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Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2016-01-22 – 2016-03-24 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Angående remissen Redovisning av
regeringsuppdrag om strategi för svensk
viltförvaltning


2016-01-25 


2. Yttrande över Remiss om lärosätenas
uppdragsutbildning (Regnr 111-320-15)


2016-01-28 


3. Yttrande över remissen
kompetensutvecklingsinsatser kring nyanlända
elever 2016-2019


2016-01-28 


4. Förnyad anställning som adjungerad professor i
hematologi särskilt genterapi


2016-01-28 


5. Ny ledamot i styrelsen för Botaniska trädgården 2016-01-28 


6. Utseende av ledamot i styrelse för
Ljudmiljöcentrum


2016-01-28 


7. Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen 2016-01-28 


8. Föreskrifter om vissa organisations- och
namnfrågor på universitetsledningsnivå


2016-01-28 


9. Utseende av extern ledamot till naturvetenskapliga
fakultetens styrelse


2016-01-28 


10. Inrättande av och uppdrag för internationella rådet
(ändringsbeslut)


2016-01-28 


11. Utseende av ledamöter i internationella rådet 2016-01-28 


12. Allmänna råd om ansökan om ställning som
studentkår vid Lunds universitet


2016-02-04 


2016-03-29 


1 PM 
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 2 
13.  Universitetets stöd till studentkårer och till 


Akademiska Föreningen 2016 
2016-02-04 


14.  Universitetets stöd till nationerna för icke-
alkoholrelaterad verksamhet 2016 


2016-02-04 


15.  Överlämnande av anspråk på ersättning gentemot 
Lunds universitet 


2016-02-04 


16.  Anställning som adjungerad professor i medicinsk 
strålningsfysik 


2016-02-11 


17.  Avbrytande av tillsättningen av anställning som 
professor i acceleratorfysik med uppdrag som 
maskindirektör vid MAX IV-laboratoriet 


2016-02-11 


18.  Implementering av förslag till förbättring av 
universitetets systematiska arbetsmiljöarbete 
(SAM) 


2016-02-11 


19.  Beredning av utdelning av universitetets medaljer 2016-02-11 


20.  Yttrande över Europeiska kommissionens förslag 
till meddelande om cirkulär ekonomi 


2016-02-18 


21.  Förnyad anställning som gästprofessor i neurologi 2016-02-18 


22.  Redovisning av Lunds universitets 
miljöledningsarbete 2015 


2016-02-18 


23.  Indragning av handledning och andra resurser för 
doktorand 


2016-02-18 


24.  Utseende av ledamot i internationella rådet 2016-02-18 


25.  Utseende av ledamöter i kulturrådet 2016-02-18 


26.  Utseende av ledamot och suppleant i styrelsen för 
Hans-Cavalli Björkmans fond för rättsvetenskaplig 
forskning 


2016-02-18 


27.  Svar på regeringens förfrågan om intresse att 
bedriva vissa kompletterande utbildningar 


2016-02-22 


28.  Yttrande över betänkandet Bostäder att bo kvar i  2016-02-25 


29.  Anställning som gästprofessor i projektledning 2016-02-25 


30.  Information om ledig anställning som professor i 
fysik med inriktning mot magnetism 


2016-02-25 


31.  Information om ledig anställning som professor i 
miljövetenskap 


2016-02-25 
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32.  Överföring av verksamheten VentureLab till 


sektionen Forskning, samverkan och innovation 
2016-02-25 


33.  Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande 
studenter 2016-2017 


2016-02-25 


34.  Förslag till mottagare av Franke-stipendiet 2016  2016-02-25 


35.  Yttrande över rapporten ”Översyn av regelverket 
om kulturföremål” 


2016-03-03 


36.  Beredning av flytt av två verksamheter från USV 
till fakultet 


2016-03-03 


37.  Ändrad omfattning av anställning som 
gästprofessor i farmakologi med inriktning mot 
onkologi 


2016-03-03 


38.  Kallelse till anställning som professor i patologi 2016-03-03 


39.  Överklagande av tillsättning av anställning som 
professor i kärlkirurgi 


2016-03-03 


40.  Yttrande över betänkandet SOU 2015:88 Gestaltad 
livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och 
design 


2016-03-03 


41.  Inrättande av konstnärlig kandidatexamen i litterär 
gestaltning 


2016-03-03 


42.  Rausingska forskarpriset 2016 2016-03-07 


43.  Yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 
2015:89) 


2016-03-10 


44.  Anställning som gästprofessor i nationalekonomi 2016-03-10 


45.  Anställning som gästprofessor i nationalekonomi 2016-03-10 


46.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
forskningspolitik 


2016-03-10 


47.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
fysikalisk kemi 


2016-03-10 


48.  Universitetets deltagande i Almedalsveckan 2016 2016-03-10 


49.  Delfinansiering av införandeprojektet Ladok3 2016-03-10 


50.  Ledningsgruppsutveckling av rektors ledningsråd, 
universitetsförvaltningens ledningsgrupp samt tre 
fakulteter 2016 


2016-03-10 
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51.  Tilldelning av universitetsgemensamma medel till 


SASNET 2016 
2016-03-10 


52.  Yttrande över remissen Organdonation En 
Livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) 


2016-03-10 


53.  Medel till BoPoolens verksamhet 2016 och 2017 2016-03-16 


54.  Universitetets samfinansiering 2016 för 
färdigställande av sju strålrör på MAX IV-
laboratoriet 


2016-03-16 


55.  Medlemsavgift Media Evolution 2016 2016-03-16 


56.  Anvisning av universitetsgemensamma 
projektmedel till Lund Institute of advanced 
Neutron and X-ray Studies 


2016-03-16 


57.  Utseende av ledamot i styrelsen för Mats 
Paulssons stiftelse 


2016-03-16 


58.  Utseende av ledamöter till styrelsen för Lunarc, 
Centrum för teknisk/vetenskapliga beräkningar vid 
Lunds universitet 


2016-03-16 


59.  Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 2016-03-16 


60.  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till 
föreskrifter och allmänna råd om stödboende 


2016-03-16 


61.  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till 
föreskrifter om hem för vård eller boende 


2016-03-16 


62.  Yttrande över underlag inför beslut om riktlinjer 
för forskning och innovation på energiområdet för 
perioden 2017 - 2020 


2016-03-21 


63.  Yttrande över förslag till regionalt åtgärdsprogram 
för miljökvalitetsmålen 2016-2020 


2016-03-24 


64.  Beviljande av medel för medfinansiering till 
gästprofessur i Hedda Andersson namn 


2016-03-24 


65.  Musikrådets upphörande 2016-03-24 


66.  Yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till 
vuxna vid ställningstaganden till vård omsorg och 
forskning 


2016-03-24 


 
Remisser inkomna under perioden 2016-01-22 – 2016-03-24 
 


1.  Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015. Svar till 
Finansutskottet senast 2016-04-18. 
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2.  Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård 


m.m. Svar till Näringsdepartementet senast 2016-01-11. 
 


3.  Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Svar till Region 
Skåne senast 2016-05-13. 
 


4.  Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-04-21. 
 


5.  Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa. Svar till 
Socialdepartementet senast 2016-04-15. 
 


6.  Rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för 
högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Svar till 
Miljödepartementet senast 2016-04-29. 
 


7.  Promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2016-05-10. 
 


8.  Redovisning av regeringsuppdrag om skyldighet att anmäla vissa 
växtskadegörare. Svar till Näringsdepartementet senast 2016-04-12. 
 


9.  Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende. 
Svar till Socialstyrelsen senast 2016-03-18. 
 


10.  Socialstyrelsens remiss av förslag till författning om hem för vård eller 
boende. Svar till Socialstyrelsen senast 2016-03-18. 
 


11.  Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
gallring och återlämnande hos universitet och högskolor. Svar till 
Riksarkivet senast 2016-03-18. 
 


12.  Effektiv vård. Svar till Socialdepartementet senast 2016-05-27. 
 


13.  Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter 
(UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt 
studieuppehåll. Svar till Universitets- och högskolerådet senast 2016-03-
28. 
 


14.  Integritet och straffskydd. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-05-
26. 
 


15.  Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, utkast 
till lagrådsremiss. Svar till Justitiedepartementet senast 2016-03-10. 
 


16.  Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett 
klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål. Svar till miljö- 
och energidepartementet senast 2016-06-10. 
 


17.  Betänkandet Låt fler forma framtiden! Svar till Kulturdepartementet 
senast 2016-02-21. 
 


18.  EU på hemmaplan, betänkande av utredningen om delaktighet i EU. Svar 
till Kulturdepartementet senast 2016-06-21. 
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19.  Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 


särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Svar 
till Universitets- och högskolerådet senast 2016-04-18. 
 


20.  Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om 
högskoleprovet. Svar till Universitets- och högskolerådet senast 2016-04-
27. 
 


21.  Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Svar till Miljö- och 
energidepartementet senast 2016-06-10. 
 


 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 2016-01-22 – 2016-03-24






Rektor  


Redovisning av kartläggning över lärarrekrytering vid Lunds 
universitet 2010-2014 


Bakgrund 
På sammanträdet i 2015-12-11 fick rektor universitetsstyrelsens uppdrag att 
återkomma med en analys över den externa rekryteringen till läraranställningar vid 
Lunds universitet samt förslag till åtgärder för att öka den externa rekryteringen.  


Vetenskapsrådet presenterade nyligen en rapport över den nationella 
rekryteringsbilden under perioden 1997-20141.  


För att bedöma lärarrekryteringen vid Lunds universitet under de senaste fem åren 
har underlag begärts in från samtliga lärarförslagsnämnder. Därvid finns nu en 
sammanställning över tillsättningar efter ledigkungjorda anställningar för 
biträdande lektorer, lektorer och professorer för samtliga fakulteter 2010-2014 (se 
bilaga).  Avsikten har varit att undersöka den senaste 5-årsperioden för att kunna se 
hur det aktuella rekryteringsbeteendet ser ut på fakulteterna. Det historiska 
beteendet går inte att förändra.   


Båda underlagen har diskuterats i forskningsnämnden 2016-03-14 samt i rektors 
ledningsråd 2016-03-17.  


Lärarrekrytering 2010-2014 
Det universitetsinterna underlaget visar att spridningen mellan fakulteterna är stor. 
Framförallt uppvisar LTH och medicinska fakulteten en betydligt högre andel 
intern rekrytering på lägre nivåer (biträdande lektorat och lektorat) än övriga 
fakulteter. Detta är något som även gäller på nationell nivå där medicinska och 
tekniska fakulteter har högre intern rekrytering än övriga ämnesområden. Både på 
nationell nivå och vid Lunds universitet har de naturvetenskapliga ämnesområdena 
högst extern rekrytering.  


I Vetenskapsrådets rapport konstateras också att de större universiteteten har en 
högre andel internt rekryterade personer än högskolorna på grund av 
forskarutbildningens och forskningens storlek och bredd, vilket självfallet ger en 
bättre intern rekryteringsbas vid stora lärosäten, än vid mindre högskolor.  


Både forskningsnämnden och rektors ledningsråd menar att den externa 
lärarrekryteringen överlag är större än förväntat. Tidigare underlag har speglat det 
totala antalet anställda i respektive kategorier och inte en viss rekryteringsperiod. 
De aktuella siffrorna visar att Lunds universitet nu har en högre extern rekrytering 
än tidigare. 


1 Rekrytering av forskare och lärare med doktorsexamen vid svenska lärosäten. En 
strukturell analys av lärosätenas rekrytering – internt, nationellt och internationellt 


2016-04-05 


PM 
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Skulle poster med extrema värden, biträdande lektorat inom teknik (15 %) och 
lektorat inom medicin (6 %), lyftas ur statistiken skulle externrekryteringen vid 
Lunds universitet kunna anses som mycket hög. LTH menar att underlaget i deras 
fall har skapat ett tydligt incitament att gå igenom orsakerna till att den interna 
rekryteringen är hög för biträdande lektorat. Å andra sidan har LTH den högsta 
externa rekryteringen av professorer (86 %). Medicinska fakultetens siffor är 
omvända, med en hög andel externt rekryterade biträdande lektorer (dock endast 3 
rekryteringar gjorda 2010-2014) och en mycket låg andel på lektorsnivån, medan 
professorsnivån uppvisar i det närmaste genomsnittliga värden. På medicinska 
fakulteten är antalet lektorer få jämfört med övrig forskande personal. Detta skapar 
ett enormt internt söktryck till de fåtal lektorat som lyses ut, vilket anses vara 
huvudförklaringen till den låga andelen externa rekryteringar.  
 
Rektors ledningsråd och forskningsnämnden har ingående diskuterat vad som kan 
anses vara ett bra värde på andelen externrekryterade för ett stort 
forskningsintensivt lärosäte. Det vore oroväckande om interna sökande inte vann 
en viss andel av de utlysta tjänsterna. Hur hög andel ska vara externt rekryterade 
för att andelen ska vara hög eller mycket hög?  
 
För att få den totala rekryteringsbilden vid Lunds universitet måste befordringar, 
samt de fåtal personer som får en anställning tillsvidare genom inlasning2 och 
omvandling av forskaranställning till lektorat, vägas in. Rektors ledningsråd 
konstaterar att både omvandlingar och inlasningar rör sig om ett mycket litet antal 
personer årligen. Dessa personer finns alltid på lektorsnivå. Den totala 
rekryteringsbilden skulle därför inte se så mycket annorlunda ut.  
 
Däremot har det under den aktuella tidsperioden befordrats 201 lektorer till 
professorer vid Lunds universitet. Fram t o m år 2010 var det en rättighet för den 
anställde lektorn att få prövas för befordran till professor. Autonomireformen gav 
varje lärosäte rätt att bedöma om en anställd ska prövas för befordran, eller inte. I 
grunden är det lärosätets behov av professorer i respektive ämne som ska styra om 
en prövning ska ske. Vid Lunds universitet delegerades rätten att bedöma detta till 
varje fakultet. Inför det förändrade regelverket 2011 skedde en stor ökning av 
antalet som prövades för befordran och som befordrades till professorer. Därefter 
har det skett en tydlig nedgång vid alla fakulteteter. Vid vissa fakulteter har 
befordringarna i stort sett upphört.  
 
Befordrade professorer har haft sin lektorsanställning vid Lunds universitet, men 
de kan mycket väl ha sin doktorsexamen från ett annat lärosäte. Under den aktuella 
tidsperioden 2010-2014 hade 40 % av de anställda lektorerna sin doktorsexamen 
utanför Lunds universitet. Detta gäller sannolikt även för de som befordrades från 
lektor till professor under de aktuella åren. Skulle 40 % av de befordrade 
professorerna ha haft sin doktorsexamen från annat lärosäte innebär det att 
ytterligare 80 professorer av det totalt antal anställda professorerna vid Lunds 
universitet åren 2010-2014 har doktorsexamen utifrån. Detta skulle innebära att 
142 av 324 (44 %) totalt anställda professorer har doktorsexamen utanför Lunds 
universitet. För att med säkerhet fastslå andelen måste varje befordringsärende gås 
igenom.  
 


2 en visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning i enlighet med lagen om 
anställningsskydd, LAS. 


                                                           







  
 
  
 
 
 
Slutsatser 
Rektors ledningsråd menar att den springande punkten inte är att fastslå ett exakt 
värde för hur hög den externa rekryteringen bör vara, utan att tillse att 
läraranställningar utlyses med breda ämnesbeskrivningar. 
 
LTH och medicinska fakulteten kan ha fog för att återigen granska utfallet och se 
över vilka processer som har lett fram till de något höga sifforna avseende 
biträdande lektorat (LTH) och lektorat (M).  
 
