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Forskning, samverkan och innovation 
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Slutrapport Donationskampanj – För en bättre värld 


Slutrapport Donationskampanj – För en bättre värld, 2014-2018 


Bakgrund 
Lunds universitet har i enlighet med ett rektorsbeslut i december 2012 genomfört 
donationskampanjen ”Lunds universitet - För en bättre värld”1. 


Kampanjen har synliggjort den privata sektorns roll som finansiär och 
samarbetspartner och breddat universitetets bas av donatorer i Sverige och 
internationellt. Insatsen är den största i sitt slag i Sverige.  


Kampanjen har utgjort en del av universitetets 350-årsjubileum. Arbetet med 
kampanjen inleddes dock redan i januari 2011 med en tyst förberedelsefas och 
övergick i januari 2014, i samband med donationskampanjens officiella lansering, 
till en publik fas då insamlingsmålet tre miljarder kronor fastställdes. Samtidigt 
intensifierades arbetet gentemot donatorer, i syfte att attrahera mer filantropiska 
medel.  


Syfte 
Det primära syftet med donationskampanjen har varit att genom donationer 
möjliggöra extrasatsningar på forskning, utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, 
infrastruktur och byggnader. Anställda inom hela Lunds universitet har medverkat. 


Vidare har kampanjen syftat till att, via relationsbyggande internt och externt, 
skapa nya plattformar för engagemang, öka kännedomen om Lunds universitet, 
påvisa aktivitet och målmedvetenhet samt ett långsiktigt förändrat arbetssätt med 
medel från den privata sektorn. 


Måluppfyllelse 
Målsättningen med kampanjen har varit flerfaldig. Ett av målen har varit att 
attrahera ökad finansiering från den privata sektorn, framförallt genom att 
synliggöra den privata sektorns roll som finansiär/samarbetspartner, öka samarbetet 
mellan näringsliv, samhälle och akademi samt bygga långsiktiga relationer med 
donatorer och alumner. Befintliga och potentiella donatorer har bjudits in till 
jubileets många aktiviteter och flera projekt, vilka inte förverkligats utan 
donationer, har fått uppmärksamhet både internt och externt via bred spridning av 
artiklar, kampanjwebb och facebooksidor med fokus på ett antal prioriterade 
projekt. 


Med kampanjen har Lunds universitet också strävat efter att bredda basen av 
donatorer i Sverige och internationellt genom att utvidga Lunds universitets 


1 Donationskampanj inför LU350-jubileum.pdf, LS 2012/803 
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nätverk av företag, stiftelser och privatpersoner, synliggöra universitetets bredd för 
att locka nya typer av donatorer och etablera Lunds universitet på nya arenor inom 
och utanför Sveriges gränser. Nya donatorer har tillkommit under kampanjen både 
i Sverige och utomlands. Lunds universitet har idag drygt 1700 privatpersoner som 
donerat, varav majoriteten är förstagångsgivare, och fler än 500 donatorer i form av 
organisationer. Samtidigt har förenklade betalningssätt såsom SMS och Swish gjort 
det möjligt för fler att bidra på ett enkelt sätt. 
 
Ytterligare ett mål har varit att utveckla universitetets fundraisingarbete så att det 
håller hög internationell nivå. Detta har bland annat skett genom en 
systematisering och kvalitetssäkring av relationer med donatorer och ett 
synliggörande av universitetet som trygg mottagare av donationer. 
Arbetsmetoderna för fundraising har utvecklats och ett professionellt IT-system för 
donatorvård har implementerats. 
 
Insamlingsmål  
Donationskampanjens finansiella mål har varit att generera en solid och mätbar 
ökning av antalet donatorer (nationella/internationella) till Lunds universitet. 
Kampanjens övergripande finansiella mål, att samla in tre miljarder kronor, har 
uppnåtts genom att hela universitetet, det vill säga forskare, fakulteter, 
universitetsledning och stödverksamhet gemensamt har bidragit. Den insamlade 
summan har överstigit 3.8 miljarder kronor i den publika fasen. 
 
Beräkningsprincip 
Samtliga donationer från företag, privata stiftelser, organisationer och enskilda 
personer har inkluderats. Detta innebär att även forskningsmedel som sökts i 
konkurrens av forskare, t.ex. hos Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, ingår. 
Donationer/stöd som inte inkluderats är statliga medel, inkl. statliga forskningsråd 
och myndigheter i Sverige och internationellt, EU-anslag samt bidrag från 
kommuner och regioner. 
 
Donationskampanjens styrande organ 
 
Kampanjstyrelsen 
En Kampanjstyrelse inrättades 2013 av dåvarande rektor för perioden 2013-09-09 
till och med 2018-02-28 med uppdrag att strategiskt planera och driva 
donationskampanjen så att dess mål skulle kunna uppnås2. Styrelsens uppgift var 
att förankra donationskampanjen internt och dess medlemmar fick mandat att verka 
som ambassadörer för universitetet och kampanjen gentemot universitetets 
anställda. Vidare uppmanades medlemmarna att stödja utvecklingen av ett mer 
internationellt och långsiktigt arbetssätt för fundraising vid universitetet samt att 
skapa kontakter i egna nätverk.  
 
Jubileumssällskapet  
Kampanjstyrelsen beslutade 2013-09-23 att instifta Jubileumssällskapet, ett nätverk 
av externa rådgivare till donationskampanjen3. Ledamöterna i Jubileumssällskapet 
var företrädesvis representanter från näringsliv, samhälle, politik, kultur och media. 
Dessutom ingick Kampanjstyrelsens ledamöter i Jubileumssällskapet. Även 


                       
2 Inrättande av och uppdrag för Kampanjstyrelse för 
donationskampanj - beslut sep 2013, Dnr LS 2013/344 
3 Instiftande av Jubileumssällskapet och utseende av 
ledamöter - underlag KS-beslut sep 2013 
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ledamöterna i Jubileumssällskapet fick i uppgift att verka som ambassadörer och 
sprida budskapet om donationskampanjen externt, bidra med kontakter och agera 
dörröppnare. Jubileumssällskapet lades ned 2015-09-30 efter ett beslut av 
Kampanjstyrelsen, då den ansågs ha slutfört sitt uppdrag4. 
 
Övergripande planering och genomförande 
Donationskampanjen har varit en del av universitetets 350-årsjubileum. Lunds 
universitets ledning har valt att lyfta fram ett flertal utvalda områden i särskilt 
behov av finansiering. Varje område har fokuserat på prioriterade projekt vilka 
utvecklats i samarbete med fakulteterna och adresserat viktiga utmaningar.  
 
Nedanstående initiala tidplan ger en översikt över donationskampanjens olika 
perioder, från tyst till publik (”extern”) fas.    


 
 
Avdelningen för donatorrelationer 
Avdelningen för donatorrelationer har tillsammans med Kampanjstyrelsen drivit 
donationskampanjen. Avdelningen har utgjort ett stöd till institutionerna och 
fakulteterna i den gemensamma ansträngning som insatsen inneburit. Avdelningen 
har stöttat forskare och projektledare och hjälpt till inför, under och efter 
donationerna, tagit initiativ till nya kontakter med donatorer samt sammanfört 
dessa med forskarna och projektledarna.  
 


                       
4 Bilaga 2 - Nedläggning av Jubileumssällskapet - 
beslutsunderlag KS sep 2015 
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Genomförande 
Ett omfattande arbete har lagts ner på att, tillsammans med fakultetsledningar, 
universitetsledning och forskare, identifiera projekt tänkta att ingå i kampanjen. 
Projekten har omfattat allt från stipendier till forskningssatsningar och 
investeringar i utrustning och lokaler. Utöver de tjugo prioriterade projekten, har 
universitetet under kampanjen arbetat med ett stort antal övriga donationsprojekt 
samt en rad olika evenemang.  
 
I arbetet med projekten har avdelningen för donatorrelationer bistått fakulteterna 
och universitetets särskilda verksamheter i att inventera potentiellt fundraisingbara 
områden. Vidare har avdelningen stöttat arbetet med att internt förankra och 
informera om kampanjen och de utvalda projekten.  
 
