räntekontot hos Riksgälden där universitetet ska 


placera sin överskottslikviditet har under 2015 haft en negativ 


ränta. 


Figur 8.9 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag (mnkr)
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8.9 Donationsmedel
Kapitalet inklusive disponibel avkastning för donationsmedel 


som förvaltas enligt § 12 donationsförordningen uppgår till 


160 mnkr (148 mnkr 2014). Marknadsvärdet av tillgång-


arna uppgick per bokslutsdagen till 165,6 mnkr (160 mnkr). 


Avkastningen har under året uppgått till 10,8 mnkr (3,4 mnkr). 


Utdelning har skett enligt donatorernas önskemål. Under 2015 


har 8,4 mnkr (5,1 mnkr) delats ut till institutioner inom Lunds 


universitet, varav 7,5 mnkr (4,3 mnkr) från kapitalet. Universi-


tetets kostnader för förvaltning har beräknats och debiterats 


donationerna. Den erhållna ersättningen för uppkomna kost-


nader uppgår till 217 961 kronor (168 928 kronor). 


Året 2015 blev mycket turbulent. Börsen fick en flygande 


start då ECB sjösatte sitt program med kvantitativa lättnader i 


januari. Både aktier och räntor hade en mycket positiv utveck-


ling under det första kvartalet med uppgångar på nästan 20 


respektive 4 procent. ECB:s lättnader i penningpolitiken satte 


dock så småningom press nedåt på räntorna. Den amerikanska 


centralbanken höjde i december räntan för första gången på 


nästan ett decennium. 


Den finansiella krisen i Grekland tilltog under sommaren 


och orsakade oro på bland annat aktiemarknaderna. Oljepris-


fallet har fortsatt under senare delen av 2015 och detta får 


oljenationerna att massivt sälja ut aktier, framför allt aktier 


i stora bolag. Skillnaden i utveckling mellan små och stora 


bolag har därför varit mycket stor under året. Små bolag har 


utvecklats väl medan stora bolag i princip inte haft någon 


positiv utveckling alls. OMXS30 (index för stora svenska bolag 


inklusive utdelningar) ökade med 5,8 procent medan SIXRX 


(index för alla bolag på svenska börsen inklusive utdelningar) 


ökade med 10,4 procent. Bolaget SSAB har sjunkit med cirka 


50 procent. Ericsson och H & M avslutade på minus även 


inklusive utdelningar. Många småbolag har stigit med drygt 


30 procent. 


Universitetets placeringar har gett en genomsnittlig utdel-


ningsbar avkastning inklusive rearesultat på + 6,6 procent 


(+ 2,2 procent). Räntan för statsskuldväxlar har under året 


uppgått till – 0,3 procent (+ 0,5 procent). Totalavkastningen för 


portföljen uppgick till + 2,2 procent (+ 7,9 procent). Utveck-


lingen för portföljens jämförelseindex var + 2,1 procent (+ 


3,9 procent). Avkastningen för den svenska aktiefonden blev 


+ 4,8 procent, placeringen i den europeiska aktiefonden + 


6,0 procent (i svenska kronor) samt placeringen i den globala 


aktieportföljen + 13,5 procent (i svenska kronor). Utvecklingen 


av det svenska utdelande indexet SIXRX uppgick till + 10,4 pro-


cent, Eurostoxx (i SEK) + 4,5 procent samt T-bill -0,3 procent. 


Jämförelseindexet utgörs av: 15 procent SIXRX, 15 procent 


Eurostoxx och 70 procent T-bill. 


Universitetet har under året mottagit följande donationer 


på en miljon kronor eller mer:


• Donation från Expandia Moduler AB för finansiering av 


forskning om Lewy body-sjukdom och annan kognitiv 


sjukdom. Medlen ska disponeras av Elisabet Londos vid 


Enheten för klinisk minnesforskning, Institutionen för 


kliniska vetenskaper, Malmö. 1,0 mnkr


• Donation från Viveca Jeppsson för cancerforskning. 3,0 


mnkr


Erhållna nya donationer, i tusental kronor, för perioden 2011-


2015 framgår av figuren nedan


Figur 8.10 Erhållna nya donationer (tkr)


2011 2012 2013 2014 2015


15 279 9 295 17 834 21 659 5 888


Figur 8.12 Förmögenhetsutveckling av donationsmedelFigur 8.11 Placeringar av donationsmedel (160 mnkr)
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8.10 Resultaträkning


Belopp i tkr Not 2015 2014


Verksamhetens intäkter


Intäkter av anslag 1 3 945 526 4 203 939


Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2, 43, 44 753 883 724 809


Intäkter av bidrag 3 2 776 401 2 549 006


Finansiella intäkter 4 25 306 24 128


= Summa 7 501 115 7 501 883


Verksamhetens kostnader


Kostnader för personal 5 -4 849 688 -4 745 937


Kostnader för lokaler 6 -1 008 228 -973 936


Övriga driftkostnader 7 -1 535 957 -1 463 611


Finansiella kostnader 8 -17 565 -9 192


Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 13, 14 -380 557 -324 435


= Summa -7 791 995 -7 517 111


Verksamhetsutfall -290 879 -15 228


Resultat från andelar i hel- och delägda företag 12 226 -392


Transfereringar 9


Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 564 448 130 175


Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 161 751 132 301


Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 81 215 89 182


Lämnade bidrag -807 415 -351 658


= Saldo 0 0


ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 10 -278 654 -15 620
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8.11 Balansräkning


Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31


TILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar


Balanserade utgifter för utveckling 11 913 2 442


Rättigheter och andra immateriella anläggningstillg. 12 15 141 11 610


Summa immateriella anläggningstillgångar 16 054 14 053


Materiella anläggningstillgångar


Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 324 548 317 963


Maskiner, inventarier, installationer m m 14 1 615 239 956 395


Pågående nyanläggningar 15 341 776 708 935


Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 16 5 100 20 427


Summa materiella anläggningstillgångar 2 286 664 2 003 720


Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i hel- och delägda företag 17 52 395 39 161


Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 156 219 109 064


Andra långfristiga fordringar 19 2 000 2 000


Summa finansiella anläggningstillgångar 210 614 150 225


Varulager m m


Varulager och förråd 12 291 7 880


Kortfristiga fordringar


Kundfordringar 20 124 090 98 246


Fordringar hos andra myndigheter 21 143 398 136 613


Övriga kortfristiga fordringar 22 1 697 1 935


Summa kortfristiga fordringar 269 186 236 794


Periodavgränsningsposter


Förutbetalda kostnader 23 268 384 281 262


Upplupna bidragsintäkter 24 420 540 290 226


Övriga upplupna intäkter 25 26 533 29 461


Summa periodavgränsningsposter 715 456 600 949


Avräkning med statsverket


Avräkning med statsverket 26 0 0


Kassa och bank


Behållning räntekonto i Riksgälden 27 2 927 668 3 693 952


Kassa och bank 28 101 803 76 762


Summa kassa och bank 3 029 472 3 770 714


SUMMA TILLGÅNGAR 6 539 737 6 784 333
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8.11 Balansräkning fortsättning


Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31


KAPITAL OCH SKULDER


Myndighetskapital


Statskapital 29 22 916 22 916


Donationskapital 30 4 860 4 770


Resultatandelar i hel- och delägda företag 31 20 169 19 552


Balanserad kapitalförändring 32 1 562 028 1 577 346


Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 -278 654 -15 620


Summa myndighetskapital 1 331 320 1 608 965


Avsättningar


Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33 32 215 32 723


Övriga avsättningar 34 45 875 45 123


Summa avsättningar 78 090 77 846


Skulder m m


Lån i Riksgälden 35 564 221 719 237


Kortfristiga skulder till andra myndigheter 36 163 990 168 752


Leverantörsskulder 37 176 926 182 815


Övriga kortfristiga skulder 38 186 491 132 517


Depositioner 39 4 903 4 773


Summa skulder m m 1 096 532 1 208 095


Periodavgränsningsposter


Upplupna kostnader 40 306 423 290 569


Oförbrukade bidrag 41 3 536 209 3 385 832


Övriga förutbetalda intäkter 42 191 164 213 026


Summa periodavgränsningsposter 4 033 796 3 889 427


SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 6 539 737 6 784 333


ANSVARSFÖRBINDELSER


1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga


2. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal 45 216 405 216 405







89LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


8.12 Redovisning mot anslag


Belopp i tkr


Anslag Benämning


Ingående 
överförings-


belopp


Årets 
tilldelning 


enligt 
reglerings-


brev


Omdisp. 
anslags-


belopp Indragning


Totalt 
disponibelt 


belopp Utgifter


Utgående 
överförings-


belopp


16.2:5 Lunds univ: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1


16.2:5:1 Takbelopp (ram) 0 1 870 119 0 0 1 870 119 -1 870 119 0


 Summa 0 1 870 119 0 0 1 870 119 -1 870 119 0


16.2:6 Lunds univ: Forskning och forskarutbildning 1


16.2:6:6 Basresurs (ram) 0 2 042 919 0 0 2 042 919 -2 042 919 0


16.2:6:8 Internationell 
forskningsanläggning (ram)


100 000 0 0 0 100 000 -100 000 0


Summa 100 000 2 042 919 0 0 2 142 919 -2 142 919 0


16.2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor


16.2:65:4 Nationellt resurscentrum 
i fysik (ram)


0 1 381 0 0 1 381 -1 381 0


16.2:65:6 Omhändertagande av 
arkeologiska fynd (ram)


0 2 921 0 0 2 921 -2 921 0


16.2:65:40 Kvalitetsbaserad 
resursfördelning (ram)


0 53 156 -1 574 0 51 582 -51 582 0


16.2:65:62 Spetsutbildning i 
entreprenörskap (ram)


0 3 765 0 0 3 765 -3 765 0


16.2:65:83 Kvalitetsförstärkning (ram) 0 0 8 679 0 8 679 -8 679 0


Summa 0 61 223 7 105 0 68 328 -68 328 0


16.2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning


16.2:66:2 Lunds universitet (ram) 0 426 113 -2 102 0 424 011 -424 011 0


Summa 0 426 113 -2 102 0 424 011 -424 011 0


23.1:24 Sveriges lantbruksuniversitet


23.1:24:5 Analysverksamhet vid 
Lunds universitet (ram) 0 4 597 0 0 4 597 -4 597 0


Summa 0 4 597 0 0 4 597 -4 597 0


Summa totalt 100 000 4 404 971 5 003 0 4 509 974 -4 509 974 0


Noter till anslagsredovisningen


1)  Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 564 448 tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen. Dessa lämnade bidrag avser 
finansiering av forskarskolor med 4 996 tkr, överföring av strategiska forskningsmedel med 38 672 tkr, kårstöd 8 780 tkr och överföring till European Spallation 
Source ESS AB med 512 000 tkr.