Sammantaget visar de aktuella siffrorna för Lunds universitet, perioden 2010-2014, 
att andelen externt rekryterade lärare är tillfredsställande. Varken rektors 
ledningsråd eller forskningsnämnden anser att det finns skäl att gå vidare med 
ytterligare åtgärder för att stärka den externa rekryteringen överlag vid Lunds 
universitet. Dock kan den genomgång av rekryteringsprocessen, som ska ske i 
samband med projektet för jämställdhetsintegrering, även komma att gynna en 
transparent rekryteringsprocess som i längden kan vara av godo för en ökad extern 
rekrytering. Utifrån detta görs bedömningen att det i dagsläget inte behöver vidtas 
ytterligare åtgärder för att öka den externa rekryteringen 
 
Det bästa sättet att säkerställa en god extern rekrytering är att tillse att anställningar 
alltid utlyses och att de utlyses med en bred ämnesbeskrivning. Den bästa 
kandidaten ska väljas, oavsett om doktorsexamen har uppnåtts vid Lunds 
universitet eller inte.  
 
 


 


 


 
 


 


     


 


 


 


 







Lärarrekrytering	  vid	  Lunds	  universitet	  2010-‐2014
Statistiken	  nedan	  bygger	  på	  svaren	  på	  tre	  frågor	  till	  fakulteterna:
1) Hur	  många	  biträdande	  lektorer,	  lektorer	  och	  professorer	  anställdes	  vid	  er	  fakultet	  under	  perioden	  2010	  –	  2014
2) Hur	  många	  kom	  direkt	  från	  anställning	  på	  ett	  annat	  lärosäte?
4) Hur	  många	  hade	  doktorsexamen	  från	  annat	  lärosäte	  än	  Lund?
Professorer	  inkluderar	  ej	  befordringar.


HT


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 5	  (varav	  2	  kv)	   60% 80%


Lektor 38	  (varav	  20	  kv) 42% 31%
Prof 11	  (varav	  6	  kv) 63% 36%


EHL


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 7	  (varav	  2	  kv)	   43% 43%


Lektor 33	  (varav	  11	  kv) 48% 33%
Prof 5	  (varav	  0	  kv) 100% 40%


N


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 21	  (varav	  8	  kv) 71% 62%


Lektor 49	  	  (varav	  17	  kv) 35% 63%
Prof 14	  (varav	  1	  kv) 57% 71%


LTH


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 55	  (varav	  18	  kv) 15% 22%


Lektor 90	  (varav	  25	  kv) 33% 34%
Prof 14	  (varav	  1	  kv) 86% 57%


S


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 11	  (varav	  5	  kv) 55% 54%


Lektor 50	  (varav	  32	  kv) 66% 54%
Prof 7	  	  (varav	  0	  kv) 57% 43%
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K


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 2	  (varav	  0	  kv) 0% 0%
Lektor 1	  (varav	  1	  kv) 0% 100%
Prof 2	  (varav	  1	  kv) 50% 100%


J


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 7	  (varav	  3	  kv) 43% 14%
Lektor 12	  (varav	  6kv) 17% 58%
Prof 0 0% 0%


M


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 3	  (varav	  3	  kv) 33% 67%


Lektor 78	  (varav	  41	  kv) 6%* 24% *35%	  inkl.	  rekryteringar	  fr	  SUS
Prof 70	  (14	  kv) 34%* 46% *64%	  inkl.	  rekryteringar	  fr	  SUS


Totalt	  för	  
Lunds	  
universitet


Totalt	  antal


Närmast	  föregående	  
anställning	  utanför	  
LU


Dr	  examen	  utanför	  
LU


BUL 111 35% 37%
Lektor 351 34% 40%
Prof 123 50% 50%
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Lunds universitet jämställt 2020 – en lägesrapport 


Bakgrund 
Lunds universitets styrelse har gett 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.  


Det är mycket positivt att styrelsen på detta sätt har uppmärksammat en för 
universitetets framtid avgörande fråga. De svenska lärosätena har i alltför 
många år brottats med svårigheter att få till stånd en verklig förändring inom 
jämställdhetsområdet.  


Universitetsstyrelsens beslut sammanfaller med regeringens uppdrag till 
lärosätena att genomföra jämställdhetsintegrering och att inlämna en plan 
för detta i maj 2017. Dessa båda uppdrag kan nu på ett positivt sätt vävas 
samman.  


Jämställt 2020 
Lunds universitet kan betraktas som könsintegrerat1 som myndighet, om 
andel anställda kvinnor (49 %) och andel anställda män (51 %) jämförs utan 
hänsyn tagen till befattningskategori eller befattningshuvudgrupp2.  


Om en istället granskar statistiken uppdelat per befattningskategori, ser 
siffrorna annorlunda ut. De flesta befattningskategorier kan betraktas som 
könsintegrerade, medan befattningskategorin professor är i den lägre delen 
av måttlig könsintegrering (25 % kvinnor/75 % män). Även 
befattningskategorin administrativ personal är endast måttligt 
könsintegrerad (70 % kvinnor, 30 % män).  


1 Beteckningen enkönat brukar användas när minst 80 % är av samma kön, om fördelningen är 60-79 
% av samma kön kan begreppet måttligt könssegregerat användas och om fördelningen är 40-59% 
råder könsintegration (Dahlerup, Drude 2010, Jämställdhet i akademin: en forskningsöversikt. 
Stockholm: Delegationen för jämställdhet i högskolan).  
2 Befattningskategori – en eller flera befattningar/grupper av befattningar som i huvudsak har samma 
huvudsakliga arbetsuppgifter, t ex professorer, ekonomer eller administrativ personal. 
Befattningshuvudgrupp – flera befattningskategorier som huvudsakligen hör till samma 
verksamhetsfunktion (kärn, ledning, stöd), t ex lärare, dekan/prefekt eller teknisk- och administrativ 
personal. 
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Genom åren har flera särskilda satsningar gjorts för att föra 
befattningskategorin professor från enkönad till måttligt könsintegrerad, nu 
är siktet inställt på att föra befattningskategorin till könsintegrerad, eller 
jämställd andel kvinnor/män, 40/60. Ledningsgruppen för jämställdhet och 
likabehandling står till fullo bakom detta scenario, men ser samtidigt att det 
inte är realistiskt att sätta målet att Lunds universitet ska ha nått målet med 
en jämställd/könsintegrerad befattningskategori professor till 2020.  


Utgångsläge 
Med utgångspunkt från det aktuella läget inom befattningskategorin 
professor, kan konstateras att det i januari 2016 fanns 719 anställda med titel 
professor (ej adjungerade eller seniorprofessorer, men inklusive gäst- och 
kallad professor ). 177 professorer var kvinnor, medan 542 professorer var 
män.  
 
Utgå från tanken att summan professorer är densamma 2020, d v s 719. 
Förutsatt att professorer arbetar till 67 års ålder, kommer 161 professorer att 
gå i pension från och med 2016, till och med år 2020. Av dessa kommer 122 
professorer att vara män och 39 vara kvinnor.  
 
Från och med 2016, fram till och med 2020 måste alltså, i detta scenario, 
161 personer anställas som professor för att antalet ska vara detsamma som 
idag. Under förutsättning att enbart kvinnor rekryteras eller befordras till 
professor under åren fram till och med 2020, minskar då andelen män som 
är professorer till 58 % (420 av 719) och andelen kvinnor ökar till 42 % 
(299 av 719).  Det innebär bland annat att redan påbörjade 
rekryteringar/befordringsärenden, som är nära slutsteget, inte kan fullföljas 
om den kandidat som bedömts vara bäst utifrån kriterierna förtjänst och 
skicklighet, är en man. 
 
För att lyckas med målet att minst 40 % av universitetets professorer är 
kvinnor vid utgången av 2020, måste universitetet aktivt kvotera in kvinnor, 
oavsett om en kandidat som är kvinna är lika bra som eller likvärdig med en 
kandidat som är man, eller inte. Den mest uppenbara konsekvensen av detta 
tillvägagångssätt är att universitetet riskerar att direkt och indirekt 
diskriminera män. En annan konsekvens är att överklaganden om 
tjänstetillsättning kan leda till att tjänstetillsättningar ogiltigförklaras om 
överklagandenämnden anser att en kandidat som är man är den sökande som 
har bäst meriter, utifrån förtjänst och skicklighet. Kostnaderna för 
ogiltigförklarade tillsättningar och eventuella skadestånd för diskriminering 
kan bli stora. Istället borde ett förstärkt rekryteringsmål formuleras. 


Förslag 
Målet att Lunds universitet år 2020 ska vara jämställt kan formuleras med 
utgångspunkt från tidigare års rekryteringsmål i regleringsbreven (2012-
2015), men med mer skärpa. Av de professorer som rekryterades 2012-2015 
var 36 % kvinnor. 
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Om antalet professorer år 2020 är samma som utgångsläget i år, 719 
professorer, kommer ett rekryteringsmål om 40 % kvinnor som anställs som 
professor (65 av 161 pensionsersättningar) fram till och med 2020, innebära 
att fördelningen andel kvinnor/män som är professorer förbättras till 28/72, 
att jämföra med dagens 25/75. Se figur 1. 
 


 
Figur 1: Fördelning professorer som är kvinnor/män.  
Stapel 1: Utgångsläge 2016, fördelning 25/75. Stapel 2: Utfall 2020 om pensionsavgångar ej 
ersätts (vakanser) fördelning 25/75. Stapel 3: Utfall 2020 med rekryteringsmål 40 % kvinnor, 
fördelning 28/72.  
 
Mål: Under perioden 2016–2020 ska minst 40 % vara kvinnor av de 
professorer som anställs. I målet inkluderas rekryterade professorer, 
befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade 
professorer. 


Vägar till målet 
För att uppnå målet om 40 % kvinnor av rekryterade professorer från 2016-
2020, måste Lunds universitet arbeta med insatser som kompletterar de 
insatser vi redan gör, t ex medfinansiering av gästprofessur i Hedda 
Anderssons namn och medel för att särskilt stimulera en jämn 
könsfördelning bland Lunds universitets professorer. På förslag är att arbeta 
fokuserat med jämställdhetsintegrering och att undersöka möjligheten att ge 
ekonomiska incitament till de fakulteter som är framgångsrika i sin 
rekrytering av kvinnor till professor. 


Jämställdhetsintegrering 
Regeringen har gett alla universitet och högskolor i uppdrag att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till 
att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.  En plan för arbetet ska vara 
klar senast 15 maj 2017. Förutsättningarna för uppdraget innebär att 
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myndigheten ska arbeta med befintliga processer, med fokus på en eller två 
processer, samt med befintliga medel.  
 
Två huvudsakliga processer som påverkar rekryteringsmålet och i slutändan 
möjligheten att nå fram till ett jämställt universitet är rekryteringsprocessen 
(anställda) och processen för breddad rekrytering och breddat deltagande 
(studenter). 
 
Rekryteringsprocessen (anställda) – Lunds universitet har redan påbörjat 
planeringen av en översyn av rekryteringsprocessen utifrån ett arbetsrättsligt 
perspektiv. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling har planer 
på att, i samarbete med ledaren för rekryteringsprocessen, Anna Sjösten, 
utbilda lärarförslagsnämnder och övriga som arbetar med rekrytering inom 
LU i ”unconcious bias” (omedvetna fördomar). För att ytterligare stärka 
jämställdhetsintegreringen i processen kommer hela processen att granskas 
ur ett ojämställdhetsperspektiv, genom att identifiera och eliminera eller 
motverka ojämställdheter i processen. Inventering och planering av projektet 
pågår under 2016, implementering väntas pågå 2017-2019. 
 
Breddad rekrytering och breddat deltagande (studenter) – Lunds 
universitet har varit aktiva i den utredning som UHR har gjort, deras rapport 
kommer under våren och vi kan plocka in 
jämställdhetsintegreringsperspektivet i de förslag som kommer där. 
Projektet kan planeras och förberedas under 2016, med start av 
implementeringsfasen 2017 och avslut i början av 2019. 
 
Resurser 
Totalt planeras att avsättas cirka en heltidsekvivalent att under två år, med 
början andra kvartalet 2016, arbeta med jämställdhetsintegreringsuppdraget. 
Finansieringen under 2016 tas ur rektors strategiska medel. Heltiden 
fördelas enligt följande: 
 


• Samordnare för uppdraget om jämställdhetsintegrering är ordförande 
i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Här planeras 
att avsättas en resurs motsvarande 20 % av heltid, under 2 år.  


 
• Biträdande samordnare för jämställdhetsintegrering kommer att 


fungera som stöd i processen rekrytering. Här planeras att avsättas 
motsvarande 30 % av heltid under 2 år för 
personalkonsult/sakkunnig i jämställdhetsfrågor inom Sektion 
personal.  


 
• Därtill planeras att avsättas motsvarande 30-50 % av heltid under två 


år för en sakkunnig resurs inom breddad rekrytering/breddat 
deltagande och likabehandling av studenter.  


Ekonomiska incitament 
En idé som kan prövas i någon form, är att universitetet väljer att omfördela 
resurser efter hur många kvinnliga professorer som anställs årligen vid varje 
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fakultet. För varje anställd kvinna erhåller fakulteten en permanent 
förstärkning av fakultetsanslaget, påföljande år, med 500 tkr. Samtliga 
fakulteter är med och finansierar förstärkningen genom att det befintliga 
anslaget reduceras efter fakultetens andel av universitetets totala 
forskningsanslag. En fakultet med ett stort fakultetsanslag får således 
finansiera en större del av omfördelningen. Exakt hur en sådan 
incitamentsstruktur ska utformas måste undersökas noggrant och beredas 
både i ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling och i rektors 
ledningsråd.  


Avslutande kommentar 
Rektor avser att återkomma med förslag till beslut om mål för att göra 
Lunds universitet till ett jämställt universitet till 2020, till 
universitetstyrelsens nästa möte 22 juni, 2016. 


Bilagor:
Bilaga 1- Stapeldiagram professorer per fakultet, fördelning kvinnor/män
Bilaga 2 - Tabell lärarkategorier samt TA-personal per fakultet, fördelning 
kvinnor/män







Bilaga 1 Andel kvinnor/män som är professorer på respektive  
fakultet/motsvarande, januari 2016.  
Sista stapeln visar förhållandet för hela Lunds universitet. 