De projekt som bedömdes högprioriterade har exponerats publikt på olika sätt, 
exempelvis i presentationsblad och på en särskilt framtagen kampanjwebb. 
Kampanjwebben har fungerat som ett skyltfönster för externa aktörer, illustrerat 
strategiskt angelägna behov samt erbjudit donatorer möjligheter att engagera sig. 
 
Följande prioriterade projekt har presenterats med egna sidor på hemsidan och i 
nedladdningsbart pdf-format. Till samtliga har kopplats en inbetalningsmöjlighet 
online (DIBS betalningssystem).   
 
Åt studenterna det bästa 


• Attraktiva studiemiljöer 
• Stipendier till studenter 


 
Kultur och mötesplatser 


• Botaniska trädgården 
• Historiska museet 
• Odeum 
• Skissernas museum 
• Universitetsbiblioteket 
• Vattenhallen Science Center 


 
Forskningsutmaningar 


• MedMAX  
• Framtidens lärandemiljö 
• Brottsförebyggande forskning 
• Konst-, musik- och teaterforskning 
• Cancer  
• Globalt engagemang  
• Diabetes  
• Hjärnans sjukdomar  
• Material- och nanovetenskap  
• Miljö och klimat 
• Entreprenörskap 
• Sjukdomsförebyggande kost 
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Övrigt 
Utöver arbetet med de prioriterade projekten har donationskampanjen omfattat 
ytterligare insatser där donatorer uppmärksammats inom ramen för jubileet, till 
exempel;  4-årförefest, stipendieceremoni och alumniträffar. Resurser har också 
lagts på utökad fundraising utomlands, exempelvis via utvecklingen av Lund 
University Foundation (LUF) i USA.   
 
Resultat och inverkan 
Kampanjen har bidragit till att visa upp hela Lunds universitets forskning och 
utbildning för den breda allmänheten. Stiftelser, organisationer, individer och 
företag har varit beredda att stödja verksamheten med kunskap, donationer och 
ambassadörskap, inte minst när de sett den samhällsnytta universitet kan bidra 
med. Donationerna har omfattat allt från mindre gåvor till donationer i 
mångmiljonklassen. 
 
Kampanjen har visat hur betydelsefull och bärande extern privat finansiering är för 
universitetet och vad universitetet kan åstadkomma med hjälp av extra finansiella 
tillskott. Några exempel är: 
 
Digitalisering av Ravensbrückarkivet 
Hösten 2017 öppnade det världsunika Ravensbrückarkivet för allmänheten och 
forskare. Ravensbrückarkivet består av unikt material och gripande intervjuer med 
överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück, insamlat strax efter befrielsen. 
Samlingen har tack vare donationer kunnat digitaliseras, vilket medfört att det 
unika materialet nu finns tillgängligt för omvärlden och lättare kan beforskas.  
 
Ombyggnation av Skissernas Museum 
Med verk av bland andra Henri Matisse, Fernand Léger, Sonia Delaunay, Henry 
Moore och Diego Rivera är Skissernas museum vid Lunds universitet ett av norra 
Europas stora konstattraktioner. Med hjälp av donationer har universitetet lyckats 
genomföra en omfattande förvandling av muséets inre och yttre miljöer, samt 
digitaliserat samlingarna för att nå en bredare publik. 


Utökad satsing på stipendier 
Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS), grundades i mars 2014 och har till 
syfte att utge stipendier för att främja utbildning och forskning vid Lunds 
universitet. Stiftelsen överlämnades som en gåva till Lunds universitet i januari 
2018. Genom att bidra med minst 350 000 kronor erbjöds donatorer att bli 
grundare av stiftelsen. Stiftelsen har idag 44 donatorer och ett insamlat kapital om 
15,4 miljoner kronor. Hösten 2018 görs de första stipendieutbetalningarna till 
studenter inom ramen för LUSS. 
 
Donationer till medicinsk forskning  
Crafoordska stiftelsen är en av många donatorer som engagerat sig i Lunds 
universitets Medicinska fakultet. Stiftelsen har bland annat donerat tolv miljoner 
kronor till Palliativt Utvecklingscentrum vars uppdrag är forskning, utveckling och 
utbildning av både den allmänna och den specialiserade palliativa vården. 
Crafoordska stiftelsen har också donerat fem miljoner till Forum Medicum, som 
kommer att bli ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid 
Medicinska fakulteten.  
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Ett annat exempel är syskonen Eva och Göran Bundy som tillsammans har donerat 
80 miljoner kronor till Lunds universitet - en av de största privata donationer som 
universitetet någonsin tagit emot. Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till 
stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet stödjer bland annat yngre 
medicinforskare inom kardiologi och neurologi. 
 
Kampanjens övergripande finansiella mål på tre miljarder kronor har uppnåtts, och 
passerats, genom att hela universitetet – det vill säga forskare, fakulteter, 
universitetsledning och stödverksamheter har bidragit. Inkomna medel under 
kampanjen är drygt 3.8 miljarder kronor.   
 
Lärdomar  
Kampanjen har bidragit med flera viktiga lärdomar, som gagnar universitetets 
förmåga att arbeta med filantropi i framtiden;  
 


• Fundraising är en långsiktig process. Betydelse av långvarig donatorvård 
och en god relation med donatorer är av största vikt. Detta arbete bör 
fortskrida med hög ambitionsnivå även efter kampanjen. Implementering 
av ett professionellt CRM-system för rapportering och donatorvård är en 
viktig del i detta.  


• Vikten av en bred och inkluderande ansats. Det har varit centralt att 
synliggöra och uppmärksamma hela Lunds universitets ansträngningar mot 
donatorer och att alla insatser skett i nära samarbete mellan ledning, 
fakulteter, institutioner och avdelningen för donatorrelationer. 


• Donatorernas engagemang bör fortsätta att uppmärksammas. 
• Det är viktigt att fortsätta erbjuda en bred palett av betalningsmöjligheter 


samt underlätta givandet av små gåvor. Donationer via SMS och Swish blir 
allt vanligare och viktigare.    


• Det är önskvärt att efter kampanjen inrätta ett Filantropiskt råd som kan 
ersätta Kampanjstyrelsen. Rådet ska ha till uppgift att skapa kontakt och 
öppna dörrar till privatpersoner och företag vilka vill bidra till 
universitetets utveckling.  


• Alumnverksamheten inom Externa relationer har nära koppling till 
avdelningen för donatorrelationer. Nya arbetsformer för effektivare 
samarbete bör prioriteras.  


• Den universitetsövergripande kraftsamlingen med ett gemensamt fokus på 
donationer och fundraising har skapat ett mer internationellt arbetssätt, 
något som bidragit till framgången med kampanjen. 


Framtid 
 
Fortsatta satsningar 
Det fundraisingarbete som sker vid Lunds universitet avstannar inte för att 
donationskampanjen är över. Avdelningen för donatorrelationer fortsätter sina 
insatser utifrån befintliga resurser och bemanning. På samma sätt fortgår alla de 
ordinarie fundraisinginitiativ som sker löpande ute i verksamheten. Avdelningen 
för donatorrelationer ska fortsätta att långsiktigt vårda, utveckla och skapa 
relationer med privata stiftelser, privatpersoner, företag och icke vinstdrivande 
organisationer. Avdelningen för donatorrelationer arbetar just nu bland annat med 
uppbyggnaden av en ny hemsida som tar avstamp i lärdomarna från 
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kampanjwebben, framtagande av bättre redovisningssystem som ska göra 
beräkningen av inkomna donationer mer transparant, samt implementering av ett 
nytt CRM-system tänkt att resultera i en ännu mer högkvalitativ donatorvård. 


Ekonomisk redovisning 
 
För donationskampanjen tilldelades avdelningen för donatorrelationer totalt 30 
miljoner kronor över sex år, fem miljoner per år, för att tillgodose behovet av köpta 
tjänster för att planera och sätta igång kampanjen, medarbetare som anställdes för 
att genomföra kampanjen, kostnader för riktade evenemang samt upphandling av 
ett modernt system för donatorvård. Denna extra budget har avsett såväl tyst som 
publik fas.  
 