Andra finansiella villkor


Anslag 16.2:5:1  Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder 
Det pedagogiska stödet till studenter med funktionshinder har inte överstigit 0,3 procent av grundutbildningsanslaget.


Anslag 16.2:5:1  Kostnader för personskadeförsäkringar för studenter  
Helårspremien år 2015 är 142 512 kr baserat på 26 245 helårsstudenter.  
Personskadeförsäkringar hanteras numera via Universitets-och högskolerådet och de kan inte ta fram statistik per lärosäte.
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8.13 Tilläggsupplysningar och noter
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och för-


ordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.


Brytdagen för periodens löpande bokföring var den 5 


januari 2016.


Om inget annat anges redovisas beloppen i den ekonomiska 


redovisningen i tusental kronor.


För universitet och högskolor gäller undantag från vissa 


bestämmelser i förordningar enligt nedan;


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen om redovisning av anslagsmedel enligt 12 § anslags-


förordningen (2011:223). Avräkning mot anslag och anslags-


poster för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i 


Riksgälden ska ske i samband med de månatliga utbetalning-


arna till respektive lärosätes räntekonto i Riksgälden.


Universitet och högskolor medges undantag från 7 § 


anslagsförordningen (2011:223) på så sätt att lärosätet får 


överföra såväl överproduktion som outnyttjat takbelopp 


(anslagssparande) till ett värde av högst tio procent av tak-


beloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära 


regeringens medgivande.


Universitet och högskolor medges undantag från bestäm-


melsen i 2 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2000:605) om 


årsredovisning och budgetunderlag om att årsredovisningen 


ska innehålla redovisning av väsentliga uppgifter. Universitet 


och högskolor ska istället lämna uppgifter enligt bilaga 6 


Väsentliga uppgifter.


Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet 


av noter till årsredovisningen särskilt beakta att specifikation 


ges av


• Låneram i Riksgälden uppdelad på beviljad låneram och 


utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut, och


• Beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit 


hos Riksgälden.


Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-


serna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) 


om årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen beslutar 


om särskilda anvisningar om vilka uppgifter som ska redovisas 


i budgetunderlaget.


Av 2 kap. 4 a § högskoleförordningen följer att styrelsen 


för ett universitet eller en högskola får uppdra åt ordföranden 


att efter samråd med rektorn fatta beslut om delårsrapport. 


Vidare följer det av 8 kap. 1 § tredje stycket förordningen 


(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att del-


årsrapporten ska skrivas under av myndighetens ledning. 


Med undantag från nämnda bestämmelse får styrelsen för ett 


universitet eller en högskola som ska lämna en delårsrapport 


uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektorn under-


teckna delårsrapporten.


Universitet och högskolor medges undantag från bestämmel-


sen enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) andra stycket om 


årsredovisning och budgetunderlag, om att i årsredovisningen 


upprätta och lämna en finansieringsanalys till regeringen.


Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 


1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen 


(2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar.


En anläggningstillgång som används i myndighetens verk-


samhet får helt eller delvis finansieras med bidrag som har 


mottagits från icke-statlig givare. Detta gäller även för bidrag 


från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har 


tilldelats för ändamålet.


Lunds universitet medges rätt att förvalta donationsmedel 


i aktier och andra värdepapper enligt 12 § donationsförord-


ningen (1998:140). Lärosätet får även uppdra åt någon annan 


att placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. 


Universitetet ska redovisa hur avkastningen har utvecklats i 


förhållande till marknadsindex.


Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § 


andra och tredje stycket avgiftsförordningen (1992:191) om 


disposition av inkomster från avgiftsbelagd verksamhet.


Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 pro-


cent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 


räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa 


hur överskottet ska disponeras.


Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verk-


samhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare 


räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna ett 


förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas. 


Värdering av bankmedel i utländsk valuta 
Innestående behållning på EUR-konto per 2015-12-31 har 


omvärderats till balansdagskurs.


Värdering av fordringar och skulder 
Kundfordringar uppgår till 147 miljoner kronor vilket är en 


ökning med 16 miljoner kronor jämfört med föregående år. 


Kundfordringar som är äldre än sex månader har skrivits av 


som befarad kundförlust. Leverantörsskulder uppgår till 230 


miljoner kronor, en minskning med 6 miljoner kronor jämfört 


med föregående år. Fordringar respektive skulder i utländsk 


valuta har omräknats till balansdagskurs. 


Värdering av varulager 
Varulager har värderats till verkliga värdet på balansdagen.


Värdering av anläggningstillgångar 


Immateriella anläggningstillgångar utgörs främst av 


balanserade utgifter för utveckling av befintlig infrastruktur 


för att säkerställa framtida ekonomiska och kvalitativa fördelar 


för verksamheten genom användning av nyare och effekti-


vare IT-relaterade stödsystem. Den ekonomiska livslängden 


ska vara minst 3 år och anskaffningsvärdet minst 500 tkr. I 


anskaffningsvärdet ingår både externa inköp och universitetets 


egna direkta kostnader för den enskilda tillgången. Immate-


riella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda 
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ekonomiska livslängden med utgångspunkt från den månad 


tillgången tas i bruk.


Materiella anläggningstillgångar utgörs främst av inventa-


rier och utrustning med mera. Den ekonomiska livslängden ska 


vara minst tre år och anskaffningsvärdet minst 20 tkr. Materi-


ella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda 


ekonomiska livslängden med utgångspunkt från den månad 


tillgången tas i bruk


Förbättringsutgifter på annans fastighet som avser 


reparation och underhåll aktiveras då anskaffningsbeloppet 


överstiger 100 tkr och den ekonomiska livslängden beräknas 


vara mer än tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgift på 


annans fastighet anpassas till hyreskontraktets återstående 


längd. 


Avskrivningstider tillämpas enligt följande:


Immateriella anläggningstillgångar 3, 4 eller 5 år


Förbättringsutgifter på annans 
fastighet


3–25 år, enl. hyreskontrakt + ev. 
förlängning


Byggnadsinventarier 3, 5, 7 eller 10 år


Datorer och kringutrustning 3 år


Större server och 
nätverksinstallationer


5 eller 7 år


Lab/verkstadsutrustning 3, 5 eller 10 år


Kontorsmaskiner och 
kopieringsutrustning


3, 4 eller 5 år


Inredning 3, 5 eller 10 år


För konstföremål sker ingen avskrivning. Endast anskaffnings-


värde för konstföremål som förvärvats eller överlåtits från Sta-


tens konstråd från och med år 2004 tas upp i balansräkningen. 


Någon invärdering av tidigare förvärvade konstföremål har inte 


gjorts.


Periodavgränsningsposter 
Periodisering innebär att intäkter och kostnader hänförs till 


det år de avser. I allt väsentligt har periodisering skett för till 


exempel leverantörsskulder, semesterlöneskuld, avgifter och 


bidrag. För utgiftsperiodiseringar har en beloppsgräns om 


50 tkr tillämpats. De fakturor som ankomstregistrerats men 


som inte bokförts senast brytdagen och som avser 2015 har 


manuellt bokats upp som leverantörsskuld och kostnad.


Universitetet reserverar sedan 2004 för upplupna kostnader 


avseende lärarlöneskulder. Reserveringen har skett för sådan 


skuld vilken inte kommer att regleras inom läraravtalets tre-


årsperspektiv. Skulden bygger på ett verkligt antal timmar och 


beräknas enligt en schabloniserad medellön per befattnings-


kategori.


För externfinansierade bidrag och uppdrag tillämpas den 


gällande statliga redovisningsprincipen för intäktsredovisning 


i projekt. För pågående projekt tas intäkter upp motsvarande 


upparbetade kostnader under året. Erhållna medel från 


bidragsgivare som ännu inte använts i verksamheten redovi-


sas som oförbrukade bidrag i balansräkningen. För under året 


avslutade projekt redovisas skillnaden mellan intäkter och kost-


nader som över-/underskott i resultaträkningen. Projekt där 


bidrag, enligt kontrakt, ännu ej erhållits bokförs som fordran 


på bidragsgivaren för den del som är en upparbetad kostnad. 


En prövning görs också av fordrans giltighet mot kontrakt eller 


motsvarande avtal.


Redovisning av indirekta kostnader 
Universitetet tillämpar den sektorsgemensamma modellen 


för redovisning av indirekta kostnader, SUHF-modellen. Enligt 


modellen fördelas indirekta kostnader löpande baserat på 


nedlagda kostnader vilket medför en fullständig kostnadsre-


dovisning på lägsta verksamhetsnivå (kostnadsbärare) och för-


utsättningar för en korrekt periodisering av bidragsinkomster. 


Universitetet fördelar stödverksamhetens kostnader – de 


indirekta kostnaderna – på kostnadsbärarna i relation till 


direkta löne- och driftskostnader (fördelningsbas). 


Transfereringar
Universitetet särredovisar transfereringar då dessa inte repre-


senterar någon egentlig resursförbrukning inom universitetet. 


Transfereringar är medel som är avsedda att användas för 


finansiering av bidrag till externa samarbetspartner samt till 


stipendier med mera. Finansiering motsvarande kostnaderna 


har hämtats från anslag och bidrag. Exempel på transfere-


ringar är stipendier, medel från EU till projekt där universitetet 


är koordinator, medel till ESS AB samt överföring av strategiska 


forskningsmedel till andra lärosäten. 


Avstämning av mellanhavanden med andra statliga 
myndigheter
Vid inrapportering till statsredovisningen ska varje transaktion 


till annan statlig myndighet kunna särredovisas. Erhållna bidrag 


och avgifter samt givna bidrag och köp ska redovisas och stäm-


mas av med varje statlig motpart för belopp överstigande en 


miljon kronor. För fordringar och skulder över årsskiftet gäller 


att belopp över ett hundra tusen kronor ska stämmas av. Lunds 


universitet har i sin kodsträng en unik kod för varje myndighet 


och en gemensam kod för samtliga övriga motparter för att 


kunna särskilja dessa transaktioner. Efter årets avstämning med 


andra statliga myndigheter har universitetet inga oförklarade 


differenser.