Fördelning kvinnor/män per fakultet/motsvarande Bilaga 2


Fördelning kvinnor/män anställda januari 2016
Område/befattning Andel kv Andel m Totalt antal
EHL 41% 59% 398


Bitr universitetsl 0% 100% 3
Postdoktor 38% 62% 13
Professor 16% 84% 44
TA 67% 33% 104
Universitetsadjunkt 12% 88% 26
Universitetslektor 34% 66% 109
Övrig 26% 74% 23
Doktorand 45% 55% 76


FV 64% 36% 918
TA 64% 36% 916
Övrig 0% 100% 1


HT 49% 51% 695
Bitr universitetsl 50% 50% 4
Postdoktor 50% 50% 4
Professor 37% 63% 82
TA 65% 35% 177
Universitetsadjunkt 55% 45% 40
Universitetslektor 48% 52% 128
Övrig 35% 65% 82
Doktorand 47% 53% 178


J 54% 46% 162
Bitr universitetsl 100% 0% 1
Postdoktor 0% 100% 2
Professor 53% 47% 15
TA 64% 36% 33
Universitetsadjunkt 44% 56% 9
Universitetslektor 43% 57% 28
Övrig 52% 48% 44
Doktorand 63% 37% 30


K 47% 53% 185
Professor 35% 65% 20
TA 55% 45% 62
Universitetsadjunkt 29% 71% 41
Universitetslektor 44% 56% 39
Övrig 50% 50% 4
Doktorand 79% 21% 19


LTH 34% 66% 1603
Bitr universitetsl 39% 61% 41
Postdoktor 22% 78% 54
Professor 15% 85% 174
TA 55% 45% 409
Universitetsadjunkt 30% 70% 82
Universitetslektor 25% 75% 244
Övrig 23% 77% 129
Doktorand 33% 67% 470


M 62% 38% 1781
Bitr universitetsl 50% 50% 8
Postdoktor 60% 40% 57
Professor 26% 74% 172
TA 73% 27% 728
Universitetsadjunkt 82% 18% 61
Universitetslektor 60% 40% 111
Övrig 51% 49% 297
Doktorand 62% 38% 347


Gruppen övrig:  
övrig undervisande och 
forskande personal, dvs 
seniorprofessor, adj professor, 
forskare, adj univlekt , 
amanuenser 







Fördelning kvinnor/män per fakultet/motsvarande Bilaga 1


N 39% 61% 930
Bitr universitetsl 29% 71% 7
Postdoktor 53% 47% 38
Professor 18% 82% 130
TA 59% 41% 213
Universitetsadjunkt 33% 67% 12
Universitetslektor 30% 70% 104
Övrig 29% 71% 130
Doktorand 41% 59% 296


S 59% 41% 631
Bitr universitetsl 56% 44% 9
Postdoktor 20% 80% 5
Professor 34% 66% 62
TA 78% 22% 136
Universitetsadjunkt 68% 32% 41
Universitetslektor 53% 47% 219
Övrig 49% 51% 37
Doktorand 63% 37% 122


USV 40% 60% 428
Bitr universitetsl 67% 33% 3
Postdoktor 48% 52% 21
Professor 48% 52% 21
TA 40% 60% 236
Universitetsadjunkt 57% 43% 7
Universitetslektor 43% 57% 28
Övrig 24% 76% 75
Doktorand 59% 41% 37


Totalt 49% 51% 7731
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Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy  Professor Verksamhetsföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Christersson, Cecilia Docent Allmänföreträdare 
Ewaldsson, Ulf President, CTO Allmänföreträdare   (§§ 1 – 10) 
Fredén Axelsson, Malin Student Studentrepresentant   
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Ljunggren, Börje Ambassadör Allmänföreträdare   (§§ 5 – 15) 
Ljungälv, Lars VD Allmänföreträdare 
Ringström, Rasmus Student 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare   (§§ 1 - 7) 
Svegfors, Mats VD Allmänföreträdare 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Branting, Jacob Vice ordförande OFR/S 
Lagerborg, Ingrid  Ordförande SEKO    
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 
Wiberg, Eva Prorektor 
 
Frånvarande 
Halth, Sofia Verksamhetschef Allmänföreträdare 
Lidin, Sven Professor Verksamhetsföreträdare 
Styf, Oskar  Student Studentrepresentant  
 
 


Sammanträdesdatum 
2016-04-15 
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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 tillägg av § 10 a.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Ulf Ewaldsson att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll §§ 1- 11. För §§ 12- 15 utses Mats Svegfors att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2016-02-12 till handlingarna. 
 


5 Presentation av UBs verksamhet med fokus på digitalisering 
 
 Föredragande: Universitetsbibliotekarie Jette Guldborg Petersen och  
 stf universitetsbibliotekarie Eva Nylander 
 
Jette Guldborg Petersen informerar om Lunds universitetsbiblioteks verksamhet och lyfter 
bl a att man är pliktexemplarsbibliotek och att det är en verksamhet som är kraftigt 
underfinansierad från regeringens sida.  
 
Eva Nylander redogör för digitaliseringens betydelse och konsekvenser för biblioteket. Det 
rör bl a e-media, digitalisering av egna samlingar och frågan om långsiktiga bevarande av 
elektroniska handlingar.  
 


6 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 6 a 
 
Torbjörn von Schantz och Eva Wiberg informerar om aktuella frågor bl a att Eva Wiberg 
fr o m 2017-01-01 lämnar sitt uppdrag som generaldirektör för U21. 
 
Styrelsen diskuterar kring Macchiariniaffären och konsekvenserna för Lunds universitet. 
Styrelsen trycker på vikten av att få den information som behövs för att kunna göra 
korrekta riskbedömningar.  
 
Ordföranden hänvisar till styrelsens beslut att inrätta ett riskutskott. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
b) Rapport från LUS 


 
Cecilia Skoug informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- för kommande läsår blir Björn Sanders ny ordförande för LUS och Jack Senften blir 
vice ordförande, 
- kårerna har arbetat mycket med ansökningar om kårstatus, 
- ett projekt som ska undersöka hur formella pedagogiska meriter bedöms vid 
professorstillsättningar pågår, 
- forskarkarriärutredningen som nu lämnat sin rapport. 
 


c) Rapport från revisionsutskottet 
 
 Föredragande: Jonas Hafström och Gunilla Norberg 
 
Följande frågor har behandlats vid revisionsutskottets möte: 
- säkerställande av att internrevisionen får material i tid nu när universitet förändrat sitt 
riskarbete, 
- granskning av projekthanteringen samt rekryteringsprocessen med fokus på hantering 
av företrädesrätter, 
- budget för internrevisionen 2017 som förväntas ligga på samma nivå som 2016, 
- ESV har utkommit med vägledning: Oegentligheter och intern styrning och kontroll. 
 


d) Rapport från styrning av informationssäkerheten 
 
 PM från förvaltningschefen 2016-03-23 
 Bilaga: § 6 d 
 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 
Per Gustafsson redogör bl a för en DDoS-attack mot Lunds universitet.  
 
Susanne Kristensson rapporterar om arbetet med informationssäkerheten. 
 
Styrelsen konstaterar efter en längre diskussion att en samlad informations-
säkerhetsstrategi är mycket viktig för universitetet i framtiden. Detta med tanke på en 
ökad hotbild och det fina varumärke Lunds universitet har.  Viktigt är även personalens 
förhållningssätt till information och informationssäkerhet. 
 


e) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 
 Förteckning 2016-03-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 e 
 


f) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 
 Förteckning 2016-03-29 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 6 f 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
  


7 Riskanalys - Sveriges offentliga finanser 
 
 PM 2016-04-01 från planeringschefen 
 Bilaga § 7 
 
 Dnr STYR 2016/492 
 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg redogör för den riskanalys som gjorts. 
 
Styrelsen konstaterar att de frågor som tas upp är helt centrala för universitetet samt 
diskuterar olika sätt att arbeta vidare med dem. 
 


8 Lunds universitets jämställt 2020 – en lägerapport 
 
 PM 2016-04-01 från sektionen Personal  
 Bilaga § 8 
 
 Föredragande: Torbjörn von Schantz och Lena Lindell 
 
Torbjörn von Schantz redogör för det pågående arbetet och tankarna kring detta.  
 
Lena Lindell informerar om rapport från UHR med förslag om hur lärosäten ska arbeta med 
breddad rekrytering och breddat deltagande. 
 


9 Redovisning av kartläggning av lärarrekrytering vid Lunds universitet 2010 - 2014 
 
 PM 2016-04-05 
 Bilaga § 9 
 
 Föredragande: Ann-Katrin Bäcklund 
 
Ann-Katrin Bäcklund redogör för den kartläggningen som gjorts av lärarrekrytering vid 
Lunds universitet 2010 – 2014. Kartläggningen visar att andelen externt rekryterade lärare är 
tillfredsställande på universitetsnivå och i huvudsak även på fakultetsnivå. Styrelsen 
förklarar sig nöjd med rapporteringen av uppdraget som gavs till rektor i december 2014.  
 


10 Analys av utbildning på grund- och avancerad nivå 
 
 PM 2016-04-01 från avdelning Planering 
 Bilaga § 10 
 
 Föredragande: Eva Wiberg 
 
Eva Wiberg redogör för analysen av utbildning på grund- och avancerad nivå.  
 
Styrelsen uppskattar det nya formatet för analys av utbildning på grund- och avancerad nivå 
och uppmuntrar en vidareutveckling av denna för fortsatt diskussion i styrelsen. 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
10 a Avtackning av Ulf Ewaldsson 
 
 Ordföranden meddelar att Ulf Ewaldsson lämnar styrelsen på egen begäran och tackar 
 honom för ett mycket gott och engagerat arbete under sin tid i styrelsen. 
 
11 Analys av utbildning på forskarnivå 


 
 PM 2016-04-06 från sektionen Forskning, samverkan och innovation 
 Bilaga § 11 
 
 Föredragande: Bo-Anders Jönsson 
 
Bo-Anders Jönsson redogör för rapport om utbildning på forskarnivå. 
 


12 Beslut om ställning som studentkår 2016 - 2019 
 
 PM 2016-03-29 från sektionen Student och utbildning 
 Bilaga § 12 
  
 Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro 
 
a) Ansökan från Lunds doktorandkår 
 Dnr SAMV 2016/102 
 
Styrelsen beslutar att Lunds doktorandkår under perioden från och med 2016-07-01 till och 
med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på forskarnivå inom hela universitet förutom Lunds tekniska högskola.  
 
Beslutet gäller under villkor att Lunds doktorandkår uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 
9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller 
om studentkåren skriftligen ansöker om det.  


 
b) Ansökan från LundaEkonomernas Studentkår 
 Dnr SAMV 2016/103  
 
Styrelsen beslutar att LundaEkonomernas Studentkår under perioden från och med 2016-07-
01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs 
av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Ekonomihögskolan samt övrig 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Ekonomihögskolan.  
 
Beslutet gäller under villkor att LundaEkonomernas Studentkår uppfyller de krav som ställs i 
4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller 
villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det.  
 
c) Ansökan från Humanistiska och teologiska studentkåren 
 Dnr SAMV 2016/104 
 
Styrelsen beslutar att Humanistiska och teologiska studentkåren under perioden från och med 
2016-07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde 
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som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Humanistiska och 
teologiska fakulteterna samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
kvalitetssäkras av Humanistiska och teologiska fakulteterna.  
 
Beslutet gäller under villkor att Humanistiska och teologiska studentkåren uppfyller de krav 
som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
d) Ansökan från Juridiska Föreningen 
 Dnr SAMV 2016/106 
 
Styrelsen beslutar att Juridiska föreningen under perioden från och med 2016-07-01 till och 
med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Juridiska fakulteten samt övrig utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Juridiska fakulteten. 
 
Beslutet gäller under villkor att Juridiska Föreningen uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-
14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller 
om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
e) Ansökan från Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö 
 Dnr SAMV 2016/107 
 
Styrelsen beslutar att Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö under perioden från 
och med 2016-07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med 
verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom 
Konstnärliga fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
kvalitetssäkras av Konstnärliga fakulteten.  
 
Beslutet gäller under villkor att Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö uppfyller 
de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte 
längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det.  
 
f) Ansökan från Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 Dnr SAMV 2016/108 
 
Styrelsen beslutar att Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola under perioden från och 
med 2016-07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med 
verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 
inom Lunds tekniska högskola samt övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå som kvalitetssäkras av Lunds tekniska högskola.  
 
Beslutet gäller under villkor att Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola uppfyller de 
krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det.  


 
g) Ansökan från Corpus Medicum 
 Dnr SAMV 2016/109 
 
Styrelsen beslutar att Corpus Medicum under perioden från och med 2016-07-01 till och med 
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2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå inom Medicinska fakulteten samt övrig utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Medicinska fakulteten.  
 
Beslutet gäller under villkor att Corpus Medicum uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § 
högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om 
studentkåren skriftligen ansöker om det.  
 
h) Ansökan från Lunds Naturvetarkår 
 Dnr SAMV 2016/110 
 
Styrelsen beslutar att Lunds Naturvetarkår under perioden från och med 2016-07-01 till och 
med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Naturvetenskapliga fakulteten samt övrig 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Naturvetenskapliga 
fakulteten.  
 
Beslutet gäller under villkor att Lunds Naturvetarkår uppfyller de krav som ställs i 4 kap.  
9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller 
om studentkåren skriftligen ansöker om det. 


 
i) Ansökan från Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet 
 Dnr SAMV 2016/111 
 
Styrelsen beslutar att Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet under perioden från och med 
2016-07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde 
som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Samhällsvetenskapliga 
fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.  
 
Beslutet gäller under villkor att Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet uppfyller de krav 
som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
Överklagan 
Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för högskolan. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. 
 


13 Information om Lunds universitets arbete med internationalisering 
 
 PM 2016-04-01 
 Bilaga § 13 
 
 Föredragande: Eva Wiberg 


 
Eva Wiberg redogör för arbete med internationalisering inom Lunds universitet. 
 
14 Rapport från utredning om policy för hållbar utveckling 


 
 PM 2016-03-30 från Universitetsledningens kansli 
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 Bilaga § 14 
 
 Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro 
 
Styrelsen uppdrar åt rektor att återkomma med ett förslag till tydligare formulerad policy för 
hållbar utveckling.  
 


15 Eventuellt övrigt 
 
Ordföranden meddelar att universitetskollegiet valt Ann-Katrin Bäcklund, Sven Lidin och 
Tommy Andersson till lärarrepresentanter i styrelsen för perioden 2016-05-01—2017-04-30.  
 
Avseende externa ledamöter i styrelsen har något regeringsbeslut inte inkommit.  
 
 
 
 


Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren   Jonas Hafström    
 
 
Justera 
 
 
 
Ulf Ewaldsson   Mats Svegfors 
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Tim Ekberg  
Planer ingschef  


Riskanalys av hur rådande statsfinanser kan påverka 
resursfördelningen till universitetet 
På universitetsstyrelsemötet den 11 december 2015 beslutade styrelsen att rektor 
skulle återkomma med en riskanalys avseende om de ansträngda offentliga 
utgifterna i Sverige kan komma att påverka tilldelningen av resurser till den högre 
utbildningen framöver. Uppdraget hade sin grund i en diskussion som utgick från 
besparingar som aviserats för andra myndigheter pga. de ökade kostnaderna för 
mottagande av flyktingar.  


Denna riskanalys utgår inte bara från hur flyktingsituationen, och dess ekonomiska 
konsekvenser, kan påverka universitetet. En något bredare ansats görs där även 
andra ekonomiska risker vävs in. Sammantaget är risken för negativa ekonomiska 
konsekvenser för universitetet pga. den uppkomna flyktingsituationen relativt liten 
under innevarande år. Risken för de kommande åren är beroende på om EU får till 
stånd en varaktig gemensam linje i flyktingmottagandet. Att göra riskbedömningar 
och prognoser av detta slag är dock samtidigt ytterst svårt. En påtagligt större risk 
är urgröpningen av det statliga anslaget samt det ökade beroendet av externa 
medel. Dessa risker är faktum som redan idag påverkar utbildningen och 
forskningen vid universitetet.  


Flyktingsituationen och de statliga finanserna 
Sverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från 
krig, förföljelse och förtryck en trygg och dräglig tillvaro. Under 2015 sökte sig 
över en miljon människor till EU i hopp om skydd undan krig och förföljelse 
och av dem kom ungefär 163 000 personer till Sverige. Det är dubbelt så många 
som året innan då 81 000 personer sökte asyl. Aldrig tidigare har så många sökt 
skydd i Sverige som under 2015. Tyskland är det land i Europa som har haft det 
största antalet asylsökande, cirka en halv miljon. Sverige är dock det land som har 
tagit emot flest i förhållande till sin folkmängd. 