Redogörelse av filantropisk finansiering under kampanjperioden 


 


Bildtext: Data är hämtad från LUCRIS forskningsdatabas och från Donatorrelationers 
komplettering av medel till övrig beslutad forskningsfinansiering, publika verksamheter 
och stipendier. 
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Bildtext: Bland  de privata svenska stiftelserna återfinns Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse, Crafoordska stiftelsen m.fl. Värt att notera är att bilden enbart visar gåvor till 
forskning. Andelen donatorer i kategorin ”Enskilda personer” kan förefalla låg, vilket kan 
bero på att många privatpersoner väljer att ge via stiftelser eller via företag.  
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Bildtext: De största givarna representerar drygt 2.5 miljarder kronor av insamlade medel 
under kampanjen och som har redovisats i LUCRIS databas.  
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Förva l tn ingschefen  


Plan för uppföljning av tillämpning av beslut om tilläggsstipendier för 
doktorander 


Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2017 om en reviderad Antagningsordning för 
utbildning på forskarnivå. Ändringen jämfört med tidigare är att tilläggsstipendier 
ska ges som kompletterande studiefinansiering till den student som ska antas till 
forskar-utbildning med externt stipendium som inte uppgår till en nivå som 
motsvarar doktorandlönen efter skatt i det aktuella forskarutbildningsämnet.  


Tillsammans ska det externa huvudsakliga stipendiet och tilläggsstipendiet vid 
antagningen motsvara doktorandlönen och följa löneutvecklingen för doktorand-
anställningar. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2018. 


Universitetsstyrelsen gav i samband med beslutet rektor i uppdrag att redovisa en 
plan för uppföljning av fakulteternas tillämpning av bestämmelsen om tilläggs-
stipendier. En uppföljningsplan presenteras i denna PM. Dessutom avslutas PM:an 
med en mycket kort information om förändringar i Högskoleförordningen rörande 
stipendier som studiefinansiering i forskarutbildningen. 


Bakgrund 
Lunds universitet erbjuder normalt den som antas till utbildning på forskarnivå en 
anställning som doktorand. Undantag från detta förekommer vid internationella 
samarbeten då studenter tilldelas stipendier för utbildning på forskarnivå. Vanligen 
sker detta inom stipendieprogram som möjliggör stöd för doktorander från länder 
som saknar tillräcklig betalningsförmåga eller egen forskarutbildningskapacitet.  


Av de ca 2 900 doktoranderna vid Lunds universitet finansierar ca 200 sina 
forskarstudier med stipendium. Huvudsakligen är det utländska doktorander som 
finansieras av utländska stipendier.  


I första hand är det Medicinska-, Naturvetenskapliga fakulteterna, Ekonomi-
högskolan och Lunds Tekniska Högskola som antar doktorander med stipendium 
som studiefinansiering.  


2018-04-15 
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Med stipendier avses i detta sammanhang externa stipendier, dvs. de är inrättade 
av en annan aktör än Lunds universitet. Stipendier kan i vissa fall anses vara för 
låga för att doktoranden ska kunna försörja sig i Sverige. Därför beslutade  
universitetsstyrelsen att universitetet i de fallen ska inrätta tilläggsstipendier. I 
övrigt är det vid Lunds universitet inte tillåtet att inrätta stipendier för utbildning 
på forskarnivå.   
 
 
Plan för uppföljning av beslut om tilläggsstipendier för doktorander med 
externt stipendium 
 
Hösten 2017 har en sammanställning gjorts av  frågeställningar som kan uppstå vid 
fakulteterna i samband med tillämpning av bestämmelsen om tilläggsstipendier. 
Sammanställningen ska utgöra utgångspunkten för fortsatt utredning samt etablera 
en gemensam praxis. Under 2018 kommer följande att göras: 
 


• en uppföljning av hur många doktorander som antas med externt 
stipendium som studiefinansiering och för vilka tilläggsfinansiering kan 
komma ifråga, 


• en uppföljning av hur fakulteterna tillämpar universitetets bestämmelse om 
tilläggsstipendier, 


• fakultetsbesök och mötesdialog med  berörda fakulteter,  
• en sammanställning i slutet av 2018 som redogör för ovanstående   samt 


vilka bidragsgivares medel som har använts för att inrätta 
tilläggsstipendier. 


 
Samma aktiviteter är planerade att genomföras under 2019. 


 
Förutom universitetsstyrelsens initiativ att följa upp stipendiefinansierade doktorander 
genomförde universitetets internrevision 2016 en Granskning av intern styrning och 
kontroll inom utbildning på forskarnivå (STYR 2016/921). Som resultat av 
granskningen rekommenderar internrevisionen rektor att införa en systematisk 
universitetsövergripande uppföljning av att stipendiefinansiering hanteras korrekt och 
i överensstämmelse med universitetets antagningsordning. I enlighet med  Forskarut-
bildningsnämndens verksamhetsplan för 2018-2019 påbörjas detta arbete hösten 2018.  
 
 
Ändringar i Högskoleförordningen 
 
Under hösten 2017 har regeringen fattat beslut om ändringar i Högskole-
förordningen rörande stipendiefinansiering för doktorander.1 Ändringarna utgår 
från förslagen som lämnades i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en 
forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29 och regeringens ställningstaganden i 


                                                             
1 Högskoleförordningen 1 kap. 11 c §2, 5 kap. 4 §3, 7 kap. 36 §4 
 







 
 
 3 
propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft och ligger devis i linje med Lunds universitets beslut om 
tilläggsstipendier.  
 
Ändringarna i Högskoleförordningen innebär bl a 
 


o att lärosätet ska anställa en doktorand med stipendium då det återstår tre år 
av den fyraåriga forskarutbildningen, med undantag för om doktoranden 
erhåller stipendiet inom ramen för ett bistånds- och kapacitets-
uppbyggnadsprogram, ett EU-finansierat eller motsvarande program. Då 
kan doktoranden finansieras med stipendium i 4 år.  


 
o att om stipendiet inte motsvarar den generella doktorandlönen inom 


forskarutbildningsämnet ska universitetet tilläggsfinansiera upp till denna 
nivå. Bestämmelserna gäller för doktorander som påbörjar sin 
forskarutbildning efter den 1 juli 2018. 


 
Hur ändringarna kommer att påverka forskarutbildning inom Lunds universitet 
diskuteras för närvarande både inom universitetet och med andra berörda 
lärosäten. 
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Tabeller  
 
 


 
 


År
Antal antagna 


individer Andel kvinnor %
Antagna totalt 


vid LU Andel kvinnor %
2017 32 52,0 439 48,7
2016 40 50,0 454 48,0
2015 36 49,0 489 42,0
2014 40 56,0 496 49,5


Källa ladok


        Antagna doktorander vid Lunds universitet med stipendium 


 
 


År LTH Nat fak Jur fak Sam fak EHL Med fak HT Totalt


2017 10 8 1 5 8 32
2016 11 14 9 6 40
2015 10 13 7 6 36
2014 19 7 3 3 8 40


Källa Ladok


Antal antagna doktorander med stipendium vid LU uppdelat på fakultet


 
 
 
 
 


        Antal doktorander vid LU med stipendium som studiefinansiering 


Antal 
individe
r 


HTE 


Andel  
kvinnor  


(Individer) % 
2017 218 143,77 47,2 
2016 198 133,14 44,4 
2015 180 132,28 42,2 
2014 172 123,54 43,6 
2013 144 98,27 40,3 
2012 182 112,10 42,9 
2011 188 127,42 43,1 


Källa Ladok 





		Plan för uppföljning av tillämpning av beslut om tilläggsstipendier för doktorander
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FN:s säkerhetsråd


• Besökte Lund den 20 april. Besök vid ESS, stadsrundvandring,
föredrag av Karin Aggestam och Johan Rockström


• Backåkra 21-22 april


Styr- och resursutredningen (STRUT)


• En samlad översyn av de statliga universitetens och
högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning


• Särskild utredare: Pam Fredman


• Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2018


• Några av modellförslagen som nu diskuteras:


– En samlad högskoleproposition och fyraåriga överenskommelser


– Ett samlat anslag


– Nytt tilldelningssystem till GU


– Ökade basanslag till forskning


• LU följer utredningen nära och påverkar genom både formella
och informella processer
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Livslångt lärande – samhällsansvar