Donationsmedel 
Universitetet har medgivande från regeringen, enligt § 12 


donationsförordningen, att placera donationsmedel som inte 


skall förbrukas inom de närmaste två åren utanför Riksgälden. 


Behovet av likvida medel de närmaste två åren beräknas uppgå 


till 14 mnkr.







92 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


NOTER
Belopp i tusentals kronor där annat ej anges.


1. Intäkter av anslag 


2015 2014


Grundläggande utbildning 1 929 970 1 891 445


Forskning/forskarutbildning 1 586 948 1 885 441


Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 424 011 422 476


Ersättningar för ekonomiska analyser 4 597 4 577


Summa intäkter av anslag 3 945 526 4 203 939


Lämnade bidrag finansierade med statsbudgetmedel uppgår till 564 448 
tkr och redovisas under transfereringar i resultaträkningen. Dessa lämnade 
bidrag avser finansiering av forskarskolor med 4 996 tkr, överföring av 
strategiska forskningsmedel med 38 672 tkr, kårstöd 8 780 tkr och till 
European Spallation Source ESS AB 512 000 tkr.


2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar 


2015 2014


Uppdragsforskning 103 759 127 168


Uppdragsutbildning 81 431 89 926


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 73 367 60 556


Uthyrning bostäder studenter/gästforskare 65 406 64 048


Beställd utbildning 13 142 9 917


Högskoleprovsavgifter 4 813 3 258


Museum, entréavgifter 1 604 1 627


Summa intäkter av avgifter enl regleringsbrev 343 521 356 501


Rådgivning och annan liknande service 227 244 199 150


Lokaler, parkering 92 885 89 297


Konferenser och kurser 9 802 10 343


Informations- och kursmaterial 7 149 7 498


Tidskrifter o andra publikationer 3 334 3 370


Summa intäkter enligt § 4 avgiftsförordningen 340 413 309 658


Kopior allmänna handlingar (avg förordn §15) 57 42


Summa kopior allmänna handlingar (avg 
förordn §15)


57 42


Vidarefakturering av kostnader, försäljning av 
material


61 127 46 681


Redovisningstjänster stiftelser mm 6 846 6 386


Sponsring 1 163 1 209


Förseningsavgifter och skadestånd -107 1 566


Summa intäkter av andra ersättningar 69 028 55 842


Reavinster försäljning anläggningstillgångar 
utomstatligt


863 2 767


Summa reavinst förs anl tillg utomstatl 863 2 767


Summa intäkter av avgifter och andra 
ersättningar


753 883 724 809


Intäkter enl § 4 (exkl lokaler) i förhållande till 
totala kostnader*


3,3% 3,0%


*) Fr o m 2009 får universitet och högskolor ta 
ut avgifter för lokaler som ursprungligen har 
hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den 
begränsning som följer av § 4 andra stycket. 
Intäkter av lokalhyror uppgick 2015 till 85 219 
tkr (81 642 tkr).


Särredovisning av avgiftsbelagd verksamhet – 
tjänsteexport


Intäkter 168 511 141 380


Kostnader -168 511 -141 380


Som tjänsteexport definieras universitetets försäljning av tjänster 
till utländska motparter. Kostnaderna beräknas vara lika stora som 
intäkterna. Fr o m 2013 används SUHF:s rekommendation vid beräkning 
av tjänsteexport. Ökningen beror främst på att studieavgifterna har ökat 
med 14,9 miljoner samt rådgivning och liknande tjänster med 16,6 miljoner. 
Samtidigt har uppdragsutbildningen minskat med 7,2 miljoner.


3. Intäkter av bidrag (per finansiär)


2015 2014


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 1 492 899 1 348 138


Övriga organisationer och ideella föreningar 848 462 749 104


EU:s institutioner 187 788 235 180


Övriga länder och internationella 
organisationer


90 723 83 554


Privata företag 89 734 69 771


Kommuner och landsting 59 996 59 261


Bidrag från enskilda 4 492 2 661


Statliga bolag 2 307 1 336


Summa intäkter av bidrag 2 776 401 2 549 006


4. Finansiella intäkter 


2015 2014


Reavinst avyttr kortfristiga placeringar 7 501 0


Orealiserade värdeökningar aktier 7 280 0


Ränteintäkter m m, övrigt 4 513 3 998


Valutakursvinster 4 167 1 726


Ränteintäkter, räntekonto RGK 1 769 18 314


Ränteintäkter, donationsmedel 75 90


Summa finansiella intäkter 25 306 24 128


5. Kostnader för personal 


2015 2014


Lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter 3 239 303 3 192 196


Övriga personalkostnader 1 610 385 1 553 741


Summa kostnader för personal 4 849 688 4 745 937


Andelen av lönesumman som avser arvoden till styrelse, kommittéer eller ej 
anställd personal (uppdragstagare) uppgår till 3%.


6. Kostnader för lokaler


2015 2014


Hyror exkl el och värme 882 899 860 734


Driftskostnader (el, gas, fjärrvärme, vatten) 81 077 74 868


Renhållning, bevakning och övriga 
driftskostnader


44 252 38 335


Summa kostnader för lokaler 1 008 228 973 936
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Sammanställning av lokalkostnader enligt 
SUHF rekommendation


2015 2014


Total årshyra enl hyresavtal 819 581 796 969


Total mediakostnad, el, värme, kyla, vatten etc. 89 430 86 397


Reparation av lokaler 4 513 5 677


Totala avskrivningar 41 593 32 918


Total lokalvårdskostnad 80 000 77 000


Driftskostnader för bevakning, larm, skalskydd, 
säkerhet


5 902 5 387


Övriga lokalkostnader/lokaltillbehör 22 981 13 906


Kostnader för förprojektering 0 0


Kostnader för egna fastigheter 0 0


Kostnader för student-och gästforskarbostäder 65 822 65 600


Totala externa hyresintäkter -85 219 -81 746


Summa lokalkostnader 1 044 602 1 002 108


Summa lokalkostnader exklusive 
studentbostäder


978 780 936 507


7. Övriga driftskostnader


2015 2014


ALF-avtal 424 011 422 476


Övriga tjänster 319 906 253 694


Övriga varor 261 829 246 350


Resor 103 757 108 636


Konsultuppdrag 88 017 96 984


Datatjänster 65 785 69 885


E-resurser 63 659 54 368


Reparationer och underhåll 43 937 38 464


Utbildningstjänster 43 302 57 146


Korttidsinvesteringar, livslängd 1–3 år och/eller 
500 euro


33 233 31 276


Tryckning, publikationer och pappersvaror 32 396 35 409


Post och Tele 19 139 19 457


Forskningsuppdrag 13 863 12 223


Varutransporter och fraktavgifter 5 563 7 338


Leasingavgifter vid operationell leasing och 
maskinhyror


5 524 6 447


Reaförlust avyttring anläggningstillgångar 5 455 705


Kontorsmateriel 5 150 6 020


Offentligrättsliga avgifter 1 818 1 910


Varulagerförändring 1 114 -1 388


Skatter 567 664


Aktivering/särsk periodisering utveckling anl 
tillg i egen regi


-2 068 -4 452


Summa övriga driftskostnader 1 535 957 1 463 611


8. Finansiella kostnader 


2015 2014


Räntekostnader, lån RGK 7 848 3 226


Valutakursförluster 6 690 5 404


Räntefonder orealiserade värdeminskning 2 745 0


Räntekostnader, övrigt 281 561


Övriga finansiella kostnader 1 0


Summa finansiella kostnader 17 565 9 192


9. Transfereringar (per finansiär) 


Erhållna medel för finansiering av bidrag 2015 2014


Medel som erhållits fr statens budget för 
finansiering av bidrag


564 448 130 175


Statliga myndigheter inkl affärsverk 161 751 132 301


Övriga organisationer och ideella föreningar 56 933 53 329


Övriga länder och internationella 
organisationer


12 208 13 866


EU:s institutioner 7 858 16 345


Privata företag 4 059 5 360


Kommuner och landsting 157 283


Summa erhållna medel 807 415 351 658


Lämnade bidrag


Lämnade bidrag till statliga bolag -512 182 -82 000


Lämnade bidrag till statl myndigheter inkl 
affärsverk


-124 532 -127 595


Lämnade bidrag till enskilda personer -92 829 -82 153


Lämnade bidrag till övriga länder och 
internationella organisationer


-26 327 -20 579


Lämnade bidrag till privata företag och 
privatägda ekonomiska föreningar


-21 501 -16 475


Lämnade bidrag till landsting -12 658 -7 998


Lämnade bidrag till övriga organisationer och 
ideella föreningar


-12 603 -8 814


Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn -4 264 -3 850


Lämnade bidrag till kommuner och kommunala 
bolag


-519 -2 193


Summa lämnade bidrag -807 415 -351 658


Saldo transfereringar 0 0


Lämnade bidrag utgörs främst av förmedlade bidrag till statliga 
myndigheter och statliga bolag. 
Ökningen jämfört med tidigare beror på utbetalningen till European 
Spallation Source ESS AB 512 000 tkr.