Vid årsskiftet 2015/2016 var 180 000 personer inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem. Utmaningarna för det svenska asylsystemet är stora och 
åtgärder har vidtagits i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige. Detta har 
regeringen gjort genom att bl.a. införa yttre gränskontroller samt skärpa reglerna 
för uppehållstillstånd. Samtidigt med dessa förändringar arbetar regeringen, 
tillsammans med flera andra länder, på att sprida flyktingarna till fler länder inom 
EU. Flyktingströmmen har minskat påtagligt sedan gränskontrollerna infördes. Hur 
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flyktingströmmen kommer att se ut till Sverige det kommande året är ytterst svårt 
att prognostisera.  


I Migrationsverkets februariprognos (Verksamhets och utgiftsprognos februari 
2016) presenteras tre beräkningsalternativ för hur många asylsökande som kommer 
till Sverige i år. Det högre alternativet ligger på 140 000 asylsökande, varav 27 000 
ensamkommande barn. Det lägre alternativet ligger på 70 000 asylsökande, varav 
12 000 ensamkommande barn. Ett mellanalternativ på 100 000 asylsökande, varav 
18 000 ensamkommande barn, har använts som grund för 
verksamhetsberäkningarna i prognosen.  


 


Prognos från Migrationsverket februari 2016. X-axeln avser individer och y-axeln avser 
veckonummer.  
 
Att Europa står inför fortsatta stora migrationsrörelser även de kommande åren är 
högst troligt. De konflikthärdar, i framför allt mellanöstern och Afrika, som är en 
bakomliggande orsak till de nuvarande flyktingströmmarna ser inte ut att ha en 
kortsiktig lösning. Därutöver finns åtskilliga tecken på och orsaker till att vi rör oss 
mot allt större global rörlighet och en ökad migration. Dessa orsaker har inte bara 
sin rot i krig utan även i miljöförändringar och växande ekonomiska klyftor.  
 
Riksdagen fattade beslut om en extra ändringsbudget för 2015 i november 2015 
(prop. 2015/16:47). Det beslutet innebar att statens utgifter ökade med 11 miljarder 
kronor för budgetåret 2015. Av dessa medel gick nästan 10 miljarder till 
kommuner och landsting. Resterande medel gick till ersättning för 
bostadskostnader, till idrott, till den ideella sektorn samt till folkbildningen. 
 
I regeringens ekonomiska lägesrapport, som presenterades den 21 december 2015, 
sades att det kommer att uppstå ökade kostnader för utgifter kopplade till migration 
och etablering även i år och de kommande åren. Det s.k. scenario B, som ligger till 
grund för regeringens prognos, innebär ökade kostnader med 28 miljarder 2016, 40 
miljarder 2017, 36 miljarder 2018 och 34 miljarder 2019. Dessa ökade kostnader 
ska inte mötas med krona-för-krona principen, utan kommer att till betydande delar 
täckas med ökade låneramar. Utöver lån kommer regeringen även att genomföra 
olika former av utgiftsbegränsningar. Några av dessa är definierade, bl.a. ökade 
biståndsavräkningar, men fler besparingar kommer att genomföras. Hur dessa slår 
är ännu inte känt. 
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Samtidigt som staten får ökade kostnader för åtgärder kopplade till migration och 
etablering kommer statens intäkter att öka framöver. Regeringen, liksom 
Konjunkturinstitutet (KI) m.fl., räknar med en stark utveckling av den svenska 
ekonomin. KI skriver att ”Svenska ekonomin utvecklas starkt och den utdragna 
lågkonjunkturen är snart över” (prognos 2015-12-21). Arbetslösheten spås minska 
och sysselsättningsgraden förväntas öka. Regeringen räknar med en sjunkande 
statsskuld, trots insatserna för migration och etablering. Regeringen ser dock ett 
orosmoment i en ökad matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Allt fler lediga 
jobb blir inte tillsatta pga. brister i kompetens och utbildning.  


Riskanalys för universitetet 
I den universitetsövergripande riskanalysen, som styrelsen beslutade om den 12 
februari 2015, lyftes 5 prioriterade risker fram. Tre av dessa var av mer utpräglad 
finansiell natur: Hållbara finanser, Forskningsfinansiering och 
Utbildningsfinansiering. I risken som handlade om hållbara finanser lyftes framför 
allt de urholkade anslagen fram. Detta var även en framträdande risk inom 
utbildningsfinansieringen. Inom forskningsfinansieringen lyftes framför allt det 
ökade beroendet av externa medel fram och de konsekvenser som det medför. 
Detta är risker som varit reella faktorer för fakulteterna under flera år och på olika 
sätt påverkat verksamheten. 
 
I budgetunderlaget till regeringen framför universitetet två huvudrisker – 
urholkningen av anslaget till grundutbildningen och det ökade beroendet av extern 
finansiering till forskningen. I budgetunderlaget lyfte även universitetet fram de 
utmaningar som vi står inför med att integrera alla de personer som kommit till vårt 
land. För att detta inte ska riskera att leda till negativa effekter för lärosätets övriga 
utbildningsuppdrag krävs ökade och anpassade resurser. Universitetet underströk 
även vikten av att se integrationsarbetet långsiktigt där de särskilda insatser och 
satsningar som görs måste vara fleråriga och hållbara.  
 
Regeringen har i närtid flyttat pengar från universitets- och högskolesektorn för att 
finansiera andra områden. Anslag som pris- och löneomräknats har under 2015 och 
2016 minskat för Lunds universitet med drygt 13 mnkr för att bidra med 
finansiering till av regeringen prioriterade satsningar. Denna minskning var inte 
kopplad till migration och etablering. De 300 mnkr som tidigare omfördelats 
utifrån UKÄ:s kvalitetsgranskningar skulle enligt BP-16 fördelas till lärosätena i 
regleringsbrevet. Så skedde inte, istället behöll regeringen dessa pengar för att 
finansiera ökade kostnader för migration och etablering. Historiskt sett är dessa två 
exempel mycket ovanliga åtgärder. Förflyttningar inom sektorn är dock relativt 
vanligt. I den senaste budgetpropositionen såg vi t.ex. en förflyttning av 
forskningsmedel från de större universiteten till de nya universiteten och 
högskolorna.  
 
En risk som relativt sällan diskuteras, men som är en av de mer kraftfulla, är de 
förändrade studiemönstren som uppträder vid högkonjunktur. Det är inte bara 
söktrycket som minskar vid dessa tillfällen utan även avhoppen som ökar. Under 
de senaste två decennierna har detta vid ett par tillfällen lett till att takbeloppen inte 
kunnat uppnås. Det har då lett till kännbara neddragningar och omprioriteringar för 
många fakulteter. 
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Universitetet lever ständigt med ett antal olika risker. Den enskilt största risken är 
dock att verksamheten vid lärosätet inte uppfattas vara en del av 
samtidsutmaningarna och adekvat svarar upp mot vårt samhälles behov.  


Konsekvenser av flyktingsituationen 
Att göra en riskanalys för hur universitetets ekonomi kan påverkas av den nya 
flyktingsituationen är ytterst svårt. Även om regeringen drog in ovannämnda 300 
mnkr till universitets- och högskolesektorn finns inga signaler i dagsläget på att 
ytterligare indragningar förbereds. Då universiteten och högskolorna är 
nyckelaktörer för integrationsarbetet är en neddragning av anslagen till utbildning 
och forskning mindre trolig. Samtidigt har den uppkomna situationen lett till att 
regeringens reformutrymme har krympt. Detta riskerar i sin tur leda till att 
förstärkningar av anslagen till utbildning och forskning kan bli mindre än vad som 
tidigare var planerat.  
 
Det är utan tvekan så att den nya flyktingsituationen kommer att påverka 
universiteten och högskolornas verksamhet på olika sätt.  En betydande del av de 
personer som nu kommit till Sverige, inte minst från Syrien, har någon form av 
högskoleutbildning med sig i bagaget. Regeringen kommer att fram till 2019 satsa 
drygt 400 mnkr på kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk 
examen inom vissa definierade yrken. Regeringen kommer även att fortsätta bygga 
ut andra satsningar som involverar högre utbildning. Det kan handla om olika 
snabbspår såväl som olika typer av språksatsningar. Dessa satsningar kommer, 
under de närmast kommande åren, att till stor del handla om köpta utbildningar där 
universitetet säljer tjänster till framför allt Arbetsförmedlingen.  
 
När personer fått sina uppehållstillstånd kommer med stor sannolikhet en ny 
rörelse att uppstå i sektorn. Dessa personer kommer då att börja söka sig till 
universitet och högskolor för att komplettera en tidigare utbildning eller plugga 
något nytt. Det kommer sannolikt att innebära en påtagligt större volym av 
valideringar och bedömningar av reell kompetens. Denna typ av bedömningar och 
valideringar är ofta komplexa och resurskrävande. Dessa personer ska sedan 
beredas plats inom den högre utbildningen. Vi har redan idag ett mycket högt 
söktryck där många inte kommer in på önskade utbildningar. Skapas inte fler 
platser riskera detta att antingen leda till undanträngningseffekter eller att 
nyanlända inte kommer in och därmed inte heller kan integreras effektivt på 
arbetsmarknaden. För de nyanlända som börjar plugga kan olika former av 
stödverksamhet behövas sättas in, inte minst kopplade till svenska språket. Det 
finns en påtaglig risk att detta stöd ska finansieras inom det befintliga anslaget.  
 
Just språkkunskaperna är helt centrala för en lyckad integrering. Universitetet 
utbildar utbildarna, inte minst SFI-lärarna. Det finns en stor, och snabbt ökande, 
brist på språklärare. Om olika typer av snabbspår etableras, där personer läser 
ämneskunskaper parallellt med svenska, krävs en betydande utbildningskapacitet 
inom språkområdet vid universitetet. En kapacitet som idag inte finns.  
 
Universitetet har även en central roll att fylla i att utbilda redan yrkesverksamma 
personer som på olika sätt jobbar med nyanlända och integration. Så gott som hela 
den svenska offentliga sektorn kommer att påverkas av att allt fler har en annan 
kulturell och språklig bakgrund. Allt från handläggare och administratörer till 
lärare och vårdpersonal kan behöva komplettera sina kompetenser för att stödja och 
underlätta integreringsarbetet såväl som att möta nya behov hos dem de möter. 
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Vid Lunds universitet bedrivs en hel del forskning som på olika vis är kopplad till 
migration och etablering. Freds- och konfliktforskning, migrationsrätt, 
religionsvetenskap och språkforskning är några exempel. Frågan om migration är 
även djupt kopplad till många andra av de stora utmaningar vi står inför som t.ex. 
miljö och hälsa. Den migrationsrelaterade forskningen behöver i ökad utsträckning 
synlig- och tillgängliggöras.  
 
Det finns möjligheter och positiva utmaningar i att människor från andra länder i 
ökad utsträckning kommer till Sverige. Lunds universitet ska vara ett 
internationellt lärosäte. Universitetet ska bidra till att människor oavsett kulturell 
och religiös bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans för att möta de globala 
utmaningarna vår värld står inför. När världen kommer till Sverige ska 
universitetet givetvis ta vara på alla de möjligheter som detta erbjuder.  
 
Riskbedömning: 
 


• Risken för att en del av universitetets anslag kommer att dras in för att 
finansiera kostnader för migration och etablering bedöms som relativt låg 
men inte osannolik beroende på om EU får till stånd en varaktig gemensam 
linje i flyktingmottagandet.  


 
Åtgärder som är på gång eller som kan övervägas: 
 


- Bygga upp kompetens för validering och bedömning av reell kompetens. 
Detta är på gång. 


- Etablera nätverk med olika parter nationellt såväl som regionalt för att 
bättre samordna insatser. Detta är på gång. 


- Anpassa utbildningsutbudet. Är en ständigt pågående process. 
- Stärka språkundervisningen. Kan övervägas i resursfördelningen för 2017.  
- Samordna och synliggöra migrationsforskningen i en portal. Kan 


övervägas i resursfördelningen för 2017.  


Fortsatt urgröpning 
Ersättningen till utbildning och forskning följer inte den allmänna 
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till 
högskoleutbildningen. Det ökade inflödet av externa medel till forskningen har till 
vissa delar mildrat, eller snarare dolt, denna urgröpningseffekt för forskningen. Det 
är i långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe 
samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag, medfinansiera forskningsprojekt 
och samtidigt kunna hävda sig i en ökad global konkurrens. 
 
Urgröpningen är den enskilt största ekonomiska risken för universitetet. En fortsatt 
urgröpning, nya uppdrag och en liten tilldelning av nya platser leder till att 
universitetet ytterligare behöver rationalisera och effektivisera sin utbildning. 
Därutöver behöver lärosätet satsa ytterligare på e-lärande, kvalitetssäkring, fortsatt 
internationalisering, jämställdhet, breddad rekrytering och breddat deltagande, 
validering och reell kompetens samt kompletterande utbildningar för nyanlända. 
Allt detta kostar. 
 
Samtidigt som urgröpningseffekterna blivit allt mer kännbara inom utbildningen 
har universitetet upplevt en unikt kraftfull ekonomisk expansion under de senaste 8 
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åren. Varje enskild forskare och lärare har dock inte fått mer medel, istället har vi 
blivit fler. Det administrativa stödet har relativt sett minskat under det senaste 
decenniet. Paradoxen, som urgröpningen leder till, är att universitetet ständigt 
växer ekonomiskt men samtidigt upplever en allt större svårighet att uppnå sina 
egna såväl som regeringens mål.  
 
Urgröpningseffekten slår hårt mot utbildningen och påverkar även forskningen 
negativt. Samtidigt har sektorn, och inte minst Lunds universitet, ett stort 
myndighetskapital. Detta kan givetvis uppfattas som motsägelsefullt. Kapitalet 
finns i huvudsak inom forskningen och är till många delar ett svar på en upplevd 
press och ökad osäkerhet. När forskare och forskningsledare blir allt mer beroende 
av externa bidrag och dessa bidrag ständigt fluktuerar är en enkel lösning att öka 
sin egen rådigheter genom att skapa ett visst kapital.  
 
Riskbedömning: 
 


• Det finns en mycket stor risk att rådande urgröpning fortsätter. 
• Det finns en stor risk att det blir en relativt liten ökning av 


forskningsanslaget i forskningspropositionen. 
 
Åtgärder som är på gång eller som kan övervägas: 
 


- I direktivet inför budgetdialogerna med samtliga fakulteter/motsvarande 
konstateras att universitetet behöver beredskap för att hantera 
neddragningar och att krav på omprioriteringar behöver utvecklas. 
Konkreta former för hur detta ska gå till behöver utarbetas. På samtliga 
dialoger under våren kommer därför frågan om beredskap för 
omprioriteringar att vara ett tema. 


- Fakulteterna och universitetet gemensamt behöver framöver överväga att i 
ökad utsträckning lägga ner hela program istället för att använda osthyveln 
genom att minska på kurser och distansutbildning.  


- Öka verksamheten för uppdragsutbildning. Detta kan övervägas. 
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Antagna, aktiva och examinerade doktorander 2015 
 
Antagna till utbildning på forskarnivå 
Under 2015 antogs sammanlagt 485 studenter till forskarutbildning vid universi-
tetets 8 fakulteter. Fördelningen mellan fakulteter och mellan kön framgår av 
tabellen nedan. Flest doktorander antogs vid den tekniska och den medicinska 
fakulteten där det antogs 166 doktorander på vardera fakulteten.  
 


 
Källa: Ladok 
 
 
För en jämförelse på nationell nivå finns det uppgifter senast för 2014. År 2014 
antog Lunds universitet totalt 460 studenter till forskarutbildning, vilket är den 
högsta siffran i Sverige.1 Tabellen nedan visar en jämförelse med ett par andra 
lärosäten.  
 