• LU vill förstärka uppdragsutbildningen


• Finns stor potential genom vår bredd i utbildning och forskning


• Uppdragsutbildning bör förankras och integreras i
institutionernas verksamhet och integreras i lärarnas 
anställningar


• Professionellt stöd, inklusive säljstöd och kontakter med
intressenter i näringsliv och offentlig verksamhet sker inom LU


• Forum för verksamhetsutveckling med både lärare och externa
intressenter bör inrättas


• Ett stödpaket lanseras under uppbyggnadsfasen (cirka 3 år)








 


Postadress Box 117, SE-221 00  LUND Besöksadress Universitetshuset, Paradisgatan 2 Telefon (föredragande)  046-222 70 02 
 Växel 046-222 00 00 Fax 046-222 4715  E-post (föredragande) Susanne.Kristensson@rektor.lu.se  


Förva l tn ingschefen  


Uppföljning av Yttrande över Internrevisionens rapport ”Styrning av 
informationssäkerhet”  


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


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


Nuläge 


Flertalet av internrevisionens rekommendationer är genomförda. Det som återstår 
är att samtlig personal ska genomgå utbildning i informationssäkerhet och att vissa 
nyckelpersoner ska genomgå anpassad utbildning. Vidare återstår systematisk 
uppföljning av informationssäkerheten.  


Fortfarande har flertalet anställda inte genomgått erforderlig utbildning i 
informationssäkerhet. Som del i arbetet med att komma till rätta med 
informationssäkerheten, har ingått att anställa en informationssäkerhetssamordnare 
som är på plats sedan mitten av februari. En prioriterad del i hans uppdrag är att 
arbeta för att vi kommer till rätta med problemet med att alla inte har genomgått  
utbildning. Informationssäkerhetssamordnaren kommer vidare att arbeta strategiskt 
med att samordna arbetet med informationssäkerhet inom hela universitetet samt 
att löpnade uppdatera regelverk etc. I hans uppgifter ingår även att få en 
strukturerad uppföljning på plats. Informationssäkerhetssamordnaren träffar för 
närvarande företrädare för fakulteterna för att lära känna deras verksamheter och 
höra vad som kan göras för att förbättra informationssäkerheten i verksamheterna. 


Informationssäkerhet är nära sammankopplat med den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) som träder i kraft den 25 maj i år. Sedan drygt ett år tillbaka pågår ett 
projekt för att bereda universitetet för den nya dataskyddsförordningen. Projektets 
syfte är att se över organisation och rutiner för att säkra att personuppgifter 
hanteras korrekt inom universitetet. En del av arbetet är att ta fram utbildning och 
information för samtliga anställda rörande hantering av personuppgifter och detta 
samordnas med utbildningen rörande informationssäkerhet. 


2018-04-10 
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Mikael  Graf fner  
Paul ine Mat tson  
Mat t ias  Renehed 


Det breda universitetet 


Bakgrund 


Detta PM svarar mot ett önskemål från styrelsen att belysa och diskutera ’det breda 
universitetet’.  


I Lunds universitets (LU) strategiska plan står det att ”[e]n stor del av 
framgångarna kan tillskrivas universitetets förmåga att skapa en unik ämnesbredd 
och gränsöverskridande samarbeten”. Vidare står det: 


• ”Universitetets ämnesbredd är unik och ska värnas.
• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds


universitet och med andra lärosäten ska stimuleras och nya samarbeten
utvecklas. Hinder för samarbeten ska identifieras och undanröjas.”


Målen i den strategiska planen är i samklang med de utbildningsmål som 
regeringen har satt som nationella mål för landets högskolesektor i regeringens 
Agenda 2030. 


LUs bredd bör ses som en av dess största styrkor i en tilltagande nationell och 
internationell konkurrens. I de nyligen avslutade verksamhetsdialogerna lyfte 
fakulteterna vikten av att värna och bättre ta tillvara det breda universitetet, särskilt 
i utbildningen.  


Bredden ger LU unika förutsättningar att tackla ökande samhällsutmaningarna 
liksom Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål kräver mång- eller 
interdisciplinära angreppssätt.  


Breda kompetenser behövs för att förbereda individen för en snabbföränderlig 
arbetsmarknad med snabba förändringar och komplexa problem. Vi lever i en tid 
som präglas av agil samhällsförändring. Det är allt svårare att prognostisera 
samhällsförändringar och teknologiutveckling över den tid som är relevant för en 
ung individ som står inför valet mellan olika utbildningar och yrkeskarriärer. 


I en föränderlig värld där olika kulturer möts och samverkar med varandra lyfts 
behovet av generiska kompetenser och bred bildning. Bildning ger individen 
baskunskaper och färdigheter för att möta framtidens utmaningar.  


PM 
2018-04-18 


Universitetsstyrelsen 
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För att främja den gränsöverskridande samverkan tog universitetet år 2012 fram en 
handlingsplan för att underlätta gränsöverskridande forskning och utbildning. 
Handlingsplanen presenterade flera förslag på åtgärder för att underlätta samverkan 
över fakultetsgränser inom utbildning. T ex nämndes möjligheten att ta examina på 
två fakulteter, internship, spridning av goda exempel, att ta fram 
kurser/utbildningar som lämpar sig för studenter från mer än en fakultet samt att 
underlätta sökning av kompetens utanför sin egen sfär. 
 
En del är gjort, mycket återstår att göra. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har LU inlett en kartläggning av hur universitet 
nyttjar bredden i både forskning och utbildning. Analysen beskriver goda exempel 
på ämnes- och eller fakultetsövergripande initiativ och samverkan. Dessutom 
identifieras hinder, styrkeområden och utvecklingsmöjligheter. Förutom kvantitativ 
data utförs ett antal intervjuer och diskussioner i olika grupper. Avsikten är att ta 
fram en skrift som kan fungera som en lägesrapport eller utgångspunkt att förhålla 
sig till i interna diskussioner om hur vi vill gå till väga för att stärka bredden. 
Dessutom är planen att använda underlaget för strategisk kommunikation med 
omvärlden, bla för att visa upp och förklara LU:s bredd och dess värde. 
 
I nästa avsnitt presenteras ett axplock av analysen som har gjorts hittills. Det finns 
även en bilaga som definierar vad som skulle kunna innefattas i begreppet ’det 
breda universitet’ (detta är fortfarande arbetsmaterial).  
 
På basis av PM:et har vi identifierat ett antal frågeställningar som skulle kunna 
vara relevanta för styrelsen att diskutera och där styrelsens input skulle kunna ge 
värdefull vägledning i det framtida arbetet:  
 


• Finns det annat material man bör analysera? 
• Finns det goda internationella exempel LU bör studera? 
• Hur bör LU jobba med bredden som ett strategiskt verktyg och sätt att 


profilera universitetet nationellt och internationellt? 
• Hur bör LU jobba för att få in bredden mer i utbildningen? 
• Finns det en inbyggd konflikt mellan generiska färdigheter och 


spetskompetens och hur hanterar man en sådan?  
• Hur förenar man bredd med prioriteringsbehov? 
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Analys 
Utbildningsutbudet 
Lunds universitets åtta fakulteter driver sin verksamhet på tre olika campus. 
Sammanlagt erbjuds utbildning för 42 000 studenter. Studenterna kan välja bland 
280 program, varav 180 på engelska, och bland 2 000 fristående kurser varav över 
1 000 på engelska. Årligen behandlar universitetet ca.150 000 anmälningar från 
sökande som vill läsa vid Lunds universitet. Av antagna studenter läser 50% 
programstudier på grundnivån, 25% läser program på avancerad nivå, 20% läser 
fristående kurser på grundnivå och 5% läser fristående kurser på avancerad nivå. 
Årligen tar universitetet emot över 6 000 examensansökningar. 
 
På forskarnivån finns 2 900 forskarstudenter och universitetet utfärdar årligen 
450 doktorsexamina. 
 