10. Kapitalförändring enligt resultaträkningen 


2015 2014


Anslagsfinansierad verksamhet -287 281 -34 935


Bidragsfinansierad verksamhet 19 402 14 275


Avgiftsfinansierad verksamhet -10 774 5 040


Redovisad kapitalförändring -278 654 -15 620


Kapitalförändring per område


Belopp i tkr


Balanserad
kapitalför-


ändring (A)


Årets 
kapitalför-
ändring (B)


Summa
 (A+B)


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Utbildning enligt uppdrag 
i regleringsbrev


281 969 51 804 333 773


Uppdragsverksamhet 32 184 -10 841 21 343


Summa 314 153 40 962 355 115


Forskning och utbildning på forskarnivå


Forskning och utbildning på 
forskarnivå


1 248 590 -319 683 928 907


Uppdragsverksamhet -715 67 -648


Summa 1 247 875 -319 616 928 259


Total 1 562 028 -278 654 1 283 374
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11. Balanserade utgifter för utveckling


2015 2014


IB anskaffningsvärde 25 087 24 106


Årets anskaffningar 354 981


Årets försäljning/utrangering -2 789 0


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 22 652 25 087


IB ack avskrivningar -22 645 -20 949


Årets avskrivningar -1 747 -1 696


Årets försäljning/utrangering 2 653 0


UB ack avskrivningar -21 739 -22 645


Bokfört värde 913 2 442


12. Rättigheter och andra immateriella 


anläggningstillgångar


2015 2014


IB anskaffningsvärde 27 890 18 503


Årets anskaffningar 7 747 10 854


Årets försäljning/utrangering -2 811 -1 467


Årets slutförda pågående nyanläggningar 0 0


UB anskaffningsvärde 32 826 27 890


IB ack avskrivningar -16 280 -14 801


Årets avskrivningar -4 216 -2 946


Årets försäljning/utrangering 2 811 1 467


UB ack avskrivningar -17 685 -16 280


Bokfört värde 15 141 11 610


13. Förbättringsutgifter på annans fastighet 


2015 2014


IB anskaffningsvärde 669 312 616 006


Årets anskaffningar 63 452 76 698


Årets försäljning/utrangering -80 586 -23 392


UB anskaffningsvärde 652 178 669 312


IB ack avskrivningar -351 349 -332 774


Årets avskrivningar -53 626 -41 836


Årets försäljning/utrangering 77 346 23 261


UB ack avskrivningar -327 630 -351 349


Bokfört värde 324 548 317 963


Förändring av myndighetskapitalet (tkr)


Stats-
kapital


Dona-
tionska-


pital


Resultat-
andelar i 
hel- och 
delägda


Invär-
derat 


kapital


Föränd-
ring 


dona-
tionska-


pital


Kapi-
talför-


ändring 
Anslag


Kapi-
talför-


ändring 
Avgift


Kapi-
talför-


ändring 
Bidrag


Kapi-
talför-


ändring 
enligt 


RR Summa


Utgående balans 2014 22 916 4 770 19 552 4 068 22 657


Ändrade redovisningsprinciper
Rättelser


A Ingående balans 2015 22 916 4 770 19 552 4 068 22 657 1 478 512 18 382 53 727 -15 620 1 608 965


Föregående års kapitalförändring 0 0 0 0 0 -34 935 5 040 14 275 -15 620 0


Balanserat kapital 22 916 4 770 19 552 4 068 22 657 1 443 577 23 422 68 002 0 0


Utdelning från hel- och delägda 
företag


0 0 -392 0 0 98 0 294 0 0


Mikael Hansen 0 90 0 0 0 0 0 -90 0 0


Förändring koncernstruktur 0 0 1 009 0 0 0 0 0 0 1 009


Avr med statskap för avskrivning 
2014 på invärderade tillgångar


0 0 0 -1 723 0 0 0 1 723 0 0


Omföring kapital, resultat 0 0 0 0 1 980 0 0 -1 980 0 0


Kapitalflyttning 0 0 0 0 0 3 178 -69 -3 109 0 0


Kapitalflyttning  
verksamhet 10 och 30


0 0 0 0 0 -139 494 33 176 106 318 0 0


Årets kapitalförändring UB 0 0 0 0 0 -287 281 -10 774 19 402 -278 654 -278 654


B Summa årets förändring 0 90 617 -1 723 1 980 -423 499 22 333 122 557 -278 654 -277 645


C Utgående balans 2015 A + B 22 916 4 860 20 169 2 344 24 637 1 055 013 40 715 176 284 0 1 331 320







95LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


14. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 


2015 2014


IB anskaffningsvärde 3 110 595 2 660 750


Årets anskaffningar 427 311 306 198


Årets försäljning/utrangering -328 987 -114 043


Årets slutförda pågående nyanläggningar 555 959 257 690


UB anskaffningsvärde 3 764 878 3 110 595


IB ack avskrivningar -2 154 200 -1 986 858


Årets avskrivningar -320 967 -277 957


Årets försäljning/utrangering 325 529 110 615


UB ack avskrivningar -2 149 638 -2 154 200


Bokfört värde, exklusive finansiell leasing 1 615 239 956 395


Finansiell leasing


IB anskaffningsvärde 1 405 1 405


Årets anskaffningar 0 0


Årets försäljning/utrangering -594 0


UB anskaffningsvärde 811 1 405


IB ack avskrivningar -1 405 -1 405


Årets avskrivningar 0 0


Årets försäljning/utrangering 594 0


UB ack avskrivningar -811 -1 405


Bokfört värde 0 0


Totalt bokfört värde för maskiner, inventarier, 
installationer m m


Maskiner, inventarier, installationer m m 1 615 239 956 395


Finansiell leasing, maskiner/inventarier 0 0


Summa maskiner, inventarier, installationer m.m 1 615 239 956 395


15. Pågående nyanläggningar


2015 2014


IB anskaffningsvärde 708 935 609 541


Årets anskaffningsvärde 188 801 357 083


Färdigställda anläggningar -555 959 -257 690


UB anskaffningsvärde, bokfört värde 341 776 708 935


16. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar


2015 2014


Förskott mikroskop Kemicentrum leverans 2016 5 100 0


Förskott mikroskop Mikroskopicentrum, 
leverans 2015


0 19 800


Förskott kabinettdiskmaskin Biomedicinskt 
centrum, leverans 2015


0 627


Summa förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar


5 100 20 427


17. Andelar i hel- och delägda företag


Antal 
styck


Företag Nom värde 
innehavet 


Anskaff-
ningsvärde


Värde 
2015


Värde 
2014


100 LUIS AB 100 10 802 52 395 39 161


Summa andelar i hel- och delägda företag 52 395 39 161


18. Andra långfristiga värdepappersinnehav


2015 2014


Aktier och andelar:


IB anskaffningsvärde 43 330 42 549


Uppskrivningar till marknadsvärde 7 280 0


Årets anskaffningar 27 311 781


Årets försäljningar -17 477 0


UB anskaffningsvärde aktier och andelar 60 444 43 330


Marknadsvärde aktier och andelar 60 444 55 947


Obligationer och andra värdepapper:


IB anskaffningsvärde 65 734 64 128


Nedskrivning till marknadsvärde -2 745 0


Årets anskaffningar 32 786 1 606


Årets försäljningar 0 0


UB anskaffningsvärde obligationer och andra 
värdepapper


95 775 65 734


Marknadsvärde obligationer och andra 
värdepapper


95 775 64 863


Värdepapperens sammanlagda marknadsvärde 156 219 120 810


Värdepapper som är anläggningstillgångar är upptagna till 
anskaffningsvärde.
2014 bokfördes ej värdespappersinnehavets marknadsvärdet därav 
differens mot balansräkningen för 2014.


19. Andra långfristiga fordringar


2015 2014


Revers med låntagare Stiftelsen Michael 
Hansens kollegium 


2 000 2 000


2 000 2 000


20. Kundfordringar


2015 2014


Kundfordringar, utomstatliga 127 918 100 034


Reservering osäkra fordringar -3 828 -1 788


Summa kundfordringar 124 090 98 246


21. Fordringar hos andra myndigheter


2015 2014


Mervärdesskattefordran och övriga fordringar 120 778 104 072


Kundfordringar 22 620 32 540


Summa fordringar hos andra myndigheter 143 398 136 613


22. Övriga kortfristiga fordringar 


2015 2014


Övriga fordringar 863 585


Reseförskott 834 1 350


Summa övriga kortfristiga fordringar 1 697 1 935
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23. Förutbetalda kostnader


2015 2014


Förutbet hyreskostnader, övriga 216 452 222 872


Förutbetalda köpta tjänster och varor 41 595 48 245


Förutbet hyreskostnad avs andra myndigheter 10 336 10 145


Summa förutbetalda kostnader 268 384 281 262


I posterna Förutbetalda hyreskostnader ingår långa (vanligen 10 år) 
förskottsbetalda hyror med belopp 16 087 tkr (29 635 tkr).


24. Upplupna bidragsintäkter


2015 2014


Upplupna bidragsintäkter övriga 188 832 130 266


Upplupna bidragsintäkter andra myndigheter 138 347 83 120


Upplupna bidragsintäkter utländska 93 361 76 839


Summa upplupna bidragsintäkter 420 540 290 226


25. Övriga upplupna intäkter 


2015 2014


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs, övriga 16 049 22 240


Upplupna intäkter uppdrag o övr förs andra 
myndigheter


10 483 7 221


Summa övriga upplupna intäkter 26 533 29 461


26. Avräkning med statsverket


2015 2014


Anslag i räntebärande flöde


Ingående balans 0 0


Redovisat mot anslag 4 509 974 4 334 114


Anslagsmedel som tillförts räntekonto -4 509 974 -4 334 114


Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0


27. Behållning räntekonto i Riksgälden 


2015 2014


Räntekontot 2 927 668 3 693 952


I behållningen på räntekontot ingår 7 299 tkr som avser donationsmedel 
som är placerade i RGK.


Beviljad kredit på räntekontot uppgår till 0 kr (309 000 tkr)


28. Kassa och bank 


2015 2014


Bankmedel, EU-medel 101 688 76 751


Bankmedel, donationsmedel 115 11


Summa kassa och bank 101 803 76 762


29. Statskapital utan avkastningskrav


2015 2014


Överföring till Lunds universitet 
Innovationssystem AB (LUIS AB) 


20 000 20 000


Kulturtillgångar överförda från Statens 
konstråd


1 826 1 826


Anslagsfinansierad konst 1 090 1 090


Summa statskapital 22 916 22 916


30. Donationskapital


2015 2014


Donation från bokförläggare Michael Hansen 2 000 2 000


Årets donation UB 0 66


Donationsfinansierad konst Skissernas museum 
och UB


2 860 2 795


Avkastning Michael Hansen avseende 2014 
utdelat under 2015


0 -90


Summa donationskapital 4 860 4 770


Donationskapitalet från Michael Hansen är, enligt stiftelseförordnandet, 
utlånat till Stiftelsen Michael Hansens Kollegium (se not 17). Avkastningen 
(ränteintäkt) utdelas till samma stiftelse. 
Utdelningen sker samma år som avkastningen erhålls.