Lärosäte 2014 Kvinnor Män Total 


Lunds 
universitet 233 227 460 


Karolinska 
institutet 233 165 398 


Uppsala 
universitet 169 210 379 


Källa: Universitetskanslersämbetets NU-statistikdatabas 
 
Beräknat över en femårsperiod visar det sig att nästan 80 procent av de antagna har 
en tidigare examen vid LU. Drygt 14 procent har en tidigare examen vid ett 


1 UKÄ, NU-statistikdatabasen. Antagna/Nybörjare, Doktorandnybörjare per forsknings-
ämnesgrupp/ämne fr.o.m. VT2011. 
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 3 
utländskt lärosäte och drygt 6 procent har en examen från ett annat svenskt 
lärosäte.  
 
 
Aktiva doktorander 
Totalt var ca 2700 doktorander aktiva i forskarutbildning under 2015. Fördelningen 
mellan fakulteter och mellan kön framgår av tabellen nedan. 1190 doktorander var 
aktiva vid den medicinska fakulteten. Den juridiska fakulteten hade 40 aktiva 
doktorander.  
 
Det totala antalet doktorander i Sverige varierar under 2000-talet mellan 18 000 
och 20 000. 
 
 


 
Källa: Ladok 
 
 


Aktiva doktorander vårterminen 2015 
Lärosäte Kvinnor Män Total 
Göteborgs universitet 807 566 1373 
Karolinska institutet 1374 969 2343 
Kungl. Tekniska högskolan 590 1325 1915 
Lunds universitet 1223 1419 2642 
Stockholms universitet 760 752 1512 
Uppsala universitet 979 1140 2119 


Källa: Universitetskanslersämbetets NU-statistikdatabas 
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Examinerade 
Antalet examinerade vid universitetet, uppdelat på fakultet och kön framgår av 
nedanstående tabell. 372 examinerades till doktor år 2015, varav 139 personer vid 
den medicinska fakulteten. Vardera fem personer examinerades till doktor vid den 
konstnärliga respektive den juridiska fakulteten. Se diagram nedan. 
 
 
Doktorsexamina 2015 


 
Källa: Ladok 
 
 
47 licentiatexamina utfärdades vid LU år 2015. Av dessa var 29 vid LTH och 6 
licentiatexamina vid HT-fakulteterna. Se diagrammet nedan.   
 
Licentiatexamina 2015 
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För att relatera till nationell nivå finns uppgifter senast för 2014. Könsfördelningen 
bland de doktorander som avlade doktorsexamen 2014 i hela landet var 49 procent 
kvinnor och 51 procent män. Nivåerna har ungefärligen hållit i sig under en tioårs-
period. Vid Lunds universitet var motsvarande siffror 48 procent kvinnor och 52 
procent män.2 
 
 
Breddad rekrytering 
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har under 2015 på uppdrag av regeringen 
undersökt hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering i utbildning på forska-
rnivå.3 Undersökningen visar att inget lärosäte har en övergripande strategi som 
särskilt syftar till breddad rekrytering till utbildning på forskarnivå.  
 
Vid LU finns bestämmelser som berör breddad rekrytering i antagningsordningen 
för utbildning på forskarnivå. Här stipuleras att universitetet vid rekrytering och 
urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska eftersträva jämn köns-
fördelning och mångfald i enlighet med Lunds universitets policy för jämställdhet, 
likabehandling och mångfald.4 


 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) konstaterar i sin årsrapport 2015 avseende den 
sociala sammansättningen bland nyantagna till forskarutbildning 2012-2013, att det 
är betydligt fler som har högutbildade föräldrar bland doktoranderna än bland 
befolkningen i sin helhet.5 56 procent av de antagna hade högutbildade föräldrar 
(åtminstone en av föräldrarna hade avslutat en minst treårig eftergymnasial 
utbildning), 30 procent hade föräldrar med en medelhög utbildning (treårig 
gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning kortare än tre år) och 14 
procent hade lågutbildade föräldrar (högst tvåårig gymnasieutbildning). 
Uppgifterna avser svenska nyantagna doktorander under 35 år inklusive de med 
utländsk bakgrund.  
 
UKÄ:s analys pekar på att den största sociala snedrekryteringen sker på grund- och 
avancerad nivå. Studenter från skilda sociala bakgrunder tenderar att studera på 
olika typer av högskoleutbildningar, vilka i olika grad förbereder för och ger 
behörighet för forskarstudier.  
 
Avseende könsfördelningen bland de nyantagna till utbildning på forskarnivå visar 
UKÄ i årsrapporten att den är jämn. Vårterminen 2015 var 48 procent kvinnor och 
52 procent män av de nyantagna i landet. Vid Lunds universitet var motsvarande 
siffror 47 procent kvinnor och 53 procent män.  
 
Vidare konstaterar UKÄ i årsrapporten 2015 att det inte föreligger någon sned-
rekrytering till forskarutbildningen mellan svenska och utländska doktorander.6 
Bland personer födda år 1982 var det cirka 1,2 procent som hade gått vidare till 


2 UKÄ, NU-statistikdatabasen. Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp fr.o.m. VT2011. 
3 Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?  En redovisning av regeringsuppdraget att 
kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande, 
Universitets- och högskolerådet 2016. 
4 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (LS 2012/719), fastställd av universitetsstyrelsen 
2013-06-15  
5 Universitet & högskolor Årsrapport 2015, Rapportnummer: 2015:8, Utgiven av Universitets-
kanslersämbetet 2015. 
6 Bland personer födda år 1982 var det cirka 1,2 procent som hade gått vidare till forskarutbildningen 
senast vid 30 års ålder. Detta gällde oberoende av ursprung, det vill säga svensk eller utländsk. 
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forskarutbildningen senast vid 30 års ålder. Detta gäller oberoende av etniskt 
ursprung.7 
 
 
Nettostudietider 
 
Nettostudietid till doktorsexamen 
De båda tabellerna nedan visar medel-nettostudietiden räknat i år till 
doktorsexamen. Kortast tid tar det för män inom den medicinska fakulteten att 
slutföra sin forskarutbildning med doktorsexamen. Längst tid tar det för kvinnor 
vid den teologiska fakulteten. 
 
 


 
Källa: Ladok 
 
 
 


Nettostudietider doktorsexamen, medelvärde 10-årspepriod  2015 


Fakultet Kvinnor Män Totalt Totalt 
HT 5,68 5,21 5,38 5,08 
Sam 5,22 5,41 5,31 4,85 
EHL 5,1 4,64 4,78 4,6 
Jur 4,96 4,46 4,68 4,4 
Nat 4,31 4,25 4,27 4,32 
LTH 4,13 4,08 4,09 4,29 
Konst 4,12 3,78 3,94 3,22 
Med 3,31 2,93 3,15 3,23 


Källa: Ladok 
 


7Universitet & högskolor Årsrapport 2015, Rapportnummer: 2015:8, Utgiven av Universitets-
kanslersämbetet 2015. 
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Nettostudietid för licentiatexamen 
Diagrammet nedan visar medel-nettostudietiden räknat i år till licentiatexamen. 
Kortast tid tar det för män inom den medicinska fakulteten att slutföra sin 
forskarutbildning med licentiatexamen. Längst tid tar det för kvinnor vid den 
teologiska fakulteten. 
 


 
Källa: Ladok 
 
 


Nettostudietider licentiatexamen, medelvärde 10-årsperiod 


Fakultet Kvinnor Män Totalt 
HT 3,28 3 3,09 
Sam 4,25 3,34 3,88 
EHL 3,17 3,76 3,59 
Jur 2,05 2,68 2,47 
Nat 3,01 3,04 3,03 
LTH 2,55 2,65 2,62 
Konst 2,26 6,44 3,65 
Med 2,08 1,89 2,04 


 Källa: Ladok  
 
 
Studiefinansiering 
 
Den vanligaste försörjningsformen bland doktoranderna vid Lunds universitet 
under 2015 var anställning som doktorand. 63 procent av doktoranderna innehade 
sådan anställning.  
 
LU fattade 2011 beslut om att avveckla utbildningsbidrag från den 1 januari 2013.8 
Tabellen visar försörjningsformer i utbildning på forskarnivå vid LU våren 2015. 
 


8 Avskaffande av utbildningsbidrag LS 2011/378, rektorsbeslut från 2011-06-16. 
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Doktorander vid LU, studiefinansiering VT 2015 


Finansieringsform Kvinnor Män Total 


Stipendium 55 73 128 
Doktorandanställning 797 922 1 719 
Företagsdoktorand 21 57 78 
Anställning som läkare 195 188 383 
Anställning av högskolan 47 40 87 
Anställning utanför 
högskolan 57 50 107 


Övrigt 98 122 220 


Totalt 1270 1452 2722 


Källa: Universitetskanslersämbetets NU-statistikdatabas 
 
 
Enkät från SUHF om stipendiefinansierad utbildning på forskarnivå 
Frågan om doktorander med stipendier som studiefinansiering i forskarutbildning 
var föremål för diskussion inom SUHF. Under våren 2015 lämnade SUHF en enkät 
till lärosätena rörande stipendier i forskarutbildning. I enkäten ställdes bland annat 
frågor om universitetet har särskilda bestämmelser rörande finansiering med 
externt stipendium, huruvida det förekommer krav från den externa 
stipendiefinansiären gällande arbetsprestationer före och/eller efter utbildningen på 
forskarnivå, återrapportering till bidragsgivaren, om att återvända till hemlandet 
efter disputation, tidsbegränsningskrav från bidragsgivare vad gäller tiden för 
utbildningen samt nivåer på stipendiet och om universitetet bidrar med 
kompletterande finansiering. LU deltog genom att besvara samtliga frågor.  
 
Forskarkarriärutredningen (U2015:05)  
LU har dessutom svarat på frågor om doktorander med stipendier i samband med 
Forskarkarriärutredningen.9 LU redovisade att 40 kvinnor och 67 män hade externt 
stipendium som sin försörjningsform för utbildning på forskarnivå 2014. 
Medelinkomsten per år för dessa doktorander var 176 335 SEK för kvinnor och 
178 260 SEK för män.  
 
Tabellen nedan visar exempel hämtade från LU:s redovisning till forskarkarriär-
utredningen. Här finns exempel på stipendiegivare, stipendiesumma och 
utbetalningsfrekvens. 
 
 


Stipendiegivare 
Utländsk 
(exempel) 


Stipendiegivare svensk 
(exempel) 


Stipendie-
summa 
SEK/år 


Utbetalning av 
stipendium 
/frekvens 


Erasmus Mundus  166 000 Månadsvis 
China Scholarship 
Council CSC  


 144 000 Kvartalsvis 


Science without 
borders (CAPES) 
 


 210 000 Kvartalsvis 


9 Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Regeringen tillsatte i 
juni 2015 denna utredning bland annat med uppdrag att se över hur villkoren kan förbättras för 
doktorander.   
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Ministry of higher 
education and 
research, Irak 


 180 000 Månadsvis 


University of Jordan  179 000 Stip. för 48 mån 
 Svenska industri- och 


handelskammaren  
220 000 En ggr/år 


 Handelsbankens 
forskningsstiftelser 


295 999 2 ggr/år 


 Torsten Söderbergs 
stiftelse 


270 000 En ggr/år 


 
 
Internationalisering 
 
Universitetets målsättning med forskarutbildningen är att skapa en konkurrens-
kraftig och internationellt förankrad utbildning där doktoranderna förbereds till en 
global arbetsmarknad både inom såväl som utanför akademin.  
 
Det internationella perspektivet gäller alla discipliner med viss tyngdpunkt mot 
ämnesområdena teknik, medicin, naturvetenskap och inom det konstnärliga 
området. En rad faktorer och aktiviteter bidrar till att skapa internationella miljöer i 
utbildning på forskarnivå. Även rekrytering från de egna internationella 
masterutbildningarna spelar en viktig roll. 
 
Doktoranders deltagande i internationella aktiviteter uppmuntras och genomförs i 
en rad former: fältarbeten, vistelser vid ett universitet utomlands, deltagande i 
konferenser, workshops och sommarskolor. Doktorander från Lunds universitet 
medverkade till exempel i LERU:s Doctoral Summer School 2015 vid University 
of Oxford. 
 
Genom att etablera internationella forskningsprojekt där doktorander ingår fogas de 
in i ett internationellt sammanhang. Vetenskaplig publicering sker följaktligen ofta 
i samarbete med internationella forskargrupper.  
 
Ingen information eller statistik finns att tillgå om i vilken utsträckning doktor-
ander har en internationell erfarenhet under sin forskarutbildning. 
 
 
UKÄ:s pilotundersökning om internationell mobilitet i utbildning på forskarnivå 
2015 
Även på nationell nivå saknas idag registeruppgifter om doktoranders interna-
tionella aktiviteter. Frågor om detta får därför ställas till doktoranderna och deras 
handledare.  
 
UKÄ ställde i slutet av 2015 frågor till de svenska lärosätena om internationell 
mobilitet på forskarnivå. UKÄ ska för Sveriges räkning rapportera in uppgifter om 
internationell mobilitet till Eurostat (EU:s statistikbyrå) från och med 2017.10  


10 EU-länderna är skyldiga att lämna uppgifter så att Europeiska kommissionen kan följa upp 
EU2020-målet att minst 20 procent av de examinerade inom det europeiska området för högre 
utbildning ska ha haft en studie- eller praktikperiod utomlands. Under 2017 har UKÄ för avsikt att 
genomföra en ordinarie undersökning av mobilitet bland examinerade 2016 och därefter årliga 
undersökningar. 
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UKÄ:s frågor avsåg doktorander som avlagt examen under 2015 och som har haft 
en utlandsvistelse på minst 3 månader eller motsvarande 15 högskolepoäng. Lunds 
universitet redovisade 26 doktorander som mötte dessa kriterier.  
 
En första lärdom som UKÄ kunde dra var att det i befintliga studiedokumenta-
tionssystemet inte är möjlighet att urskilja de doktorander som tillhör den svenska 
befolkningen, och som är permanent bosatta i Sverige, från utländska doktorander. 
 
Den låga siffran - 26 doktorander - kan troligen till del förklaras med att det är 
vanligt att doktorander genomför flera kortare utlandsvistelser vilket ger betydande 
internationella inslag i utbildningen, men utan att det kommer fram i denna enkät. 
 
Dessutom är det vanligt att doktorander är föräldralediga någon gång under sin 
forskarutbildning. Doktorandtiden är för många en familjebildningsperiod, vilket är 
en anledning till att doktorander inte kan vara utomlands under längre perioder. 
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sekt ionen Student  och utb i ldn ing 
Kris t ina Arnrup Thorsbro 


 
 


Ställning som studentkår 2016-2019 


Bakgrund 
Studentkårerna vid Lunds universitet är självständiga organisationer som har 
beviljats ställning som studentkårer av universitetsstyrelsen. Ställningen som 
studentkår ger dem rätt att utse studentrepresentanter till beslutande och beredande 
organ inom universitetet. Det är med andra ord ställningen som studentkår som ger 
dem möjlighet att utöva inflytande över utbildningen. 


Universitetsstyrelsen beviljade de nuvarande studentkårerna ställning som 
studentkår till och med 30 juni 2016 på sammanträdet i april 2013. Det innebär att 
det nu är dags att fatta nya beslut om ställning som studentkår för perioden 2016-
2019. 


Inkomna ansökningar om ställning som studentkår 
Universitetet har fått in nio ansökningar om ställning som studentkår för perioden 
2016-2019. Samtliga nuvarande studentkårer har lämnat in ansökningar, inga andra 
organisationer har sökt om ställning som studentkår. 