Utbildningsmobilitet mellan fakulteter 
Det finns åtta fakulteter vid Lunds universitet samt Universitetets särskilda 
verksamheter (USV) som är en plattform för universitetets gränsöverskridande 
verksamheter och som bedriver både utbildning och forskning. Många studenter 
vid universitetet uppvisar studiemönster som vittnar om rörelse över 
fakultetsgränserna.  När vi granskar mönstret bland de cirka sextusen som tog 
examen (exkl. doktorsexamina) vid Lunds universitet år 2017 hade i snitt 40 
procent en godkänd kurs utanför den fakultet de examinerades vid. Men 
mobiliteten varierar mellan fakulteterna, vid LTH hade sex av tio examinerade en 
godkänd kurs vid någon annan fakultet och detsamma gällde för drygt varannan 
examinerad vid USV. Samtidigt var rörligheten mindre bland examinerade inom 
vård och medicin där var fjärde hade en godkänd kurs utanför medicinska 
fakulteten. Lägst mobilitet uppvisar studenter med examen vid Konstnärliga 
fakulteten. Bland dem har endast var tjugonde examinerad genomfört en kurs med 
godkänt resultat utanför den egna fakulteten (diagram 1). 
 
Diagram 1: Andel examinerade 2017 med godkänd kurs utanför fakultet för 
utfärdad examen. 
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Hur ser studiemönstren ut över fakultetsgränserna? Är vissa fakulteter mer 
populära än andra i detta sammanhang? De stora rörelserna hittar man mellan 
fakulteter som har gemensamma utbildningssamarbeten. Tabell 1 visar hur 
studenter med examen 2017 har läst kurser över fakultetsgränserna och hur 
kurserna fördelar sig procentuellt mellan fakulteter. Redovisningen omfattar alla 
studenter som har blivit godkända på en kurs utanför sin examensfakultet – det 
innefattar både dem som frivilligt har läst utanför examensfakulteten såväl som 
studenter med obligatoriska kurser vid andra fakulteter.  
 
Bland examinerade vid HT har de flesta fakultetsöverskridande kurserna lästs vid S 
(42 procent). Exempel på aktiva samarbeten mellan HT och S finns inom 
journalistik och på kandidatprogrammet i praktiskt filosofi, politik och ekonomi. I 
den senare ingår även EHL i samarbetet. 
 
Juristerna har flest kurser vid EHL (35 procent) och samarbetet består i hög 
utsträckning av fördjupningskurser i handelsrätt och skatterätt.  
Bland examinerade vid S har majoriteten av kurser studerats vid EHL (51 procent). 
Exempelvis läser personalvetarna handelsrätt, och på kandidatprogrammet i 
utvecklingsstudier läser man ekonomisk historia och på Politices 
kandidatprogrammet läser man nationalekonomi. 
 
Tabell 1: Andel godkända kurser lästa utanför examensfakulteten samt kursernas 
fakultetstillhörighet 


 
* 
1: Antal examinerade 2017 


2: Antal examinerade med godkända kurser utanför examensfakultet 


3: Antal godkända kurser 


 
Examinerade vid M har fördelat sina fakultetsöverskridande kurser jämnt vid fyra 
fakulteter men flest kurser är godkända vid HT (25 procent). Samarbete mellan M 
och HT består bland annat av medicin i humaniora för läkare och lingvistik för 
audionomer och logopeder. Naturvetarna har i första hand läst vid LTH (29 
procent). N har tillsammans med LTH tre gemensamma institutioner inom 
matematik, fysik och kemi. 
 


HT       
1: 489, 
2: 184, 
3: 1053


J      
1:317, 
2:116, 
3:373


S 
1:1377,
2:591, 
3:2540


M 
1:868, 
2:242, 
3:1192


N 
1:389, 
2:136, 
3:445


LTH 
1:1123 
2:663 
3:2329


K   
1:122 
2:7    
3:35 


USV   
1:132, 
2:70  
3:563


EHL 
1:1100, 
2:327, 
3:1351


HT 22% 27% 25% 17% 21% 51% 2% 17%
J 2% 6% 3% 1% 1% 6% 0% 6%
S 42% 24% 21% 15% 5% 0% 6% 46%
M 3% 2% 2% 20% 5% 43% 0% 1%
N 11% 2% 2% 21% 28% 0% 60% 4%
LTH 16% 6% 10% 21% 29% 0% 29% 25%
K 15% 6% 1% 2% 3% 1% 0% 0%
USV 3% 3% 0% 0% 0% 4% 0% 0%
EHL 8% 35% 51% 8% 15% 35% 0% 3%
Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Fakultet 
för 


godkända 
kurser 
utanför 


examens-
fakultet 


Examensfakultet år 2017
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Vid LTH är de stora samarbetsfakulteterna EHL (35 procent), N (28 procent) och 
HT (21 procent). Exempel på utbildningssamarbeten mellan LTH och EHL är 
bland annat ett trettiotal valbara kurser i nationalekonomi och handelsrätt. Även 
industriell ekonomi och statistik är samarbetsytor mellan teknik och ekonomi.  
 
Inom ramen för USV:s utbildningar är N en stor samarbetspartner (60 procent). 
USV står just nu i startgroparna för att utveckla ett fakultetsövergripande 
pedagogiskt nätverk/samarbete för samverkan inom tvärvetenskaplig utbildning. 
 
EHL är kanske den fakulteten med bredast samverkansyta till resten av 
universitetet. Studenter vid S, J och LTH kompletterar företrädesvis sina studier 
med kurser vid EHL och samtliga sex institutioner vid fakulteten erbjuder kurser 
eller samarbetar kring utbildning med andra fakulteter.  
 
 
Bredden av utbildningar och examina vid Lunds universitet 
Lund universitet är ett av Nordens största lärosäten och har ett brett utbud av 
utbildningar och kurser. Sveriges utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för 
klassificering av examina i Sverige och används bland annat av Statistiska 
centralbyrån. Men hjälp av SUN kan man få en bild av bredden i universitetets 
utbildningsutbud och jämföra det med andra lärosäten. Enligt SUN hade Lunds 
universitet under perioden 2010-2016 examinerade inom 63 ämnesgrupper1 vilket 
innebär att universitet har det bredaste examensutbudet i Sverige tätt följt av 
Linköpings universitet på 62 grupper, och Göteborgs och Uppsala universitet på 
motsvarande 59 respektive 57 grupper. 
 
Tabell 2: Antal ämnesgrupper för examina utifrån Sveriges 
utbildningsnomenklaturs (SUN) tresiffriga klassificering. Examina utfärdade år 
2010-2016. 


Göteborgs 
universitet 


Stockholms 
universitet 


Uppsala 
universitet 


Lunds 
universitet 


Linköpings 
universitet 


59 42 57 63 62 
 
Breddad rekrytering till Master- och Magisterprogram 
Det finns alternativa ingångar till vissa utbildningar på universitetet. Exempel på 
breddad rekrytering till utbildning på avancerad nivå är de fem master- och 
magisterprogram utan antagningskrav på kandidatexamen inom ett specifikt 
huvudområde. Istället kvalificerar sig studenterna till programmen genom att 
verifiera tillräckliga akademiska kunskaper, arbetslivserfarenheter eller andra 
praktiska erfarenheter inom området. Det betyder att studentgruppen redan från 
början kan bidra med alternativa perspektiv till utbildningens genomförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
1 Gäller SUN nedbruten till 3-siffrig nivå. 
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Tabell 3: Program på avancerad nivå utan krav på grundexamen inom specifikt 
huvudområde, förstahandssökande och antagna i urval 2 höstterminen 2017. 


Program 
Förstahandssökande 


(ht 17) 
Antagna 
urval 2 


Entreprenörskap och innovation - Magisterprogram 373 80 
Management - Magisterprogram 325 87 
Arkiv-, biblioteks-, inforamtionsvetenskap respektive 
museologi (ABM) - Masterprogram 100 40 
Folkhälsovetenskap - Masterprogram 237 91 
Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram 28 15 


 
Kulturskolan 
Lunds universitet är ett av sex universitet som fått anslag i samband med 
regeringens satsning på kulturskolan. Lund får i år 4,5 miljoner för att utveckla och 
ge utbildning av relevans för kulturskolan. 
 