31. Resultatandelar i hel- och delägda företag 


2015 2014


IB resultatandelar 19 552 19 445


Kapitaltillskott Kammarkollegiet 1 000 0


Justering av resultatandelar 9 0


Överfört från föregående års resultat -392 107 852


UB resultatandelar 20 169 19 552


32. Balanserad kapitalförändring 


2015 2014


IB balanserad kapitalförändring 1 577 346 1 654 260


Kapitalförändring föreg år -15 620 -76 665


Disp av resultat


– till Donationskapital -90 -100


– omföring anslagsfinansierad konst 0 -41


– till Resultatandelar i hel- och delägda företag 392 -108


Rest kapitalförändring föreg år -15 318 -76 914


 


UB balanserad kapitalförändring 1 562 028 1 577 346


33. Avsättningar för pensioner och liknande 


förpliktelser 


2015 2014


Pensionförmåner som ska bekostas av 
universitetet


Ingående avsättning 32 723 34 077


+ Årets pensionskostnad 16 776 16 341


+ Särskild löneskatt 4 070 3 964


- Årets pensionsutbetalningar -21 354 -21 659


Utgående avsättning 32 215 32 723


34. Övriga avsättningar


2015 2014


Avsättning för kompetensutveckling enligt 
avtal


Ingående avsättning 45 123 0


Årets förändring 752 45 123


Utgående avsättning 45 875 45 123







97LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


35. Lån i Riksgälden


2015 2014


Lån anläggningstillgångar IB 719 237 676 038


Nyupptagna lån 37 019 219 981


Amorteringar -192 036 -176 782


UB lån anläggningstillgångar 564 221 719 237


Beviljad låneram i Riksgälden 936 000 900 000


36. Kortfristiga skulder till andra myndigheter


2015 2014


Skuld till Skatteverket (Arbetsgivaravg) 85 196 83 497


Leverantörskulder andra myndigheter 52 851 53 452


Utg mervärdesskatt 25 935 22 418


Övriga skulder 8 9


Valutasäkring 0 9 334


Avtalsförsäkring 0 43


Summa skulder till andra myndigheter 163 990 168 752


37. Leverantörsskulder


2015 2014


Leverantörsskulder utomstatliga 176 926 182 815


38. Övriga kortfristiga skulder 


2015 2014


Avräkningskonto EU 96 998 50 176


Personalens källskatt 80 234 79 565


Övriga skulder 5 794 268


Div avräkningskonton (outredda inbetalningar 
m.m.)


3 798 2 508


Bidrag för vidareförmedling från icke-statliga 
bidragsgivare


-332 0


Summa övriga skulder 186 491 132 517


39. Depositioner


2015 2014


Depositioner från studenter för nycklar/kodkort 4 903 4 773


40. Upplupna kostnader


2015 2014


Upplupen semesterlöneskuld 184 394 182 344


Upplupna sociala avgifter 106 859 106 589


Upplupna löner 32 181 36 342


Övriga upplupna kostnader avs statl 
myndigheter (kombinationsläkare mm)


2 789 -215


Övriga upplupna kostnader -19 800 -34 491


Summa upplupna kostnader 306 423 290 569


41. Oförbrukade bidrag (per finansiär)


2015 2014


Statliga myndigheter inkl statliga affärsverk 2 157 370 2 067 573


Övriga organisationer och ideella föreningar 833 466 778 386


Övriga länder och internationella 
organisationer


128 583 104 751


Donationsmedel1 120 794 122 402


EU:s institutioner 115 696 141 433


Privata företag 85 296 101 220


Kommuner och landsting 64 794 45 560


Bidrag från enskilda 28 259 24 151


Statliga bolag 1 950 355


Summa oförbrukade bidrag 3 536 209 3 385 832


1) Donationsmedel är till största delen bidrag från enskilda.


I det totala beloppet för oförbrukade bidrag år 2015 ingår för framtida 
avskrivningar uppbundet belopp 521 818 tkr (436 833 tkr år 2014). Detta 
motsvarar en andel av 14,76% (12,90% år 2014). 


Förbrukningstakt för oförbrukade statliga bidrag beräknad enligt HFRs 
modell.
Oförbrukade bidrag 2 157 479 tkr (2 070 269 tkr 2014) minus upplupna 
bidragsintäkter 138 347 tkr (83 120 tkr 2014).


Förbrukningshastighet 2015 2014


Inom 3 mån 378 017 370 129


3 –12 mån 1 134 051 1 110 388


1 år – 3 år 507 063 506 632


> 3 år 0 0


Summa 2 019 132 1 987 149


Differensen mot oförbrukade bidrag per finansiär beror på statliga medel
som är utbetalda via icke statlig finansiär.


42. Övriga förutbetalda intäkter 


2015 2014


Förutbet int uppdrag o övr försäljn, övriga 145 791 160 478


Förutbet int uppdrag o övr försäljn avs andra 
myndigheter


41 947 48 723


Förutbet hyreintäkter, utomstående 3 426 3 825


Summa övriga förutbetalda intäkter 191 164 213 026


I det totala beloppet för övriga förutbetalda intäkter år 2015 ingår för 
framtida avskrivningar uppbundet belopp 7 650 tkr (4 161 tkr år 2014). 
Detta motsvarar en andel av 4,00% (1,95% år 2014).
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43. Redovisning av avgifter enligt FÅB 3 kap 2 §


Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)


Verksamhet


Över-/
underskott 
t.o.m. 2013


Över-/
underskott 


2014 Intäkter 2015
Kostnader 


2015
Över-/under-


skott 2015


Ack över-/ 
underskott, 


utgående 
2015


Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå


Beställd utbildning 9 721 3 274 13 142 18 526 -5 384 7 611


Yrkeshögskolan, KY m.m.


Uppdragsutbildning 9 038 2 868 81 431 86 888 -5 457 6 449


Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter -14 161 3 108 73 367 69 027 4 340 -6 713


Summering 4 598 9 250 167 940 174 441 -6 501 7 347


Forskning eller utbildning på forskarnivå


Uppdragsforskning -580 -898 103 759 103 692 67 -1 411


Summering -580 -898 103 759 103 692 67 -1 411


Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller


Högskoleprovet -2 504 -118 4 813 3 882 931 -1 691


Upplåtande av bostadslägenhet utbytesprogram 
och gästforskare


-71 450 -4 993 65 406 68 422 -3 016 -79 459


Upplåtande av bostadslägenhet regeringsbeslut (U2010/4277/UH)


Övrigt enligt bilaga 4 0 0 1 604 1 604 0 0


Summering -73 954 -5 111 71 823 73 908 -2 085 -81 150


Vid jämförelse med det bokförda kapitalet för respektive verksamhetsgren ingår kapitalflytt med 166 tkr för beställd utbildning, 8 666 tkr för 
uppdragsutbildning och 24 606 tkr för uppdragsforskning. Dessutom har nollställning av kodsträngar på aktiviteter med saldo noll totalt skett med 3 610 tkr 
för beställd utbildning, 615 tkr för uppdragsutbildning och 517 tkr för uppdragsforskning.


Tjänsteexport ingår med 37 041 tkr i intäkterna för uppdragsutbildning, 3 587 tkr för beställd utbildning, 18 037 tkr för uppdragsforskning och 72 911 tkr för 
utbildning för studieavgiftsskyldiga studenter.


44. Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen


2015 2014


A. Ackumulerat överskott i avgiftsfinansierad 
verksamhet


5 936 19 063


B. Årets totala omsättning i avgiftsfinansierad 
verksamhet


271 699 311 360


A i procent av B 2,2% 6,1%


45. Övriga ansvarsförbindelser avseende hyresavtal


2015 2014


CRC avtal 90101


Avtal att betala hyrestillägg år 16-20 vid 
uppsägning efter 10 år


160 205 160 205


Nanolab avtal M17-618


Engångskostnad 10 600 tkr år 2021 + 
hyrestillägg 460 tkr/kvartal i fem år vid 
uppsägning efter år 10


30 400 30 400


BMC avtal M17-724


Hyrestillägg 5 160 000 kr/år år 11 vid 
uppsägning till år 15 vid uppsägning efter år 10


25 800 25 800
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8.14 Stiftelser med anknuten förvaltning
Universitetet förvaltar 692 (689 under 2014) anknutna stiftelser. Sammanlagt uppgår 
 placeringarnas marknadsvärde till cirka 2,4 miljarder kronor (2,4 miljarder kronor). Univer-
sitetets kostnader för förvaltningen av de anknutna stiftelserna har beräknats och debiterats 
stiftelserna. Totalt uppgår den erhållna ersättningen till 6,8 mnkr (6,4 mnkr ). 


Universitetsstyrelsen är förvaltare för Lunds universitets 


anknutna stiftelser. Vissa frågor har delegerats till särskild 


inrättade styrelser, donationsstyrelsen och donationsfastig-


hetsstyrelsen. En omorganisation har gjorts under året som 


innebär att donationsstyrelsen har övertagit donationsfastig-


hetsstyrelsens ansvarsområde. Donationsfastighetsstyrelsen 


har avvecklats. 


Universitetets anknutna stiftelser äger bland annat aktier, 


obligationer, byggnader och mark. Markinnehavet ger i viss 


mån möjlighet till markbyten som kan vara till nytta för uni-


versitetets nuvarande verksamhet och framtida expansion. En 


av stiftelserna, Stiftelsen Akademihemman, äger 30 procent 


av aktierna i bolaget Science Village Scandinavia AB och 


fastigheter där universitetet bedriver verksamhet exempelvis 


Pufendorfinstitutet och Juridicum. 


Av universitetets 692 stiftelser samförvaltas 647 stycken. I 


dessa stiftelser kan aktiva placeringsbeslut fattas inom ramen 


för ett av universitetsstyrelsen fastställt placeringsreglemente. 


Övriga stiftelser har i varierande grad, i sina förordnanden, 


begränsningar i placeringsinriktningen. Kapitalet i samför-


valtningen förvaltas i egen regi. De finansiella tillgångarna 


i samförvaltningen uppgick vid årets slut till 2 120 mnkr (2 


126 mnkr). Allokeringen av tillgångarna utgjordes av svenska 


aktier (64 procent), strukturerade produkter och obligationer 


(23 procent) samt banktillgodohavanden (13 procent). 


Avkastningen för de samförvaltade stiftelserna uppgår 


under året till + 2,4 procent (+ 13,6 procent). Utvecklingen 


av stiftelsernas jämförelseindex uppgår till + 5,3 procent (+ 


12,2 procent). Stiftelsernas jämförelseindex utgörs av SIXRX 


(50 procent), T-bond (35 procent) samt T-bill (15 procent). 


De anknutna stiftelserna har under året delat ut 65,3 mnkr 


(84,1 mnkr) för ändamål i enlighet med donatorernas öns-


kemål. Merparten av detta belopp finansierar universitetets 


forskning, men en del av medlen finansierar även resebidrag 


och stipendier till universitetets studenter.


UNIVERSITETET HAR UNDER ÅRET ÅTAGIT SIG ATT 
FÖRVALTA FÖLJANDE NYA STIFTELSER:


Karl-Erik Sahlbergs stiftelse
Stiftelsens ändamål är att premiera talangfulla nyutexamine-


rade studenter vid LTH med inriktning på kemi.