Alla inlämnade ansökningar uppfyller de kriterier som högskolelagen ställer som 
krav för att universitetet ska bevilja status som studentkår. Ingen av ansökningarna 
rör överlappande verksamhetsområden, de konkurrerar inte med varandra. Därmed 
ska alla inkomna ansökningar beviljas. 


Tillsammans täcker de inlämnade ansökningarna in all utbildning vid universitetet. 
Ansökningar har inkommit för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för var 
och en av fakulteterna med undantag för Lunds tekniska högskola (LTH). 
Teknologkåren (TLTH) har i stället sökt om ställning som studentkår för 
utbildning på alla tre nivåer inom LTH. Doktorandkåren ha till gengäld sökt om 
ställning som studentkår för utbildning på forskarnivå för alla fakulteter utom 
LTH. Detta innebär att kårerna har sökt om ställning som studentkår för samma 
verksamhetsområden som de har idag. 


De studentorganisationer som söker om ställning som studentkår täcker även 
utbildningarna inom Universitetets särskilda verksamheter (USV). Utbildningarna 
inom USV kvalitetssäkras genom avtal med en av fakulteterna. Den 
studentorganisation som beviljas ställning som studentkår för en fakultetet 
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 2 
kommer även att företräda studenterna och bevaka utbildningen inom de delar av 
USV som fakulteten har avtal med. 
 
 
Beslut 
Universitetsstyrelsen föreslås besluta 
 
Dnr SAMV 2016/102: 
att Lunds doktorandkår under perioden från och med 2016-07-01 till och med 
2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på forskarnivå inom hela universitet förutom Lunds tekniska högskola. 
 
Beslutet gäller under villkor att Lunds doktorandkår uppfyller de krav som ställs i 
4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/103: 
att LundaEkonomernas Studentkår under perioden från och med 2016-07-01 till 
och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som 
utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Ekonomihögskolan 
samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 
Ekonomihögskolan. 
 
Beslutet gäller under villkor att LundaEkonomernas Studentkår uppfyller de krav 
som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte 
längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/104: 
att Humanistiska och teologiska studentkåren under perioden från och med 2016-
07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhets-
område som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom 
Humanistiska och teologiska fakulteterna samt övrig utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som kvalitetssäkras av Humanistiska och teologiska fakulteterna. 
 
Beslutet gäller under villkor att Humanistiska och teologiska studentkåren 
uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om 
studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen 
ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/106: 
att Juridiska Föreningen under perioden från och med 2016-07-01 till och med 
2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Juridiska fakulteten samt övrig 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av Juridiska 
fakulteten. 
 
Beslutet gäller under villkor att Juridiska Föreningen uppfyller de krav som ställs i 
4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
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uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/107: 
att Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö under perioden från och med 
2016-07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med 
verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
inom Konstnärliga fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå som kvalitetssäkras av Konstnärliga fakulteten. 
 
Beslutet gäller under villkor att Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö 
uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om 
studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen 
ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/108: 
att Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola under perioden från och med 
2016-07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med 
verksamhetsområde som utgörs av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå inom Lunds tekniska högskola samt övrig utbildning på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå som kvalitetssäkras av Lunds tekniska högskola. 
 
Beslutet gäller under villkor att Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om 
studentkåren inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen 
ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/109: 
att Corpus Medicum under perioden från och med 2016-07-01 till och med 2019-
06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Medicinska fakulteten samt 
övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 
Medicinska fakulteten. 
 
Beslutet gäller under villkor att Corpus Medicum uppfyller de krav som ställs i 
4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
 
Dnr SAMV 2016/110: 
att Lunds Naturvetarkår under perioden från och med 2016-07-01 till och med 
2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhetsområde som utgörs av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Naturvetenskapliga fakulteten 
samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kvalitetssäkras av 
Naturvetenskapliga fakulteten. 
 
Beslutet gäller under villkor att Lunds Naturvetarkår uppfyller de krav som ställs i 
4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren inte längre 
uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
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Dnr SAMV 2016/111: 
att Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet under perioden från och med 2016-
07-01 till och med 2019-06-30 får ställning som studentkår med verksamhets-
område som utgörs av utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Samhälls-
vetenskapliga fakulteten samt övrig utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
som kvalitetssäkras av Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 
Beslutet gäller under villkor att Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet uppfyller 
de krav som ställs i 4 kap. 9-14 § högskolelagen och får återkallas om studentkåren 
inte längre uppfyller villkoret eller om studentkåren skriftligen ansöker om det. 
 
 
Överklagan 
Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Överklagandenämnden för 
högskolan. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Lunds universitet, Box 
117, 221 00 Lund. 
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Internationalisering vid Lunds universitet 


Arbetet med internationalisering är ett av universitetets viktiga medel för att nå målen 
excellent utbildning och excellent forskning. Universitetet har under det senaste året 
genomfört förändringar i den interna styrningen och ledningen av internationali-
seringsarbetet och arbetar aktivt med strategier för olika geografiska regioner baserat 
på såväl universitetets gemensamma mål som fakulteternas och institutionernas egna 
målsättningar. 


Lunds universitetets internationella råd 


Under hösten 2015 beslutade rektor, STYR 2015/1347, att inrätta ett internationellt råd 
vid Lunds universitet. Rådet leds av Prorektor Eva Wiberg och består av en akademisk 
representant per fakultet (el motsvarande). Rådets medlemmar är utsedda med en 
mandatperiod på 3 år. Internationella rådets uppdrag är, enligt beslutet, att: 


• identifiera möjligheter till samverkan inom internationaliseringsrådet
• vara drivande i frågor som berör universitetets övergripande internationella


arbete
• vara beredande vid framtagandet av styrdokument, vid vissa ärenden, vid


uppföljning samt vid analys av frågor inom internationaliseringsområdet


Rådet kommer under 2016 att diskutera t ex regionala strategier, strategiska 
partnerskap, internationell marknadsföring och rekrytering, stipendier, 
studentmobilitet, lärarmobilitet, bostadsprioriteringar, rankingar, internationalisering 
relaterat till forskning m.m. 


Rådets första möte hölls den 22 mars 2016. 


Regionala strategier 


En strategi för universitetets internationaliseringsarbete gentemot Afrika beslutades av 
rektor i november 2014 och under 2015 tillkom önskemål om att arbeta fram en 
strategi för Asien.  


På det första mötet med det internationella rådet diskuterades följande frågeställningar 
rörande regionala strategier: 


• Vad är LUs ambition med regionala strategier?
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• Ska de utformas på samma sätt? 
• Ska projekt- och referensgrupper ha representation av alla fakulteter? 
• Vilket mandat ska grupperna ha? 
• Vilken ambitionsnivå ska strategierna ha? 
• Ska vi avsätta resurser till framtagande av strategier samt senare 


implementering av dem, och om så är fallet, hur mycket? 
• Hur ska resurserna som avsätts för implementeringen användas – personal eller 


stimulans till fakulteterna?  
• Vilka världsdelar ska vi ha strategier för – alla men kanske olika omfattande 


(rekrytering, utbyte, forskning, kapacitetsuppbyggnad)? 


 


Nyanlända akademiker 


Den nuvarande flyktingsituationen innebär nya möjligheter och utmaningar. Genom 
utbildning av nyanlända och genom forskning och spridning av kunskaper inom 
migrations- och integrationsområdet kan universitetet bidra till att integrationen 
förbättras. Universitetet har nyligen beslutat, STYR 2016/337, att genomföra ett 
projekt för att bättre samordna arbetet kring nyanlända akademiker med syfte att 
förbättra universitetets beredskap för att ta emot nyanlända akademiker och att arbeta 
upp ett nätverk med andra regionala och nationella myndigheter. 


 


Scholars at Risk - SAR 


Lunds universitet är medlem i nätverket ”Scholars at Risk”. Nätverket är 
internationellt och består av ca 500 medlemslärosäten över hela världen. Syftet med 
nätverket är att mer systematiskt hjälpa utsatta akademiker och att försvara mänskliga 
rättigheter för forskare runt om i världen.  


 


Strategiska nätverk och partnerskap 


Med tanke på LU:s position i Sverige, inkommer kontinuerligt förfrågningar om 
samarbeten på olika sätt. LU har på gemensam nivå valt att prioritera engagemanget i 
de två nätverken LERU (League of European Research Universities) och U21 
(Universitas 21) och i de strategiska partnerskapen med universiteten i Toronto, 
Maryland, Nottingham och stiftelsen LUF (Lund University Foundation). 


Inom ramen för nätverken kan LU verka för bredd och djup i frågor av universitets-
gemensamt intresse. Utöver dessa samarbeten finns en stor mängd andra nätverk som 
är strategiskt viktiga på fakultets-, institutions, och forskargruppsnivå. 


Ett exempel som kan nämnas är workshopen ” Universitas 21 workshop: Informing 
Climate Action 2016” där universitetet kommer att vara med som anordnare med 
University of Maryland.  


Workshopens syfte är att: 
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• erbjuda inbjudna experter att dela sin forskning och erfarenheter från att arbeta 
i gränslandet mellan forskning och politik, 


• ta fram ett ”working paper” om hur universitet och forskningsorganisationer 
kan bidra till genomförandet av Parisöverenskommelsen, och 


• delta i ”Climate Action Forum” som är en öppen konferens som hålls på 
University of Maryland campus den 4 maj och är kopplad till ”Climate Action 
2016 Summit”. 


Workshopens resultat kommer att bidra till högnivåmötet ”Climate Action 2016 
Summit” 5-6 maj i Washington DC som organiseras av FN:s generalsekreterare, 
Världsbanken, Compact of Mayors, We Mean Business, World Business Council for 
Sustainable Development, the Global Environment Facility och University of 
Maryland.  


 


Deltagande i sektorsgemensamma initiativ 


Swedish Academic Collaboration Forum – SACF 


SACF är ett samarbetsprojekt mellan sex svenska universitet (Uppsala, Lund, 
Linköping, KTH, Chalmers och Stockholms universitet). Samarbetet ska bidra till att 
utbilda och forma nästa generation av ledande forskare och beslutsfattare i att möta 
nuvarande och framtida globala utmaningar. 


Projektet syftar till att utveckla och stärka befintliga forskningssamarbeten, skapa nya 
relationer och initiativ mellan forskare i Sverige och runt om i världen, skapa 
möjligheter till gemensamma forskningsprojekt av kritiska globala frågor, och att 
använda innovationsprojekt för att skapa samarbeten mellan företag och forskning. 


I ett försök att främja internationella akademiska samarbeten, och att göra det möjligt 
för forskare och forskarstuderande att närma sig den globala forskningsvärlden, 
genomförs seminarier inom forskning och högre utbildning. Under 2015 och 2016 har 
hållits/hålls seminarier i Brasilien, Kina, Indonesien, Singapore och Korea med ett 
avslutande möte i Stockholm. 


Seminarierna, som anordnas i samarbete med universitet, myndigheter och berörda 
parter i värdländerna, fokuserar på frågor av gemensamt intresse såsom hållbarhet, life 
science, och innovation. Seminarierna kombinerar forskningspresentationer med 
rundabordssamtal och andra diskussioner. Projektet avslutas i februari 2017. 


 


 


STINT ansökan Japan – en fortsättning på SACF 


Samarbetet inom SACF har varit framgångsrikt och de deltagande universiteten har 
tillsammans med Umeå universitet, och i samarbete med fjorton av de ledande 
japanska universiteten, ansökt till STINT om ett nytt gemensamt projekt: ”MIRAI – 
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Connecting Swedish and Japanese Universities through Research, Education and 
Innovation”. 


Projektet riktar sig specifikt mot forskare i början av sin karriär och kommer utöver 
seminarium likt de inom SACF även bestå av bland annat gemensamma kortare 
doktorandkurser, workshops och mobilitet mellan universiteten. 


 


SUHFs expertgrupp för internationaliseringsfrågor 


Under 2015 slutredovisade projektet ”Study Destination Sweden” sitt arbete och 
nätverket har ersatts av en ny expertgrupp under SUHF, ”Expertgruppen för 
internationaliseringsfrågor”.  


Expertgruppens uppdrag är att behandla internationaliseringsaspekter avseende hela 
lärosätenas verksamhet, såväl utbildning, som forskning och samverkan. Vidare ska 
gruppen arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering, särskilt bör detta 
gälla hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Lunds 
universitet har en representant i gruppen. 
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Planer ing  
Sara Vi rke lys t  
Tomas Johansson  


Utbildningsrapport till universitetsstyrelsen 


Enligt universitetsstyrelsens årsplan ska styrelsen på sitt möte i april få en 
presentation av utbildningen vid Lunds universitet. Dessa rapporter har sett olika 
ut. Årets rapport är framtagen av en arbetsgrupp utsedd av den 
universitetsgemensamma utbildningsnämnden. 


Efter förslag från utbildningsnämnden har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till 
rapport som ska ge en bild av studenternas inflöde, genomförande och utflöde. 
Dessa tre kriterier kan vara de samma från år till år men kompletteras med tema 
som syftar till att ge en djupare bild inom ett segment. Årets tema är internationella 
studenter. 


2016-04-01 


PM 


Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Paradisgatan 2 Telefon 046-222 74 18, 046-222 00 00 
E-post Tomas.Johansson@rektor.lu.se Webbadress www.lu.se Mobil: 0708-819950 
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Sammanfattning 


Sökande nationellt och internationellt 
Under 2015 valde 49 737 individer Lunds universitet i första hand. Antalet 
förstahandssökande sjönk något vilket troligtvis beror på att antalet gymnasister 
minskar, vilket var en nationell trend.  
 
Antalet avgiftsskyldiga studenter som sökt och även betalt anmälningsavgift har 
stigit markant. Ökningen kan förklaras med att Svenska institutet i år ger fler 
stipendier än tidigare, den svenska kronan har sjunkit i värde samt att de 
marknadsföringsinsatser som gjorts efter 2011 troligen har börjat ge effekt. 
 
Internationella studenter söker och läser främst utbildningar på avancerad nivå. En 
förklarande faktor är att det största engelskspråkiga utbudet finns på avancerad 
nivå.  


Utbildningsutbud och studenter i utbildning 
Yrkesprogrammen har den största andelen studenter räknat i heltidsekvivalenter, 
tätt följt av program på grundnivå. Program på avancerad nivå utgör 12 procent 
och fristående kurser 27 procent. Andelen heltidsekvivalenter på fristående kurser 
har minskat de senaste fem åren vilket beror på att utbudet av de fristående 
kurserna har minskat. Analysen visar att fristående kurser för många studenter 
fungerar som ett komplement till den huvudsakliga utbildningen. Det kan till 
exempel vara studenter som vill bredda sin utbildning med studier i språk eller i 
ekonomi. 
 
De flesta internationella studenterna söker främst till program på avancerad nivå. I 
denna grupp återfinns den största andelen, men de är även väl representerade inom 
kategorin fristående kurser. Av de avgiftsskyldiga studenterna läser de flesta 
program på avancerad nivå 
 
Examina och etablering på arbetsmarknaden 
Det totala antalet examina 2015 var 8 323. Av dessa utgör 60 procent examina på 
grundnivå och examina på yrkesprogram. 21 procent är examina från program på 
avancerad nivå och 19 procent är examina som bygger på fristående kurser.  
 
I det totala antalet examina ingår utbytesstudier i 13 procent av totalen. 
Utbytesstudier är vanligast inom yrkesprogrammen, där cirka var fjärde student har 
utbytesstudier i sin examen. Den minsta andelen examina med ingående 
utbytesstudier finns i gruppen med program på avancerad nivå. Detta är kanske inte 
så förvånande då denna grupp samtidigt har den största andelen inresande 
studenter. Att andelen studenter med examen på grundnivå inte har lika stor andel 
utbytesstudier som studenterna som läser yrkesprogram beror troligen på att dessa 
program är kortare och att det då finns minskat utrymme för studier utomlands. 
 