Genom Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet finns nära samarbete med 
flera av lärosätets utbildningar. Av särskilt intresse i denna satsning är det nära 
samarbete som finns mellan ämneslärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan 
och den övriga ämneslärarutbildningen som finns vid Lunds universitet. Det finns 
även ett väl utbyggt samarbete med lärarutbildningarna vid Malmö Universitet och 
Högskolan i Kristianstad. Dessa samarbeten inkluderar även forskarutbildningen. 
 
Antal forskarutbildningsexamina och bredden i ämnena 
I tabellen nedan finns de lärosäten representerade som utfärdade flest 
forskarexamina i Sverige under perioden 2014-2016 och Lunds universitet toppar 
listan med 1347 stycken (tabell 5). 
 
Tabell 5: Antal forskarutbildningsexamina utfärdade under perioden 2014-2016. 
(Lärosätena i tabellen hade flest utfärdade forskarutbildningsexamina i Sverige under 
perioden.) 


Lärosäte 
Göteborgs 
universitet 


Karolinska 
institutet 


Kungl. 
tekniska 
högskolan 


Linköpings 
universitet 


Lunds 
universitet 


Stockholms 
universitet 


Uppsala 
universitet 


Antal 
forskarexamina 
år 2014-16 


888 1054 1145 658 1347 881 1180 


 
Universiteten representerar bredden i forskningen medan forskningsinstitut som 
Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan representerar enskilda 
ämnesområden. För att få en uppfattning om avhandlingarnas ämnesbredd 
redovisas i tabellen nedan antal forskarutbildningsämne inom respektive disciplin 
nedbrutna till nomenklaturens tresiffriga nivå.  Lunds universitet finns med sina 
1349 forskarexamina representerad i 34 olika kategorier av forskningsinriktningar 
inom fem discipliner. I naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora 
ligger Lund i topp eller har en delad topplacering vad gäller ämnesbredden. Lund 
är även högt representerad inom medicin. 
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Tabell 6: Antal olika forskarutbildningsämnen inom respektive disciplin bland 
forskarutbildningsexaminerade åren 2014-2016. (Lärosätena i tabellen hade flest 
utfärdade forskarutbildningsexamina i Sverige under perioden.) 


 


Göteborgs 
universitet 


Karolinska 
institutet 


Kungl. 
tekniska 


högskolan 


Linköpings 
universitet 


Lunds 
universitet 


Stockholms 
universitet 


Uppsala 
universitet 


Naturvetenskap 6 0 5 6 7 6 6 
Teknik 0 1 8 9 9 1 5 
Medicin och 
hälsovetenskap 5 5 1 4 4 2 4 


Samhällsvetenskap 9 0 2 7 9 8 9 
Humaniora 5 0 3 2 5 5 5 
Total 25 6 19 28 34 22 29 
 
 
Fakultetsmobilitet bland forskarstudenter vid Lunds universitet 
Vanligt förekommande fakultetsöverskridande kurser på forskarutbildningen vid 
Lunds universitet är kurser som tar upp generiska färdigheter och kunskaper, det 
vill säga kurser som tar upp viktiga allmängiltiga kunskaper oberoende 
doktorandernas val av avhandlingsämne. Exempel på den typen av kurser är 
introduktionskurser för forskarstuderande, etikkurser, kurser i presentationsteknik, 
kurser hur man handleder studenter, söker forskningsmedel eller kommunicerar 
forskningsresultat. Metodkurser riktade mot doktorandens specifika 
avhandlingsämne läses företrädesvis inom ramen för den egna fakulteten, men 
metodkurser läses även utanför, särskilt gäller det kurser med fokus på olika 
vetenskapsteoretiska perspektiv eller kurser som behandlar en vis typ av 
kunskapsinhämtning som exempelvis kurser i registerforskning. 
 
Vissa av de mobilitetsmönster som framkommer bland studenter på grund- och 
avancerad nivå tycks bibehållas och i vissa fall förstärktas på forskarutbildningen. 
Mobiliteten är livaktig bland doktorander hemmahörande på N, M och LTH och 
fakultetsöverskridande kurser dessa fakulteter emellan läses företrädesvis inom 
samarbetsområden som knyter ihop fakulteternas särarter till gemensamma 
forskningsområden. Exempel på områden är medicinteknik, kemiteknik eller 
miljöteknologi.  
 
Bland studenter på grund- och avancerad nivå läste många kurser vid EHL. Detta 
mönster är inte lika framträdande bland doktoranderna. 
 
Forskningssamverkan och ämnesgränsöverskridande forskning 
Samverkan kan analyseras på många olika nivåer från den enskilde individen 
(forskarens) samarbeten, till forskargruppens, institutionens, fakultetens och 
slutligen universitetets. Därutöver kan samverkan studeras utifrån 
ämnesklassificering för att analysera hur olika aktörer samverkar med andra 
discipliner vilket kan ge en uppfattning om forskningens interdisciplinära karaktär. 
Forskningspublikationer är en vanlig datakälla som används vid analys av 
samverkan. En forskningspublikation innehåller information om forskarnas 
organisatoriska tillhörighet men även hur många forskare som samverkar, inom 
vilket område och när i tiden samverkan skedde. Genom att studera 
publikationsmönster över en längre tid kan frågor gällande samverkanstrender och 
forskningens ämnesinriktningen studeras. Nedan följer ett antal exempel på 
analyser gällande både LU forskares samverkan och inom vilka ämnesdiscipliner 
som forskare vid LU publicerar.  
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I figur 1 presenteras samverkan på olika nivåer. 59 % av all publikationer från LU 
(dvs. åtminstone en författare har angivit LU i sin adress) sampubliceras 
tillsammans med forskare vid internationella institutioner och endast 12 % 
tillsammans med forskare vid andra svenska institutioner dvs. där inga 
internationella forskare medverkar. Dryga en femtedel av publikationerna sker i 
samverkan med andra forskare vid LU. Tabellen visar även att citeringsgraden är 
betydligt högre då samverkan sker med forskare vid internationella institutioner än 
med endast LU forskare eller forskare vid andra svenska institutioner. 
 
Figur 1: Publikationer vid LU tillsammans med internationella, nationella och 
endast andra LU forskare. Period 2014-2017. Källa: SciVal 


 
 
I figur 2 presenteras mer detaljerad information gällande LU forskares 
internationella samarbeten. 
 
Figur 2: Antal samarbetande organisationer per land, baserat på LU:s 
internationella sampublicering 2014-2017. (Artiklar med fler än 50 författare har 
exkluderats. Källa: SciVal) 
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De vanligaste internationella samarbetena sker med organisationer inom Europa 
men det enskilda land som förekommer oftast i sampublikationer med LU forskare 
är USA. Intressant är att antalet institut och universitet som LU har samarbetat med 
i Kina inte ligger långt efter motsvarande siffror för Tyskland eller Frankrike. 
 
I figur 3 presenteras en nätverksanalys över samhällsvetenskapliga fakultetens 
sampubliceringar med övriga forskare vid Lunds Universitet. Bilden visar 
samarbeten mellan enheter inom fakulteten såväl som fakultetsöverskridande 
samarbeten och utgår från de affilieringar författarna angett i publikationerna. 
Nodernas färger anger vilken fakultet som enheten tillhör och storleken på noden 
illustrerar antalet publikationer. De flesta samarbetena sker mellan enheter inom 
den samhällsvetenskapliga fakulteten men det finns även flertalet 
fakultetsöverskridande samarbeten med t.ex. medicinska och tekniska fakulteten. 
 
Figur 3: Nätverksanalys av samarbeten mellan olika LU-enheter baserat på 
Samhällsvetenskapliga fakultetens publicering 2014-2017. Källa: LUCRIS 


 
 
Slutligen presenteras ett exempel på inom vilka ämnesområden som forskare vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten publicerar uppdelat på institutioner och olika 
centrumbildningar. 
 
Figur 4: Ämnesklassificeringen av Samhällsvetenskapliga fakultetens publikationer 
2014-2017. Staplarna visar fördelning av publikationernas klassning utifrån 
huvudkategorierna i UKÄ/SCB:s indelning av forskningsämnen. Källa: LUCRIS 
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Trots att de flesta publikationerna klassificeras som samhällsvetenskapliga finns 
det flertalet exempel på ämnesgränsöverskridande forskning. Flertalet institutioner 
har publikationer inom teknikämnet och lantbruksvetenskap. 
 