Stiftelsekapital: 1 mnkr 


Ingeborg Hjorth-Åkermans och Folke Åkermans 
stiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja humanistisk forskning.


Stiftelsekapital: 4,5 mnkr (ytterligare kapital kommer att till-


skjutas under 2016)


Stiftelsen Makarna Gunnar och Siri Almroths, Västra 
Alstad, minnesfond
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig medicinsk 


forskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. 


Företräde för forskning rörande neurologiska sjukdomstillstånd 


– däribland forskning med särskild inriktning på förhållanden 


avseende smärtlindring.


Stiftelsekapital: 0,01 mnkr (ytterligare kapital kommer att 


tillskjutas under 2016)


Under året har dessutom 2,5 mnkr inbetalats till redan befint-


liga stiftelser. 
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8.15 Redovisning av takbelopp
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Utfall avseende perioden 2015-01-01– 2015-12-31


Utbildningsområde Utfall HST Utfall HPR HST 
Ersättning 


(tkr)


HPR 
Ersättning 


(tkr)


Utfall total 
ersättning 


(tkr)


Humaniora 3 534 2 522 102 986 49 876 152 862


Teologi 320 187 9 315 3 693 13 008


Juridik 2 052 1 836 59 786 36 315 96 101


Samhällsvetenskap 7 610 6 362 221 766 125 824 347 590


Naturvetenskap 2 504 2 001 129 592 87 323 216 915


Teknik 5 759 5 144 298 059 224 485 522 545


Farmakis      


Vård 1 404 1 327 77 274 63 252 140 526


Medicin 2 248 2 133 138 211 159 505 297 716


Undervisning 109 91 3 572 3 508 7 080


Verksamhetsförlagd utb. 0 0 2 3 5


Övrigt 236 230 9 823 7 760 17 583


Design 140 140 20 532 12 509 33 041


Konst 74 74 15 407 6 614 22 021


Musik 384 384 48 584 30 719 79 303


Teater 55 55 16 036 7 987 24 023


DE, KO, MU, TA över tak 359 337 18 601 14 728 33 329


Summa 26 789 22 823 1 169 545 834 102 2 003 647


Takbelopp (tkr)     1 870 119


Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 133 528


ANTAL HELÅRSSTUDENTER INOM VISSA KONSTNÄRLIGA OMRÅDEN
Totalt antal utbildade helårsstudenter 355 inom design. Högst får 140 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 158 inom konst. Högst får 74 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 437 inom musik. Högst får 384 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Totalt antal utbildade helårsstudenter 62 inom teater. Högst får 55 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 


Övriga helårsstudenter har avräknats mot utbildningsområdet Teknik.
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8.16 Anslagssparande och överproduktion
Anslagssparande och överproduktion (tkr)


A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)


Årets takbelopp 1 870 119


+ Ev. ingående anslagssparande  


Summa (A) 1 870 119


B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Ersättning för HPR från december föregående budgetår 8 964


Utfall total ersättning enligt tabell 1 2 003 647


+ Ev. ingående överproduktion 183 995


Summa (B) 2 196 606


Summa (A-B)1 -326 487


1) Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.


Anslagssparande


Totalt utgående anslagssparande (A-B)


- Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet2


Utgående anslagssparande 0


Överproduktion


Total utgående överproduktion 326 487


- Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet2 139 475


Utgående överproduktion 187 012


2) Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande. 
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9. Om årsredovisningen
Lunds universitets årsredovisning regleras av förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten och av 
hur universitetet arbetar i enlighet med principerna tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, 
begriplighet och transparens. 


Kvantitativa uppgifter om volym och utveckling hämtas främst 


ur universitetens verksamhetssystem. Kvalitativa uppgifter 


om utveckling och händelser kommer från beslut, protokoll, 


nyhetsbrev, kalendarier etc.


INDIVIDBASERAD STATISTIK 
Enligt regleringsbrev för universitet och högskolor ska indi-


vidbaserad statistik i årsredovisningen redovisas för det totala 


antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl 


som talar mot det. Universitetet redovisar i princip alla upp-


gifter uppdelat på kön. Dock kan samma statistik även visas 


uppdelad på annan bas än kön. I dessa fall framgår ibland inte 


könsuppdelningen i undergrupper. 


UPPGIFTER OM STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ 
Uppgifter om sökande till program och kurser vid universitet 


hämtas från antagningssystemet NyA genom verksamhetsin-


formationssystemet Kuben. Siffrorna som används är de som 


gäller vid sista ansökningsdag i respektive antagningsomgång 


och avser unika individer. 


Största delen av uppgifterna om studenter hämtas från 


LADOK. Den 18 januari 2016 skapades årsredovisningsfilen 


med data som rör 1 januari till 31 december 2015. Uppgifter 


om inresande studenter utanför utbytesprogram baseras på 


antagandet att dessa har eller har haft tillfälligt samordnings-


nummer i stället för svenskt personnummer i Ladok. Enligt lag 


får ingen registrering av medborgarskap ske. 


Helårsstudenter: En helårsstudent motsvarar registreringar 


omfattande 60 högskolepoäng under ett kalenderår, gjorda 


av en eller flera studenter. Antalet helårsstudenter räknas ut 


genom att alla studenters registrerade högskolepoäng läggs 


ihop och delas med 60. 


Helårsprestationer: En helårsprestation motsvarar godkända 


resultat under ett kalenderår som omfattar 60 högskolepoäng, 


presterade av en eller flera studenter. Antalet helårsprestatio-


ner räknas ut genom att alla studenters godkända högskole-


poäng läggs ihop och delas med 60. Registrerade individer: 


Omfattar studenter registrerade på kurser vårterminen 2015 


och höstterminen 2015. Omregistreringar ingår inte. 


UPPGIFTER OM FORSKARSTUDERANDE 
Data om forskarstuderande hämtas från Ladok, men finns inte 


med i årsredovisningsfilen. På grund av att det sker viss efter-


registrering så uppdateras även tidigare års siffror. Uppgifter 


om doktorandanställningar finns i personalsystemet Primula. 


Prestationsmåttet kostnad per forskarstuderande: Det är 


svårt att skilja kostnader för forskning och utbildning på fors-


karnivå från varandra. Prestationsmåttet beräknas genom en 


schablon för hur mycket en forskarstuderande kostar avseende 


lokaler, handledning, utrustning, utbildning, resor, andra pro-


jektkostnader samt indirekta kostnader. Beräkningarna baseras 


på en grov uppskattning av vilka kostnader som tillhör utbild-


ning på forskarnivå. 


UPPGIFTER OM PUBLIKATIONER 
Universitetet använder sig i enlighet med Sveriges universitets- 


och högskoleförbunds rekommendation av den lokala publi-


kationsdatabasen LUP. Denna samkörs mot Web of Science 


och PubMed för att säkerställa att det så långt som möjligt 


är fullständig information inlagd. För 2015 är siffrorna ännu 


preliminära på grund av eftersläpning i registreringen. Siffrorna 


för 2012–2013 är desamma som i årsredovisning 2013. 


Prestationsmått kostnad per publikation: Måttet beräknas 


på refereegranskade publikationer. På grund av eftersläp-


ningen redovisas uppgifter inte för 2015. 


UPPGIFTER OM PERSONAL
Uppgifter om personalen hämtas ur personalsystemet Primula. 


Antal anställda redovisas primärt som heltidsekvivalenter. 


Uppgifter om personalens vetenskapliga och pedagogiska 


kompetens är emellanåt ofullständiga. Därför har uppgifter 


om doktorsexamina kontrollerats bland annat mot Ladok. 


Heltidsekvivalent: Beräknas på individnivå utifrån omfatt-


ningen av en persons anställning med hänsyn tagen till 


omfattningen av eventuell tjänstledighet. Exempel: om en 


person med anställning omfattande 50 procent är tjänstledig 


50 procent blir heltidsekvivalenten 0,25.


UPPGIFTER OM EKONOMI
Ekonomiska uppgifter har ekonomisystemet Orfi som källsys-


tem och information hämtas därifrån alternativt från systemen 


Kuben, EOS eller Lupos.
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9.1 Intern styrning och kontroll
Universitetets arbete enligt förordningen om intern styrning och kontroll rapporteras regel-
bundet till universitetsstyrelsen. En gång om året lämnas en mer detaljerad uppföljning som 
underlag för bedömningen av den interna styrningen och kontrollen. Ett viktigt underlag 
för den uppföljningen är de riskintyg som berörda chefer, i huvudsak dekaner och sektions-
chefer, har lämnat in. I dessa riskintyg gör de en bedömning av den interna styrningen och 
kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. 


Universitetstyrelsen bedömer om den interna styrningen och 


kontrollen vid myndigheten är betryggande. I uppföljningen 


för 2015 framkom att det finns brister och förbättringspoten-


tial inom vissa delar av verksamheten. 


Universitetsstyrelsen har under året beslutat om en rad för-


ändringar av processen för intern styrning och kontroll samt 


inrättat ett riskutskott.


Inför 2015 prioriterade universitetsstyrelsen fem universi-


tetsövergripande riskområden: 


• Hållbara finanser


• Utbildningsfinansiering


• Personal- och kompetensförsörjning


• Arbetsmiljö


• Forskningsfinansiering


Uppföljningen av dessa riskområden visar att flera åtgärder 


har genomförts och har haft effekt på flera risker så att de har 


bedömts minskat något. 


I flera fall fanns det omständigheter som medför att de 


riskområden som prioriterades inför 2015 är prioriterade även 


inför 2016.
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10. Uppgifter om styrelsen
Enligt 7 kap 2§ i SFS 2000:605 ska myndigheten i årsredovisningen redovisa de skatteplik-
tiga ersättningar och andra förmåner som betalats under räkenskapsåret samt de framtida 
åtaganden som avtalats för var och en av ledamöterna i myndighetens styrelse, de ledamö-
ter i myndighetens råd som utsetts av regeringen samt de ledande befattningshavare vid 
myndigheten som utsetts av regeringen. För dessa personer ska myndigheten också uppge 
uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som 
styrelseledamot i aktiebolag. 


Enligt regeringsbeslut utgår arvode till de externa ledamöterna 


med 28 tkr per år. Till ordförande utgår ett arvode med 66 


tkr per år. Nedan redovisas ersättningar, förmåner och övriga 


uppdrag för styrelsens ledamöter. I de fall inget annat anges är 


mandatperioden för ledamöterna 2013-05-01 – 2016-04-30. 


ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA UPPDRAG


Ordförande (utsedd av regeringen)


Regionchef Lars Ljungälv 34 tkr
(ordförande t o m den 28 februari 2015, därefter ledamot)
Bergendahl & Son AB, ledamot
Donationsförvaltningen Lunds universitet, ledamot
Intersport AB, ledamot
Lunds universitets innovationssystem AB, ordförande
Malmö FF, ledamot


Fd Ambassadör Jonas Hafström 55 tkr
(ordförande fr o m den 1 mars 2015 t o m den 30 april 2016)
Svenskar i världen, ledamot 


Rektor för Lunds universitet


Rektor Torbjörn von Schantz
Arbetsgivarverket, ledamot
Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS), ledamot
Knut och Alice Wallebergs Stiftelses Huvudmannaråd, ledamot
Stiftelsen Hans Cavalli Björkmans fond för rättsvetenskaplig forskning, 
ledamot
Stiftelsen Lunds universitets Gästhem, ordförande
Stiftelsen Sydsvenska Dagbladets hundraårsfond, ordförande
Thora Ohlssons stiftelse, ordförande


Ledamöter utsedda av regeringen


Generaldirektör Anna Stellinger 28 tkr


Ambassadör Börje Ljunggren 28 tkr
Cambodia Development Resources, ledamot
Raoul Wallenberg Institute, ledamot
Stockholm China Economic Research Institute  
vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot


Docent Cecilia Christersson 28 tkr
Gudrun Malmers stiftelse, ordförande


Fd VD Mats Svegfors 28 tkr
Sveriges Radio FörvaltningsAB, ordförande


Ordförande Sofia Halth 28 tkr


Senior vice President, CTO Ulf Ewaldsson 28 tkr 
Kungliga Ingenjörsakademin, ledamot


Verksamhetsföreträdare


Docent Ann-Katrin Bäcklund 880 tkr


Professor Sven Lidin  1 073 tkr
Academia Europea, ledamot
Kungliga Fysiografiska sällskapet, ledamot
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ledamot
Kungliga Vetenskapsakademin, ledamot
Nobelkommittén för kemi, ledamot
Spago Imaging AB vetenskapliga rådet, ordförande


Professor Tommy Andersson 1 104 tkr
WntResearch AB, ledamot


Studentrepresentanter


Cecilia Skoug (ledamot t o m 2015-06-30) 33 tkr


Johan Svantesson Sjöberg  


(ledamot t o m 2015-06-30) 322 tkr


Malin Fredén Axelsson (ledamot fr o m 2015-07-01) 22 tkr


Omar Khalil (ledamot t o m 2015-06-30) 71 tkr


Oskar Styf (ledamot fr o m 2015-07-01) 14 tkr


Rasmus Ringström (ledamot fr o m 2015-07-01) 43 tkr


Ledande befattningshavare som utsetts av regeringen


Rektor Torbjörn von Schantz 1 396 tkr


Återrapporteringskrav: Myndigheten skall i årsredovisning-


en redovisa de skattepliktiga ersättningar och andra förmå-


ner som betalats ut under räkenskapsåret samt de framtida 


åtaganden som avtalats för var och en av


1. ledamöter i myndighetens styrelse,


2. de ledamöter i myndighetens råd som utsetts av reger-


ingen, och


3. de ledande befattningshavare vid myndigheten som 


utsetts av regeringen.


För dessa personer skall myndigheten också uppge uppdrag 


som styrelse- eller rådsledamot i andrastatliga myndigheter 


samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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11. Styrelsebeslut
Universitetsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 12 februari 2016 fastställt årsredovis-
ningen för verksamhetsåret 2015. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryg-
gande.


Jonas Hafström Torbjörn von Schantz 
Ordförande Rektor


Tommy Andersson Ann-Katrin Bäcklund


Cecilia Christersson Ulf Ewaldsson


Malin Fredén Axelsson Sofia Halth


Sven Lidin Börje Ljunggren


Lars Ljungälv Rasmus Ringström


Anna Stellinger Oskar Styf


Mats Svegfors







106 LUNDS UNIVERSITETS ÅRSREDOVISNING 2015


12. Väsentliga uppgifter
2015 2014 2013 2012 2011


Utbildning och forskning 


Totalt antal helårsstudenter1 27 370 27 717 27 605 28 292 28 175


Kostnad per helårsstudent2 83,0 83,3 85 80,5 79,6


Totalt antal helårsprestationer1 23 348 22 446 23 232 23 351 23 688


Kostnad per helårsprestation2 97,3 102,9 101 97,5 94,8


Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 580 477 388 270 93


Totalt antal nyantagna doktorander3 484 492 530 576 590


– andel kvinnor 42% 50% 47% 46% 46%


– andel män 58% 50% 53% 54% 54%


Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3 032 3191 3 213 3 126 3 008


– andel kvinnor 47% 47% 48% 47% 47%


– andel män 53% 53% 52% 53% 53%


Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 1 322 1 423 1 463 1 310 1 082


Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 106 192


Genomsnittlig studietid4 för licentiatexamen 2,6 2,6 2,8 2,4 2,4


Genomsnittlig studietid4 för doktorsexamen 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2


Totalt antal doktorsexamina 380 408 369 326 340


Totalt antal licentiatexamina 48 52 56 61 66


Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer5 4 874 4 719 4 744 4 263


Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation5 1 018 1 006 940 963


Personal6


Totalt antal årsarbetskrafter7 6 777 6 908 6 796 6 500 6 087


Medelantal anställda 7 565 7 680 7 546 7 215 6 785


Totalt antal lärare (årsarb.) 2 072 2 114 2 134 2 127 2 037


– andel kvinnor 37% 36% 37% 36% 36%


– andel män 63% 64% 63% 64% 64%


Antal disputerade lärare (årsarb.) 1 812 1 777 1 861 1 708 1 729


– andel kvinnor 35% 35% 35% 35% 35%


– andel män 65% 65% 65% 65% 65%


Antal professorer (årsarb.) 675 700 717 708 634


– andel kvinnor 24% 23% 24% 23% 22%


– andel män 76% 77% 76% 77% 78%


Ekonomi


Intäkter totalt (mnkr)8, varav 7 501 7 501 7 231 6 953 6 553


utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 2 442 2 430 2 357 2 281 2 247


– andel anslag (%) 83% 81% 81% 83% 82%


– andel externa intäkter (%) 17% 19% 19% 17% 18%


forskning och utbildning på forskarnivå(mnkr) 5 059 5 071 4 874 4 672 4 306


– andel anslag (%) 38% 44% 45% 46% 48%


– andel externa intäkter (%) 62% 56% 55% 54% 52%


Kostnader totalt (mnkr)9 7 792 7 517 7 308 6 926 6 558


– andel personal 62% 63% 63% 62% 62%


– andel lokaler 13% 13% 13% 13% 13%


Lokalkostnader per kvm (kr) 1 757 1 836 1 747 1 703 1 807


Balansomslutning (mnkr) 6 540 6 784 6 665 6 454 6 078


– varav oförbrukade bidrag 3 536 3 386 3 138 2 928 2 714


– varav årets kapitalförändring -279 -16 -77 21 -9


– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 1 331 1 609 1 625 1 701 1 678


1) Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning.
2)  Kostnader per helårsstudent och helårsprestation kan inte summeras. 


Båda innehåller totalkostnader. Uppdragsutbildning och beställd 
utbildning ingår inte.


3) Uppgifter avser nyantagna, ej nybörjare.
4) Medianvärde netto, antal år.


5) Uppgifter för 2014 redovisas inte. Preliminära siffror redovisas i kapitel 4.7.
6) Ögonblicksbild äver personalsituationen oktober månad respektive år.
7) Heltidsekvivalenter (HTE) exklusive lösa timmar.
8)  Exklusive uppbörd, transfereringar och resultat från andelar i hel- och 


delägda företag.
9) Exklusive uppbörd och transfereringar.


Hela tidsserierna avseende forskarstuderande uppdateras årligen på grund av att det sker viss eftersläpande registrering i doktorandregistret.
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Lunds universitets flerårsprognos till och med 2019 


Flerårsprognosen är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering i verksamheten. Ledningen på fakultets- och 
universitetsgemensam nivå ges möjlighet att följa de effekter som olika strategiska 
beslut får på den ekonomiska utvecklingen, och fakulteterna får också möjlighet att 
signalera om större ekonomiska förändringar i verksamheten. Flerårsprognosen är 
även en möjlighet för rektor att noga följa utvecklingen av myndighetskapitalet där 
det samlade måltalet som ska gälla vid utgången av 2018 är 15 procent. 


Lunds universitets flerårsprognos till och med 2019 bygger på prognoser lämnade 
av fakulteterna. För att få en så realistisk bild som möjligt görs prognoserna i 
löpande priser, till skillnad från den prognos som lämnas i budgetunderlaget där 
åren 2017-2019 enligt direktivet ska anges i fasta priser. Anslagmedel är beräknade 
enligt de planeringsförutsättningar för 2017-2019 som universitetsstyrelsen har 
fattat beslut om.    


Flerårsprognosen visar en viss ökning av verksamhetsnivån men inte i den takt som 
har rått de senaste åren. Bidragsinkomsterna förväntas plana ut så att oförbrukade 
bidrag tas i anspråk, och myndighetskapitalet sjunker 2019. Myndighetskapitalet 
sjönk också kraftigt 2015 genom engångsutbetalningen till ESS. Denna utbetalning 
är orsaken till nedgången av intäkterna inom forskningen 2015, eftersom den 
redovisas som en minskning av anslagsintäkterna.  


Ekonomihögskolan avsätter delar av myndighetskapitalet för inredning och 
utrustning av de nya verksamhetslokaler som planeras. Den konstnärliga fakulteten 
har haft en ansträngd ekonomisk situation de senaste åren men ser nu ut att närma 
sig en ekonomi i balans. Tidigare års underskott har dock skapat ett negativt 
myndighetskapital. 


Efterföljande tabell och diagram visar att universitetet som helhet kommer att nå 
målnivån för myndighetskapitalet 2018.  Det framgår också att några fakulteter 
hamnar över målnivån, men att måltalet fortsätter att sjunka 2019. 