Etableringsgraden på arbetsmarknaden ett år efter uttagen examen för studenter 
från Lunds universitet är ca 70 procent. Detta är en något lägre siffra än exempelvis 
Uppsala universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Vid en 
närmare titt på siffrorna så har LU en avsevärt större andel studenter där uppgifter 
saknas om etablering. I gruppen ”uppgift saknas” ingår personer som tagit examen 
och sedan flyttat från Sverige. Med den relativt stora andel utländska studenter 
skulle LU:s mindre etableringsgrad kunna förklaras med att många studenter får 
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arbete utomlands istället för i Sverige. En liknande tendens återfinns i materialet 
hos Uppsala universitet men den är inte riktigt lika tydlig. Ser man på kategorin 
”Personer utan anställning/Företagare och Kombinatörer” så är den ungefär lika 
stor för alla lärosäten. 
 
Övergång till forskarutbildning 
 
Av de antagna till forskarutbildning inom Lunds universitet har 45 procent en 
examen från ett annat lärosäte. 12 procent av dem som antas till 
forskarutbildningen har sin examen på grundnivå från ett annat lärosäte men har 
efter att ha läst utbildning på avancerad nivå på Lunds universitet antagits till 
forskarstudier. 41 procent av de antagna har läst hela sin utbildning på Lunds 
universitet, antingen i form av en yrkesexamen (30 procent) eller utbildning på 
grundnivå följt av en examen för utbildning på avancerad nivå (11 procent). Övriga 
fyra procent har behörighetsgivande examen från en äldre examen. 
 
Uppgifter på studenter som tagit examen från Lunds universitet och sedan gått 
vidare till forskarstudier på ett annat lärosäte saknas.  
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Läsanvisning  


 
Rapporten är indelad i tre huvudsakliga delar:  


- Inflöde - sökande,  
- Genomförande – fördelning på utbildningstyp  
- Utflöde - examina, etablering på arbetsmarknaden samt övergång till 


forskarstudier 
 
Dokumentet innehåller ett antal figurer. Varje figur visar en population av 
individer, heltidsstudenter eller utbildningstyper. Vilken typ av population anges i 
rubriken för respektive bild. Bilden delas sedan in i ett antal segment som visar hur 
stor andel just det segmentet är i förhållande till hela populationen. 
 
Blå färg illustrerar antal svenska studenter. Röd färg illustrerar antal internationella 
studenter. Universitetet får enligt lag inte registrera medborgarskap. Istället har 
internationella studenter mätts i form av om personen har haft ett svenskt 
personnummer eller inte vid första kontakten med universitetet.  
                                                                                                                                  
Universitetets utbildningar är i denna sammanställning indelade i olika kategorier. 
Yrkesprogram avser här långa program med tillträde på grundnivå men med 
examen på avancerad nivå, till exempel juristprogrammet eller 
civilingenjörsprogrammet. Det finns även korta yrkesprogram med examen på 
grundnivå, t.ex. socionomprogrammet och medellånga vårdutbildningar. De 
redovisas här under kategorin "program på grundnivå".  
 
Program på grundnivå avser program med tillträde på grundnivå och examen på 
grundnivå. Oftast en kandidatexamen. 
 
Program på avancerad nivå avser program med tillträde på avancerad nivå där en 
examen på grundnivå är förkunskapskrav. Ofta kan flera olika kandidatexamina ge 
tillträde till samma program, vilket därmed erbjuder ett stort antal 
kombinationsmöjligheter. De flesta program på avancerad nivå är magisterprogram 
(1 år) eller masterprogram (2 år), men i kategorin ingår även andra program som 
t.ex. specialistsjuksköterskeutbildningar. 
 
Fristående kurser 
Kategorin fristående kurser omfattar kurser som kan sättas samman till en examina 
men även ingå som delar av ett program eller läsas helt fristående. 
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1. Inflöde – sökande 
1.1 Förstahandssökande 
Bilden visar en översikt av antalet förstahandssökande fördelade utifrån vilken typ 
av utbildning personerna har sökt samt hur stor andel av de sökande som är 
internationella sökande. Totalt 2015 har universitetet haft ca 50 000 
förstahandssökande. 


 
Figur 1.1  Antal förstahandssökande 2015 


 
Total population: 49737 personer 
 
De röda fälten visar andel internationella sökande. De återfinns främst på program 
på avancerad nivå, vilket hänger samman med att universitetets utbildningsutbud 
på engelska är störst inom denna utbildningstyp. Studenterna som söker till 
program på avancerad nivå har läst ett program på grundnivå i ett annat land (oftast 
sitt hemland) för att sedan läsa sin fördjupning i Sverige.  
 
Sett över tid har det länge funnits en uppåtgående trend av antal 
förstahandssökande. Denna trend har brutits 2015. Sannolikt är detta främst en 
effekt av den demografiska utvecklingen med minskande årskullar, då det är 
utbildningar dit gymnasieungdomar söker sig som minskar i antal sökande. 
Sökande till program på avancerad nivå fortsätter att öka. 
 
Figur1.2 Antal förstahandssökande 2011-2015 


 


Program på avancerad nivå, 16 % 


Yrkesprogram, 19 % 


Fristående kurser, 41 % 


Program på grundnivå, 
24 % 
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Det ökade söktrycket till program på avancerad nivå gäller internationella studenter 
oavsett om de avgiftsskyldiga eller avgiftsbefriade. Avgiftsskyldiga söker 
huvudsakligen till program på avancerad nivå. Eftersom dessa utbildningar 
hanteras i en antagningsomgång med sista ansökningsdag 15:e januari varje år, kan 
man redan nu redovisa siffror för 2016. Dessa visar en mycket kraftig ökning. 
Notera att endast de som har betalat anmälningsavgiften är med i siffrorna. Sista 
ansökningsdag till fristående kurser som vänder sig till internationella sökande var 
också 15:e januari. Där var det dock en viss minskning jämfört med 2015. 
 
Figur1.3 Antal sökande studenter som betalat anmälningsavgift 


 
 
Uppgången i antalet sökande har troligtvis ett par olika förklaringar. Svenska 
institutet har ökat sina stipendier för utländska studenter ganska dramatiskt. Den 
svenska kronan har minskat i värde vilket gör studier i Sverige mer ekonomiskt 
fördelaktiga. De marknadsföringsinsatserna som universitetet bedrivit under det 
senaste åren har troligen börjat ge önskad effekt.  
 
I samband med flyktingströmmen i höstas spekulerades det i att antalet studenter 
från exempelvis Syrien och Afghanistan skulle öka, men så är inte fallet utan det är 
snarare tvärtom. Antalet studenter som sökt och betalt anmälningsavgift från dessa 
länder minskade. 
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2. Genomförande – fördelning efter utbildningstyp  
 
2.1 Heltidsekvivalenter (HST) 
Omräknat till heltidsekvivalenter fördelar sig studenterna år 2015 enligt figur 2.1. 
Närmare tre fjärdedelar av de studier som bedrivs inom universitetets verksamhet 
är alltså programstudier där yrkesprogram utgör den största kategorin utbildningar 
tätt följt av program på grundnivå.  
 
De internationella studenterna återfinns framförallt på fristående kurser och 
program på avancerad nivå och följer alltså det mönster som visas i figur 1.1. 
 
Figur2.1 Antal heltidsekvivalenter 2015 


 
Total population: 27370 heltidsekvivalenter (HST) 
 
Trenden med allt färre studenter på fristående kurs har pågått under lång tid vilket 
åskådliggörs i figur 2.2. Att antalet studenter på fristående kurser sjunker kan ses 
som en effekt av utbudet av fristående kurser minskat. Söktrycket till fristående 
kurser är som visat ovan fortfarande högt. 
  
Figur 2.2 Antal studenter fördelat efter utbildningstyp 2011-2015 


 
 


Program på 
avancerad nivå, 


12 % 


Program på grundnivå, 30 % 


Fristående kurser, 27 % 


Yrkesprogram, 31 % 
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Att yrkesprogrammen minskar något beror främst på färre antal 
civilingenjörsstudenter och en utfasning av civilekonomprogrammet (ersätts av ett 
kandidatprogram på grundnivå och masterprogram på avancerad nivå). 
 
 
2.2 Internationella studenter fördelat enligt utbildningstyp 
Ett utsnitt av de röda fälten i figur 2.1 visar att de flesta internationella studenterna 
kommer från något EU/EES-land och är därmed avgiftsbefriade. Ljusare fält är 
avgiftsstudenter. 
 
Figur 2.3 Fördelning av internationella studenter utifrån utbildningstyp och avgift 


 
Total population: 3403 heltidsekvivalenter (HST) 
 
Av de internationella studenterna som läser fristående kurser är en fjärdedel 
inresande inom utbytesavtal från Europa och en fjärdedel är inresande inom 
utbytesavtal från länder utanför EU/EES. Utbytesstudenter är alltid avgiftsbefriade 
oavsett varifrån de kommer och ingår i det mörkröda fältet. 
  


Yrkesprogram, 2 % 


Program på grundnivå, 7 % Fristående kurser, 41 % 


Program på avancerad nivå, 50 % 
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2.3 Studenternas bakgrund på fristående kurser 
Drygt en fjärdedel av utbildningen vid universitetet bedrivs i form av fristående 
kurser. Dock är det så att nästan hälften av de som läser någon fristående kurs 
sedan tidigare är antagen på en annan utbildning vid universitetet. Dessa kurser är 
antingen en del av studenternas programstudier på en annan institution eller 
fakultet eller ett komplement till den egna utbildningen. Det kan till exempel vara 
studenter som läser språk eller ekonomikurser vid sidan av sina huvudsakliga 
kurser. 


Figur 2.5 nedan visar att av alla som studerar på fristående kurs så är det 28 procent 
som är nya studenter vid LU. 
 
22 procent av studenterna på fristående kurser har samtidigt pågående 
programstudier. Det innebär dels att kurserna fungerar som brevidläsning i enlighet 
med ovan men också att vissa kurser de facto är en del av programmet men som 
registreras som fristående kurs. 
 
Inresande studenter utgör 12 procent av populationen som läser fristående kurser. 
Gruppen utgör inresande studenter inom utbytesavtal och där fristående kurser ofta 
är den utbildningstyp de läser. 
 
Studenter med en tidigare LU-examen, är studenter som har tagit examen minst ett 
år tidigare och inte studerar på program nu. Dessa kan betraktas som fort- och 
vidareutbildningsstudenter. 
 
Nybörjare är inte en homogen grupp. Dessa kan till exempel vara nya studenter 
som avser att kombinera kurser fram till en examen, nya studenter som vill prova 
på universitetsstudier för att senare eventuellt söka till program. Det kan också vara 
studenter som tagit examen från andra lärosäten och använder LU:s utbud för fort- 
och vidareutbildning. 
 
Ej nybörjare är övriga studenter som tidigare studerat vid LU. 
 
2.4 Fördelning av studenter som läser fristående kurser (individer) 


 
  


Pågående 
programstudier, 22 % 


Tidigare LU-examen, 7 % 


Inresande, 12 % 
Nybörjare, 28 % 


Ej nybörjare, 32 % 
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3. Utflöde – examina och etablering 
 
3.1 Utfärdade examina 
 
Figur 3.1 visar antalet utfärdade examina 2015. Studenter som fått dubbla examina 
på samma program och nivå räknas bara en gång här1. Yrkesprogrammen utfärdar 
flest examina, tätt följt av program på grundnivå, en tendens som visat sig i tidigare 
bilder (jämför med figur 2.1). Däremot är proportionerna nästan de omvända i 
förhållandet mellan program på avancerad nivå och fristående kurser. 
 
Figur 3.1 Examina 2015. Internationella studenter i rött.  


 Total population: 8323 utfärdade examina 
 
3.2 Examina med ingående utlandsstudier 
De studenter som varit på utbytestermin inom ramen för den aktuella utbildningen 
utgör totalt ca 13 procent. 


1 I årsredovisningen 2015 redovisas antal utfärdade examina och därmed en något 
högre siffra. 
 


Program på grundnivå, 29 % 


Fristående kurser, 19 % 


Yrkesprogram, 30 % 


Program på avancerad nivå, 21 % 
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Bland dem som tagit ut en examen från ett yrkesprogram har 24 procent 
utbytesstudier ingående i sin examen. För examina på program på grundnivå är 
andelen 14 procent, för examina på avancerad nivå 3 procent och för fristående 
kurser 5 procent. 
 
Figur 3.2 Examina 2015. Andel med utbytesstudier utgör grönt fält. 


 
 
 
Andelen med utbytesstudier inom program är tillfredsställande hög men kan 
troligen bli högre. Den låga andelen utbytesstudier inom program på avancerad 
nivå kan dels förklaras av att utbildningarna är relativt korta samt att de har en hög 
andel internationella studenter som redan rest till ett annat land för att bedriva 
studier. En hög andel internationella studenter är positivt ur perspektivet 
”internationalisering på hemmaplan”. Den låga andelen utresande på fristående 
kurser skulle behöva studeras närmare. 
 
  


Fristående kurser, 19 % 


Yrkesprogram, 30 % Program på grundnivå, 29 % 


Program på avancerad nivå, 21 % 
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3.2 Etablering på arbetsmarknaden 
Figur 3.3 visar etableringsgraden ett år efter examen för examinerade 2011. En 
jämförelse med andra lärosäten görs. Dessa siffror är hämtade från SCB:s 
etableringsstatistik. 
 
Etableringsgraden för LU-examinerade är runt 10 procent lägre än för examinerade 
vid de andra universiteten. Andel där uppgift saknas är å andra sidan dubbelt så 
hög vid LU. Personer som flyttar utomlands registreras i kategorin ”uppgift 
saknas”. Totalt är det 30 procent av de examinerade från LU som vi inte vet så 
mycket om. Vid de övriga universiteten är den 20 procent. Den enda siffran som 
därför är någorlunda jämförbar är gruppen "svagt etablerad". Den är ungefär lika 
för alla fyra.  
 
Figur 3.3 Etablering på arbetsmarknaden efter uttagen examen 
Lärosäte Etablerad Svagt 


etablerad 
Personer utan arbete/ 
Företagare/kombinatörer 


Uppgift 
saknas 


LU 60,6 9,4 17,0 13,0 
UU 67,9 10,1 14,3 7,7 
SU 71,7 9,2 15,5 4,2 
GU 69,9 9,1 16,4 4,6 
 
Det finns ett antal olika faktorer som kan förklara skillnaden mellan LU och övriga 
lärosäten. Lunds universitet har en större andel utländska studenter som när de 
flyttar utomlands inte längre ingår i statistiken och därmed registreras i kategorin 
uppgift saknas. De studenter som får arbete i Danmark men bor kvar i Sverige 
ingår inte heller i det statistiska underlaget då deras anställning och inkomst 
registreras i Danmark.  


För att kunna göra en djupare analys av etablering och sysselsättning skulle en 
särskild analys behövas.  


 
3.3. Övergång till forskarstudier vid LU 
Efter avslutade studier så är det inte alla som går ut på arbetsmarknaden utanför 
universitetet, utan en del fortsätter sina studier efter en examen på avancerad nivå 
med forskarstudier.  
 
Figur 4.1 visar antal antagna individer till forskarutbildning 2015. Statistik från 
SCB visar att ca 40 procent av dessa inte är födda med svenskt medborgarskap. 
 