Analyserna ovan är endast exempel på vad som kan göras för att analysera det 
breda universitetet och liknande analyser skulle kunna genomföras för alla 
institutioner/fakulteter. 
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Bilaga: Vad menas med det breda universitetet? 
 
Bredden ger universitetet möjligheten att tänka strategiskt när det gäller 
forsknings- och utbildningsutbudet liksom den öppnar många möjligheter att 
samverka och samarbeta med det omgivande samhället. Nedan några aktuella 
exempel.  
 


• Gränsöverskridande utbildning och studentmobilitet över 
ämnes/områdesgränser. 
Det saknas i nuläget underlag som på ett heltäckande sätt beskriver 
bredden av universitetets utbildningsutbud och studentmobilitet över 
ämnesgränser. Likaså behövs bättre överblick över 
forskningssamverkan över ämnesgränser inom Lunds universitet och 
även nationellt och internationellt. För att täcka dessa behov planeras 
följande:  
 


o Insamling och presentation av relevant statistik 
o Identifiering av hinder, styrkeområden och möjligheter 
o Diskussion om fortsatta åtgärder och mål för att bättre utnyttja 


bredden och styrkeområden    
o Bredden och djupet i samverkan, hur går man tillväga?   


  
• God utbildning för alla; delmål från Agenda 2030 


God utbildning för alla är ett delmål i Agenda 2030 och utbildningen 
har en viktig roll att fylla för flera andra områden i 2030-agendan. 
Utbildningsbehovet ska ses över individens hela livscykel och ska vara 
kopplad till individens möjlighet att delta i arbets- och samhällslivet. 
Utbildningen ska bidra till hållbar utveckling och främja värderingar, 
kunskaper och färdigheter. 
 
Målet är att år 2030 ska alla kvinnor och män ha lika tillgång till 
yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inkl. 
högskoleutbildning, av god kvalitet och till en överkomlig kostnad. 
Man ska vidare avskaffa skillnader mellan könen inom 
utbildningsområdet samt säkerställa lika tillgång till utbildning.   
 


o Bredden i rekrytering 
Utbildningsnämnden initierade år 2015 en utredning, BRoD-
utredningen, för genomlysning av universitetets arbete med 
breddad rekrytering och brett deltagande. Utredningen lämnade en 
rapport med ett förslag till en handlingsplan. Vissa delar av 
handlingsplanen har förverkligats, medan andra inte har kommit 
igång beroende på att det har saknats resurser för genomförandet. 
En verksamhet som är nära relaterad till breddad rekrytering och 
deltagandet är bedömning av individens reella kompetens. En 
utredning har genomförts på uppdrag av rektorn och utredningen 
lämnade sin rapport i början av året. Rapporten lämnar förslag till 
konkreta åtgärder vid tillgodoräknandet av icke-formella meriter 
både vid antagning och examen, men det har inte fattats några 
beslut om genomförandet vid LU.   
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o Tillträdet 
En särskild, nationell utredning, Tillträdesutredningen, lämnade sin 
rapport förra året. Regeringen har i år lämnat en proposition till 
riksdag som kan innebära nya möjligheter för lärosäten att besluta 
om tillträdet, t ex storlek på olika urvalskvoter eller 
behörighetsprov som en alternativ väg till högskolan för sökande 
som inte uppfyller formella krav för högskolestudier. 
 
o Brett deltagande 
Den ovan nämnda utredningen, BRoD-utredningen, lämnade ett 
förslag till handlingsplan för brett deltagande. Handlingsplanen har 
diskuterats och använts som måldokument även om många delar av 
förslagen inte har genomförts. 
 
Enligt Agenda 2030 ska senast år 2030 gälla lika tillgång till 
utbildning för utsatta personer inkl. personer med 
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under 
utsatta förhållanden. Detta omfattar utbildningsmiljöer som är 
anpassade för personer med funktionsnedsättning och som erbjuder 
en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för 
alla. 
 
o Livslångt lärande 
Validering 
Delbetänkande från valideringsdelegationen, Validering i 
högskolan. Delbetänkandet vill, baserat på Sveriges anslutning till 
Lissabon-konventionen, införa ett nationellt system för ett 
generöst, flexibelt och rättvist erkännanden av tidigare lärande, 
oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin 
kompetens. Detta behövs för att realisera möjligheter till livslångt 
lärande inom högskolan, för att främja mobilitet och för 
internationalisering. Vidare betonas att ett sådant nationellt system 
har stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. 
 
Distansutbildning 
Att erbjuda olika former av utbildning är en förutsättning för bl a 
livslångt lärande. Individer som vill utveckla sina kompetenser bör 
kunna erbjudas möjligheter till kunskapshämtning på 
högskolenivån oberoende av var man bor eller annat som utgör ett 
hinder att delta på traditionell campusutbildning. Detta ställer krav 
på att aktivt utnyttja de möjligheter som t ex digitalisering av 
undervisningen medför, att se över att regelverket inte innebär 
onödiga hinder och att det stödet som universitetet erbjuder är 
anpassad till behoven hos alla studenter.   
 
Uppdragsutbildning 
Rapport om uppdragsutbildningen år 2017. Docent Agneta Bladh 
fick ledningens uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla 
uppdragsutbildning vid LU med fokus på det regionala 
näringslivets behov och att universitetet ska kunna vara en motor 
för den regionala utvecklingen. Uppdragsutbildningen ska ses som 
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en strategisk verksamhet, ha ett tydligt uppdrag, vara nära knuten 
till universitetets kärnverksamheter och ha tillgång till 
välutformade stödfunktioner.   


 
• Forskningsbaserad utbildning/Utbildningsbaserad forskning; 


EQ11 
Forskningsanknytning är ett central kvalitetskrav för all undervisning 
vid LU. Även om läraren och forskaren inte förenas i samma person så 
ska läraren har forskarkompetens och undervisningen ha sin 
utgångspunkt i forskningen. Mötena mellan lärare och studenter ska 
vara berikande för båda och ämnesdidaktiken ska vara 
forskningsbaserad. Undervisningsbaserad forskning innebär att 
forskning delvist baseras på utbildningens behov och knyts till 
utbildningens huvudområden. 
  


• Hållbar utveckling möter hållbar utbildning; Agenda 2030 och 
EQ11 


 Generiska kompetenser 
Den traditionella akademiska utbildningen har en naturlig koppling 
till breda kompetenser som förmågan att hämta in nya kunskaper på 
egen hand eller lösa olika uppdykande problem. Men det ska också 
finnas en koppling till kompetenser som är användbara på 
arbetsmarknaden och över en längre tidshorisont. För ett 
konkurrenskraftigt universitet är detta ett sätt att attrahera och 
rekrytera de bästa studenterna. Det krävs ett systematiskt, långsiktigt 
arbete för hur dessa generiska kompetenser kan ingå i 
undervisningen. 


  
 Bildning 


Enligt 2030-agendan ska det säkerställas att alla studerande får de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar 
utveckling. Det omfattar utbildning i hållbara livsstilar, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld, 
kulturell mångfald och kulturens bidra till hållbar utveckling. 
 
Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) 
erbjuder möjligheter att binda kulturverksamheterna till utbildning 
och forskning genom att museer och samlingar integreras i 
universitets kärnverksamhet.  


 
• Samverkan och integrering; universitetet som samhällsaktör; 


Agenda 2030 och EQ11 
o Innovationer 


Förstärkning av kunskapstriangeln som består av forskning, 
utbildning och innovation. Den viktiga hävstången från 
universitetet till ekonomisk tillväxt, social utveckling och 
tekniska framsteg går via studenter.   
 


o Entreprenörskap 
Företag utvecklar samhället t ex genom att kommersialisera 
nya innovationer som leder till förnyelse och högre effektivitet. 
Detta kräver i sin tur individer med särskilda kompetenser. 
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Dessa kompetenser är eftertraktade och universitetet kan möta 
sådant kompetensbehov genom utbildningar inom 
entreprenörskap och Innovation Management. 
 


o KompetensSamverkanSkåne 
Kompetensförsörjning är en avgörande regional tillväxtfaktor. 
KoSS är regionens svar på regeringsuppdraget att etablera en 
regional kompetensplattform. LU medverkar aktivt i 
verksamheten med insatser i Nyanlända akademier och 
Samverkansinlärning, SI. 
 