2016-01-29 


Universitetsstyrelsen 


 PM Dnr V 2015/2057 


Bilaga 10 b







Flerårsprognos Lunds universitet till och med år 2019 Dnr V 2015/2057


Fakultet Utb Fo Totalt Utb Fo Totalt Utb Fo Totalt
LTH ‐0,7% 26,4% 17,6% ‐1,3% 24,0% 15,7% ‐3,6% 22,3% 13,7%
Natur 27,6% 25,6% 25,9% 18,5% 17,1% 17,3% 13,2% 12,5% 12,6%
Juridik 20,8% 31,5% 24,8% 4,7% 25,5% 12,6% ‐3,2% 20,4% 5,7%
Samhällsvet. 14,2% 18,5% 15,9% 13,6% 17,3% 15,0% 11,0% 15,2% 12,7%
EHL 17,9% 27,4% 22,1% 20,0% 28,0% 23,5% 18,8% 27,8% 22,7%
Medicin 18,3% 13,7% 14,6% 19,6% 11,7% 13,2% 20,4% 11,1% 12,9%
Konst ‐4,9% 4,9% ‐2,7% ‐7,2% 0,3% ‐5,6% ‐5,9% ‐0,7% ‐4,8%
HT 12,5% 18,0% 16,0% 0,6% 6,8% 4,6% ‐7,1% 2,0% ‐1,4%
USV 13,3% 18,2% 16,9% 4,4% 6,9% 6,2% 4,8% 4,6% 4,6%
LUKOM ‐7,7% 36,6% 14,3% ‐6,7% 27,4% 9,8% ‐6,6% 25,5% 8,9%
MAX IV‐lab ‐1,4% ‐1,4% 0,0% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6%
Gemensamt 4,1% ‐1,8% 0,1% 0,7% 1,2% 1,0% 0,2% 2,4% 1,7%


LU tot  14,8% 17,2% 16,5% 8,7% 15,9% 13,7% 6,4% 15,3% 12,6%


Mynd.kap, mnkr 355 928 1 283 227 939 1 166 168 915 1 083


Myndighetskapital i procent av kostnaderna
2015 2018 2019
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Univers i te tss tyre lsen   


Arbetsordning för universitetsstyrelsen 


Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 
2016-02-12 och ersätter tidigare arbetsordning för universitetsstyrelsen från  
2015-04-24 (dnr STYR 2015/428). 


1. Styrelsens uppgifter


Styrelsen för en högskola har inseende över högskolans alla angelägenheter och 
svarar för att dess uppgifter fullgörs (Högskolelagen (HL) 2 kap 2 §).  


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): 


1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och
högskolans organisation,


2. om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare
framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en
intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,


3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och
revisionsrapporter,


4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med
anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt
10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),


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


6. om den antagningsordning som anges i 6 kap 3 § andra stycket HF
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7. 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, 
 


8. om en anställningsordning  
 


9. om viktigare föreskrifter i övrigt, och 
 


10. i övriga frågor som är 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).  
 


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.  


 
Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för 
att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, 
rektor och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta 
förfarande inte är lämpligt, får ordföranden efter samråd med rektor själv avgöra 
ärendet. Beslut, som fattats under sådana brådskande omständigheter, skall 
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen (2 kap 5 § HF). 
 
2. Ledamöter och övriga närvarande vid sammanträdet 
  
Styrelsen består av ordförande, rektor och tretton andra ledamöter varav lärarna 
och studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter vardera (2 kap 
1 § och 7a § HF). 
 
Endast ledamöter har rösträtt. 
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Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden har: 
Företrädare för de anställda  
Prorektor  
 
Övriga med närvaro- och yttranderätt är: 
Förvaltningschefen 
Ordförande för Lunds universitets studentkårer 
Planeringschefen 
Revisionschefen 
Styrelsens sekreterare 
Föredragande för visst ärende 
För enskilt ärende särskilt inbjuden person 
 
Styrelsen kan även ge annan person närvaro- och yttranderätt. 
 
3. Sammanträden 
 
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger om året. Sammanträdena är 
företrädesvis förlagda kl 10 – 16 på olika platser inom Lunds universitet. Detta 
med undantag för ett sammanträde per år som är ett internat. 
  
Styrelsen beslutar vid höstterminens första sammanträde om datum för kommande 
års sammanträden. 
 
Styrelsen kan besluta om extra sammanträde.  I brådskande fall kan beslut om extra 
sammanträde fattas av ordföranden i samråd med rektor.  
 
Sammanträdet leds av ordförande. Styrelsen ska vid sitt första sammanträde under 
en ny mandatperiod inom sig utse en vice ordförande (2 kap 1 § HF). Denne träder 
in i ordförandens ställe vid dennes frånvaro. 
 
4. Dagordning och handlingar 
 
Rektor ansvarar, i samråd med ordförande, för att förslag till dagordning tas fram. 
Styrelsen fastställer dagordningen vid sammanträdet. 
 
Kallelse jämte dagordning och handlingar skickas till ledamöterna med reguljär 
post samt e-post senast sju dagar innan sammanträdet. I undantagsfall kan 
kompletterande handlingar skickas ut senare. Samma dag skickas även samtliga 
handlingar för kännedom till:  
Samtliga med närvarorätt enligt punkt 2 ovan 
Dekaner/motsvarande 
Kansli- och sektionschefer/motsvarande 
Studentkårerna 
 
Tre arbetsdagar innan sammanträdet skickas handlingar till de nyhetsredaktioner 
som så önskar tillsammans med inbjudan till den pressträff som hålls efter 
sammanträdet.  
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5. Beredning och föredragning av ärenden 
 
Ärenden ska avgöras efter föredragning (2 kap 6 § HF) av den som rektor utser. 
Rektor ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och 
universitetets egna föreskrifter. Det är även rektor som beslutar om annan 
tjänsteman än föredragande ska delta vid föredragningen. 
 
Olika intressenter, som vill påverka styrelsen inför ett beslut, t ex om budgeten för 
det kommande året, bör hänvisas till rektor. Mer omfattande ärenden ska normalt 
först föredras och diskuteras vid ett sammanträde för att sedan tas upp igen vid ett 
senare sammanträde för avslutande diskussion och beslut. 
 
Styrelsen förväntas ha läst utsänt material inför mötet. 
 
6. Beslut  
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordförande 
(eller vice ordförande) och rektor (eller prorektor) är närvarande (2 kap 4 § HF).  
 
Vid beslutsärenden ska ordförande vid behov sammanfatta diskussionen och 
avsluta med att formulera ett tydligt beslutsförslag som styrelsen tar ställning till. 
Styrelsen bör eftersträva att komma fram till beslut i enighet. Om det finns delade 
meningar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Önskar ledamot få yrkande eller avvikande mening förd till protokollet 
ska detta inlämnas skriftligt. Även tjänstemän som är med om den slutliga 
handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening 
antecknad (19 § Förvaltningslagen).  
 
Styrelsen bör sträva efter att ta ställning till principiella frågor och överlåta till 
rektor att, när så behövs, fatta de mera detaljerade besluten. 
 
7. Efter mötet 
 
Pressträff 
Efter avslutat sammanträde håller rektor en pressträff. 
 
En grundregel för ett väl fungerande styrelsearbete är att styrelsen uttalar sig 
genom sina beslut och att rektor har styrelsens förtroende att förmedla styrelsens 
beslut till medarbetare vid universitet och till allmänheten, inklusive media. Det 
innebär att styrelsens ledamöter har möjlighet att hänvisa frågor från t ex 
nyhetsmedia till rektor.  
 
Protokoll och justering 
Protokoll skrivs av styrelsens sekreterare och ska undertecknas av sekreteraren och 
justeras av ordföranden och den styrelseledamot som vid sammanträdets början 
utsetts till protokolljusterare. Protokoll ska normalt vara justerat inom 14 dagar 
efter det att sammanträdet avslutats. Det justerade protokollet sänds ut till 
styrelsens ledamöter tillsammans med kallelse till följande sammanträde. 
 
Justerat protokoll med bilagor läggs ut på styrelsens hemsida.  
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8. Årsmötesplan för styrelsen  
 
Vid varje ordinarie sammanträde ska följande punkter tas upp: 
Öppnande av sammanträdet 
Fastställande av dagordning 
Utseende av justeringsperson 
Protokoll från föregående sammanträde 
Rektors information 
Rapport från LUS 
Rapport från revisionsutskottet 
Förteckning av rektorsammanträdets viktigare beslut samt aktuella remisser 
Förteckning över nyutnämnde professorer 
Övriga frågor 
 
Dessutom ska följande frågor tillsvidare följas upp två gånger årligen: 
MAX IV  
ESS 
Kapitalförvaltningen i anknutna stiftelser i förhållande till Lunds universitets 
värdegrund  
Styrning av informationssäkerhet  
 
 
Övriga ärenden som behandlas årligen av styrelsen framgår av tabellen nedan. Vid 
behov kan punkter flyttas. 
  
Sammanträde  Ärende 
 
Februari 


 
Information om ekonomiskt utfall per 31 december  
Bedömningen av intern styrning och kontroll 
Fastställande av årsredovisning till regeringen 
Beslut om totalbudget 
Beslut om budgetunderlag för kommande år till regeringen 
Beslut med anledning av internrevisionens årsrapport 
Uppföljning av styrelsens beslut föregående år 
 


 
April 


 
Information om kvartalsutfall per 31 mars 
Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå 
Analys av utbildning på forskarnivå 
 


 
Juni 


 
Rapport om sökandesituationen inför höstterminen 
Diskussion och information inför kommande beslut om 
resursfördelning 
Delegation av beslut rörande delårsbokslut 
Beslut om fastställande av årsredovisning och utdelning för Lunds 
universitets anknutna stiftelser 
Fastställande av stämmodirektiv för holdingbolaget 
Rapport från Donationsstyrelsen 
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September 


 
Diskussion kring strategier för framtida utmaningar 
Utfall i antagningen 
Presentation av budgetpropositionen  
Anmälan av delårsrapport 
Beslut med anledning av internrevisionens halvårsrapport 
Sammanträden kommande år  
 


 
Oktober 


 
Information om kvartalsutfall per 30 september och prognos för 
innevarande år 
Utfall för Lunds universitet i budgetpropositionen 
Beslut om övergripande riskvärdering för Lunds universitet 
Beslut om verksamhetsplan och resursfördelning kommande år 
och planeringsförutsättningar för de därpå följande tre åren 
 


 
December 


 
Lunds universitets framtida utmaningar och möjligheter 
Bedömning av intern styrning och kontroll 
Beslut om revisionsplan kommande år 
Rapport om kvalitetsarbete inom utbildning på grund- och 
avancerad nivå 
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