De röda fälten nedan motsvarar knappt 30 %. Skillnaden beror på att vi i våra 
system endast kan uppskatta antalet utländska individer genom att räkna dem som 
inte hade svenskt personnummer när de började studera vid LU. Det är alltså 
främst de som inte har examen från LU där vi inte kan fånga upp de internationella 
med hjälp av personnummer. 
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Figur 3.3 Utbildningsbakgrund för antagna till forskarutbildning 


 
Total population: 486 antagna till forskarutbildning 2015 
 
Totalt omfattar forskarutbildningen ca 3 000 forskarstudenter (motsvarande lite 
knappt 2000 heltidsekvivalenter). Ca 500 individer antas och ungefär lika många 
examineras årligen. Inom vissa områden är det vanligt med forskarstudier på deltid. 
Det gäller till exempel läkare som forskar vid sidan av sin ordinarie tjänst.  
 
Inom gruppen "Yrkesexamen" som är den största gruppen är det huvudsakligen 
civilingenjörer och läkare som går vidare till forskarstudier. Den gruppen samt 
gruppen ”Kandidat + Magister/Master” är de som gått hela den snitslade banan vid 
LU, det vill säga kandidat – magister/master – forskautbildning och den utgör 
sammanlagt 41 procent. 
 


Kandidat + 
Magister/Master, 11 % 


Endast Magister/Master, 12 % 


Yrkesexamen, 30 % Ej examen från LU, 45 % 





		Utbildningsrapport till universitetsstyrelsen

		Sammanfattning

		Sökande nationellt och internationellt

		Utbildningsutbud och studenter i utbildning



		Läsanvisning

		1. Inflöde – sökande

		2. Genomförande – fördelning efter utbildningstyp

		3. Utflöde – examina och etablering






Univers i te ts ledningens kans l i  
Kris t ina Arnrup Thorsbro 


 
 


Utredning: policy för hållbar utveckling 


Uppdraget 
Universitetsstyrelsen beslutade 12 december 2014 att fastställa en policy för 
hållbar utveckling. Samtidigt gav styrelsen rektor i uppdrag att ”... påbörja arbete 
med att komplettera policyn utifrån dagens diskussion.” Verksamhetscontroller 
Kristina Arnrup Thorsbro fick under hösten 2015 i uppdrag att undersöka om 
policyn lever upp till krav och rimliga förväntningar och hur den eventuellt skulle 
kunna kompletteras. 


Undersökningen har bestått av två delar: en jämförelse med andra lärosätens 
styrdokument rörande hållbar utveckling och en inventering av olika möjligheter 
att komplettera universitetets policy. Som bakgrund till detta inleddes arbetet med 
en genomgång av de krav som statsmakterna ställer på universitetet i lag och 
förordning eller på annat sätt. 


Arbetet avslutades i mitten av december 2015 och rapporterades då till rektor. 
Efter överväganden presenterar rektor här resultatet av undersökningen. 


Statsmakternas krav 
I högskolelagen anges att Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. (1 kap. 5 §) 
Universitetets policy lever väl upp till detta bland annat genom formuleringen 
Studenter vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper 
om ämnesrelevanta aspekter på hållbar utveckling.  


I examensordningen (HF bil. 2) finns lärandemål som rör hållbar utveckling för ett 
antal yrkesexamina inom teknik och utbildning. Dessutom finns det i Lagen om 
offentlig upphandling krav på att Upphandlande myndigheter bör beakta 
miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art 
motiverar detta.  


Statsmakterna kräver inte någon särskild återrapportering av arbetet med hållbar 
utveckling enligt högskolelagen 1 kap. 5 § (se ovan). Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) kontrollerar i sina utvärderingar huruvida relevanta utbildningar uppfyller 
examensmål rörande hållbar utveckling, enligt examensordningen (HF bil. 2). 


2016-03-30 


Universitetsstyrelsen 


1 PM 
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Universitetet har inte fått några anmärkningar av UKÄ rörande hållbar utveckling i 
den senaste utvärderingsomgången. 
 
 
Vad gör andra lärosäten? 
En genomgång av det arbete rörande hållbar utveckling som utförs av landets 
större lärosäten samt av lärosätena i Skåne har visat att Lunds universitet ligger väl 
i nivå med de övriga. De flesta av de lärosäten som undersökts, men inte alla, har 
en policy för hållbar utveckling. I stort sett alla lärosäten som har en policy saknar 
en konkretisering i form av en handlingsplan eller åtgärdsplan. 
 
Göteborgs universitet utmärker sig genom att de har satsat mer än alla andra större 
lärosäten på arbetet med hållbar utveckling. Förutom en policy har de också en 
handlingsplan med konkreta åtgärder och ansvarsfördelning. De har också ett 
särskilt kapitel om hållbar utveckling i sin årsredovisning. 
 
 
Hållbar utveckling inom Lunds universitet 
Universitetets policy för hållbar utveckling är kortfattad och övergripande och 
saknar konkreta åtgärder. Detta är i linje med hur policyer vanligen utformas. 
Universitetet brukar i stället ta fram handlingsplaner eller åtgärdsplaner där 
visionen och målen i policyn konkretiseras. 
 
I det universitetsgemensamma arbetet prioriteras i nuläget miljöfrågorna, det vill 
säga arbetet med ekologisk hållbarhet. Av den anledningen har universitetet tagit 
fram en gemensam handlingsplan för miljöarbetet men inte någon handlingsplan 
för all hållbar utveckling. Inte heller fakulteterna har handlingsplaner för arbetet 
med hållbar utveckling. Flera av fakulteterna lyfter emellertid fram hållbar 
utveckling i sina strategiska planer, framför allt inom forskningen. 
 
I enlighet med beslutet att prioritera miljöarbetet har universitetet nyligen 
genomfört en stor miljöutredning, I oktober förra året beslutade rektor om ett nytt 
miljöledningssystem i form av riktlinjer för ledningens genomgång av miljö- och 
hållbarhetsarbetet. Arbetet har också påbörjats att ta fram en ny miljö-
handlingsplan som ska gälla från och med 2017. 
 
Det arbetas praktiskt med hållbar utveckling på många sätt inom universitetet. 
Inom forskningen finns till exempel Hållbarhetsforum som samlar forskare från 
många olika discipliner som arbetar med hållbarhet, klimat och energi, se 
http://www.hallbarhet.lu.se/. Även inom utbildningen finns det exempel på aktivt 
arbete rörande hållbar utveckling. Vi har särskilda utbildningsprogram för hållbar 
utveckling vid LUCSUS och IIIEE, båda inom USV. Dessutom finns det många 
andra utbildningar som inkluderar olika aspekter av hållbarhet. Vad gäller 
samverkan kan bland annat de forskare som deltar i FN:s klimatpanel nämnas. 
 
Vi kan därmed konstatera att universitetet arbetar aktivt med hållbar utveckling 
inom de tre verksamhetsgrenarna utbildning, forskning och samverkan. 
 
 
 
 
 



http://www.hallbarhet.lu.se/
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Slutsatser 
Undersökningen visar att universitetets policy för hållbar utveckling uppfyller de 
krav som ställs i lag och förordning. Den är också väl på nivå med övriga 
lärosätens policyer. 
 
Universitetsledningen har valt att i nuläget prioritera arbetet med ekologisk 
hållbarhet framför ekonomisk och social hållbarhet. Detta arbete bedrivs aktivt och 
i enlighet med universitetets miljömål med handlingsplan 2015-2016. Vidare pågår 
arbete med att utifrån genomförd miljöutredning ta fram en ny miljöhandlingsplan 
som ska gälla från och med 2017. 
 
 
 





		Utredning: policy för hållbar utveckling






Förva l tn ingschefen   


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”  


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


Rektor svarade 2014-09-01 på internrevisionens rapport. 


Universitetsstyrelsen uppdrog vid sammanträde 2014-09-19 åt rektor att 
återkomma med tydligare tidplan samt beslutade att frågan ska tas upp löpande 
halvårsvis till dess att åtgärderna är införda. Tidplan för genomförande 
rapporterades i universitetsstyrelsen 2014-11-07. 


Pågående arbete redovisas halvårsvis för universitetsstyrelsen. En uppföljning av 
pågående arbete presenterades såväl skriftligt som muntligt vid 
universitetsstyrelsens sammanträde i april 2015. Skriftlig redovisning av pågående 
arbete lämnads även till universitetsstyrelsen i oktober 2016. 


Nedan ges en nulägesrapportering av de åtgärder som ska genomföras med 
utgångspunkt i rektors avgivna svar och tidsplan. 


Internrevisionens rekommendation: 


• InfoSäk F omarbetas så att den istället beskriver vilka säkerhetsmässiga
krav som ska tillgodoses för respektive system/förvaltningsobjekt. Det bör
ställas krav att processer för följande områden ska vara beskrivna och
dokumenterade med tydliga kontrollpunkter:


- Behörighets/användaradministration
- Hantering av ändringar i program och systemkonfigurationer
- Driftsinstruktioner, inkluderade back up och restoration policy
- Fysisk säkerhet, åtkomst och miljörelaterad


Vidare rekommenderas att InfoSäk F ska vara obligatorisk att använda inom 
hela universitetet.  


2016-03-23 


1 UPPFÖLJNING 
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Uppföljning 
 
Som angavs vid tidigare uppföljningar har en modell inkl. stödmaterial för de 
processbeskrivningar som påtalas i internrevisionens rapport tagits fram. 
 
Sedan rapporteringen i oktober har nu förslag på nya föreskrifter: Riktlinjer 
informationssäkerhet inkl. InfoSäk A, InfoSäk F och InfoSäk KD arbetats fram. 
Vidare har andra interna regelverk som relaterar till informationssäkerhet  
omarbetats: SWAMID 2.0, LUCAT användarvillkor och Regler för datanät. Även 
beslut, anvisningar och mallar för systemägare har uppdaterats. Nämnda dokument 
är i dagsläget förslag som tagits fram tillsammans med företrädare för fakulteterna 
och med juridiskt stöd. Dock ska förslagen granskas ytterligare innan slutligt beslut 
kan tas. Samtliga beslut beräknas vara klara strax efter sommaren.  Regelverket ska 
gälla för hela universitetet. 
 
Förslaget till InfoSäk F beskriver vilka säkerhetsmässiga krav som ska tillgodoses 
för respektive system / förvaltningsprojekt. 
 
Som angetts i tidigare uppföljning har samtliga universitetsövergripapande system 
där systemägaren finns inom Gemensam förvaltning gåtts igenom och har idag 
dokumenterade processbeskrivningar med tydliga kontrollpunkter i enlighet med 
internrevisionens rekommendationer. Processbeskrivningarna kommer att följas 
upp årsvis i anslutning till budgetarbetet. Att nämnda processbeskrivningar ska 
finnas anges i förslaget till beslutet Systemägande vid Lunds universitet som 
kommer att gälla för hela universitetet.  
 
Internrevisionens rekommendation: 
 


• Rutiner upprättas för att systematiskt följa upp tillämpningen av 
Riktlinjer för informationssäkerhet jämte tillhörande instruktioner och 
anvisningar på institutioner och fakulteter vid universitetet  


 
Uppföljning 


 
Arbete med att ta fram ett universitetsgemensamt regelverk för 
informationssäkerhet pågår. Som angetts i tidigare svar och uppföljning 
ligger fokus i första hand på att ta fram nämnda regelverk och 
användarstöd samt att implementera detta. Först när detta är gjort kan 
systematisk uppföljning påbörjas.  
 


Internrevisionens rekommendationer 
 


• Universitetets ledning tillser att i synnerhet all personal med nyckelroller 
i informationssäkerhetsarbetet erhåller relevant utbildning  


 
Uppföljning 


 
Enligt rektorsbeslut ska samtliga medarbetare genomgå datorstödd 
informationssäkerhetsutbildning. Hittills har denna utbildning erhållits 
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genom MSB:s DISA1. En egenutvecklad utbildning, kallad LUISA, ska 
genom den nya kompetensportalen erbjudas universitetsanställda. 
Tidsplanen är att starta med en pilot för förvaltningen den 2 maj samt att 
distribuera utbildningen till samtliga anställda den 25 maj.  Fokus ligger på 
klassificering av informationen i det egna arbetet gällande konfidentialitet, 
tillgänglighet, riktighet samt spårbarhet, oavsett vilket arbete man har. 
Kompetensportalen möjliggöratt uppföljning av LUISA kan ske mer 
systematiserat, då årsvisa uppföljningar ska genomföras. Varje användare 
kommer att få ett antal frågor att besvara och även dessa redovisas genom 
kompetensportalen. Rutin för att erbjuda alla studenter motsvarande 
utbildning ska utarbetas under 2016. 
 
Verksamhetschefer, systemägare och systemförvaltare ska under 2016-
2017 ha genomgått en mer djupgående informationssäkerhetsutbildning 
med fokus på en verksamhetsnära utbildning. Denna verksamhetsnära 
utbildning syftar även till direkt implementering inom verksamheterna. 
På så sätt kommer arbetet med informationssäkerheten att effektiviseras. 
Personlig inbjudan till dessa utbildningar kommer att ske under 2016. 
 
 


Internrevisionens rekommendation: 
 


• InfoSäk A ses över och eventuellt formuleras om så att det bättre passar 
den enskilda medarbetaren. Därutöver måste ansvaret klargöras för hur 
enskilda system och servrar ska klassificeras samt vilka konkreta 
skyddsåtgärder som då blir nödvändiga, för att bättre skydda särskilt 
skyddsvärd information 


 
Uppföljning 


 
I förslaget till InfoSäk A är texten betydligt mer användarvänlig än tidigare 
och även kompletterad med lathund enklare förståelse för texten.  
 
Klargörande av hur enskilda system och servrar ska klassificeras samt 
vilka konkreta skyddsåtgärder som då blir nödvändiga, för att bättre skydda 
särskilt skyddsvärd information, kommer att regleras i InfoSäk F 
(skyddsåtgärder) och Infosäk A (informationsklassificering). 
 
 
 


1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare 


                                                      





		Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av informationssäkerhet”






 


Univers i te ts ledningens kans l i  
Utredare  Anna Åkesson 


 
 


Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2016-01-22 – 2016-03-16 


Namn Fakultet Ämne 


Utlysning/ 
befordran
/kallelse 


Anställd 
fr.o.m 


Jonas Manjer Med fak Kirurgi Utlysning 2016-03-01 


Peter Svensson Med fak Koagulationsmedicin Befordran 2016-02-18 


Magnus Borgström LTH Fasta tillståndets fysik 
med inriktning mot 
epitaxi 


Befordran 2016-02-18 


John Semple Med fak Transfusionsmedicin Utlysning 2016-09-01 


Buon King Lau LTH Elektrovetenskap med 
inriktning mot 
tillämpad 
vågutbredning 


Befordran 2016-03-10 


Eva Saether Konstn 
fak 


Musikpedagogik med 
inriktning mot 
utbildningsvetenskap 


Befordran 2016-04-01 


Per Björkman Med fak Infektionsmedicin Utlysning 2016-05-01 


Elisabet Londos Med fak Psykiatri med särskild 
inriktning mot 
demenssjukdomar och 
kognition 


Befordran 2016-03-16 


Åsa Petersén Med fak Medicinsk forskning 
med inriktning mot 
neurovetenskap 


Befordran 2016-03-16 


Karin Hall Nat fak Naturgeografi Befordran 2016-03-24 


Anna-Maria 
Jönsson 


Nat fak Ekosystemvetenskap Befordran 2016-03-24 


2016-03-29 


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


 
 
 


Kvinnor 


 
 


Män 
11 st. 45 % 55 % 


Utlysningar 0 st. 3 st. 
Befordringar  5 st. 3 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. 


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 2016-01-22 – 2016-03-16