• Attraktiva studiemiljöer med starka band mellan olika 
utbildningsnivåer och mellan utbildning och forskning; Utbildning, 
forskning och samverkan 
Separation mellan forskning och undervisning kan utgöra ett problem 
för integrering av forskning i utbildnings- och kursplaner. 
Undervisningen kan berika framgångsrik forskning och den starka 
kopplingen mellan forskning och undervisning bör främjas av 
studiemiljöer. Stärk banden mellan utbildning på olika nivåer. 
 


• Ökad mångfald genom flersidig finansiering; Utbildning, forskning 
och finansiering 
Bekräfta och möjliggör en ökad mångfald genom mångsidig och 
transparent finansiering. 
 


• Frågeställningar inom utbildningsplanering: brett utbud ställer krav 
på strategiska prioriteringar eftersom bredden är kostsam och ställer 
därför krav på utväxling. Planeringsprocessen bör innehålla både 
bottom up och top down.  
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Utredare  Anna Åkesson 


Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden 
2018-01-26 – 2018-04-05 


Ärendemening Datum för beslut 


1. Överklagan avseende Länsstyrelsen i Skåne läns
beslut i ärende 452-24879-2016, daterat 2017-12-
21


2018-01-26 


2. Yttrande över Förordning om ändring av
förordning om gemensamma regler för tillträde till
den internationella marknaden för
persontransporter med buss


2018-02-01 


3. Förnyad anställning som adjungerad professor i
installationsteknik med inriktning mot energi och
renoveringsproblematik


2018-02-01 


4. Anvisning av medel till Hållbarhetsforum 2018
och 2019


2018-02-01 


5. Finansiering av en anställning för
samverkansfrågor 2018


2018-02-01 


6. Anvisning av medel till nya nationsfanor 2018-02-01 


7. Uppdragstillägg för studierektor vid Internationella
miljöinstitutet


2018-02-01 


8. Yttrande över kulturpolitiskt program för Lunds
kommun


2018-02-08 


9. Utseende av arbetsgivarens representanter i
universitetets skyddskommitté


2018-02-08 


10. Uppdragstillägg för biträdande föreståndare vid
LUCSUS


2018-02-08 


11. Utseende av ledamöter i stipendienämnden vid
Lunds universitets stipendiestiftelse


2018-02-08 


2018-04-16 
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12.  Angående remiss över Europeiska kommissionens 
förslag till ändringar av direktivet om kombinerade 
transporter (92/106) inom ramen för 
mobilitetspaketet 


2018-02-08 


13.  Redovisning av Lunds universitets 
miljöledningsarbete 2017 (V 2018/281) 


2018-02-15 


14.  Ändring av ansvarsområde och omfattning för 
uppdrag som vicerektor 


2018-02-15 


15.  Utseende av ledamot i internationella rådet  2018-02-15 


16.  Utseende av ledamöter i programrådet för KCFP 
för etapp 2018-2021  


2018-02-15 


17.  Delegation att fatta beslut gällande 
Kompetenscentrum Förbränningsprocesser under 
etapp 2018-2021 


2018-02-15 


18.  Utseende av koordinatorer för det strategiska 
forskningsområdet EXODIAB – Excellence in 
Diabetes Research in Sweden 


2018-03-01 


19.  Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande 
studenter 2018-2019 


2018-03-01 


20.  Utseende av revisorer till Stiftelsen för 
Information om ekonomisk forskning (EFL)  


2018-03-01 


21.  Förlängning och ändrad omfattning för uppdrag 
som vicerektor för samverkan  


2018-03-01 


22.  Medel för tematiska samverkansinitiativ 2018-
2020  


2018-03-08 


23.  Universitetsgemensamma medel för 
jämställdhetssatsning till gästprofessorer i Hedda 
Anderssons namn  


2018-03-08 


24.  Medel för att stimulera en jämn könsfördelning 
bland Lunds universitets professorer 


2018-03-08 


25.  Överlåtelse av äganderätt avseende mänskliga 
kvarlevor av aboriginskt ursprung i Lunds 
universitets anatomiska samling  


2018-03-08 


26.  Ändringsbeslut av uppdragstillägg  2018-03-08 


27.  Yttrande avseende mål nr 1095-18 Lunds 
universitet ./. Länsstyrelsen i Skåne län angående 
räddningstjänst 


2018-03-12 
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28.  Uppdragstillägg för vissa uppdragsinnehavare vid 
Juridiska institutionen mandatperioden 2018-2020  


2018-03-15 


29.  Yttrande över förslag till ny klimat- och 
energistrategi för Skåne  


2018-03-15 


30.  Anvisning av ytterligare innovationsmedel till 
företagsinkubatorn SmiLe 2018 


2018-03-15 


31.  Universitetets samfinansiering 2018 av sju strålrör 
till MAX IV-laboratoriet 


2018-03-15 


32.  Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 
av utbildning vid Lunds universitet  


2018-03-15 


33.  Föreskrifter rörande kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds 
universitet  


2018-03-15 


34.  Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid 
Lunds universitet 


2018-03-15 


35.  Handläggningsordning gällande 
universitetsgemensam finansiering av 
forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet  


2018-03-15 


36.  Förnyad anställning som adjungerad professor i 
miljö- och energisystem med inriktning på 
framtida hållbara energisystem  


2018-03-22 


37.  Information om ledig anställning som professor i 
brandteknik med inriktning mot brandrelaterat 
miljöskydd och brandkemi  


2018-03-22 


38.  Information om ledig anställning som professor i 
konstruktionsteknik, med inriktning mot säkerhet 
och tillförlitlighet 


2018-03-22 


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


2018-03-22 


40.  Ändrad organisatorisk placering för Centrum för 
Öst och Sydöstasienstudier  


2018-03-22 


41.  Utseende av ordförande i styrelsen för Medicinskt 
lasercentrum vid Lunds universitet 


2018-03-22 


42.  Utvärdering av ledning och styrning av LUKOM  2018-03-22 
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43.  Uppdrag avseende besökscentrum vid Lunds 
universitet 


2018-03-22 


44.  Angående remiss avseende översyn av 
parkeringsstrategier samt ny parkeringspolicy och 
- norm  


2018-03-22 


45.  Angående remiss avseende Föreskrifter om 
ändring i skolverkets föreskrifter 


2018-03-26 


46.  Utseende av ordförande i Ledningsgruppen för 
jämställdhet och likabehandling 


2018-03-28 


47.  Information om ledig anställning som professor i 
företagsekonomi, särskilt socialt entreprenörskap  


2018-03-28 


48.  Yttrande över betänkandet Transpersoner i 
Sverige, förslag för stärkt ställning och 
levnadsvillkor (SOU 2017:92)  


2018-03-28 


49.  Yttrande över betänkandet Nationella 
minoritetsspråk i skolan – förbättrade 
förutsättningar till undervisning och revitalisering  


2018-04-05 


50.  Projekt för att stärka det förebyggande arbetet mot 
sexuella trakasserier vid Lunds universitet  


2018-04-05 


 
Remisser inkomna under perioden 2018-01-26 – 2018-04-05 
 


1.  Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2). Svar till Justitiedepartementet 
senast 2018-04-05. 
 


2.  Betänkande Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och 
hälso- och sjukvård. Svar till Utrikesdepartementet senast 2018-04-30. 
 


3.  Remiss av förslag på ny parkeringspolicy och parkeringsnorm för Malmö 
stad. Svar till Malmö stad senast 2018-03-31. 
 


4.  Promemoria Stärkt skydd för valhemligheten. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2018-04-05. 
 


5.  Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den 
rättspsykiatriska vården. Rapport från Socialstyrelsen. Svar till 
Socialdepartementet senast 2018-05-07. 
 


6.  Remiss av betänkandet EU-arbetet i riksdagen (2017/18:URF1). Svar till 
Sveriges riksdag senast 2018-04-13. 
 


7.  Ökad styrning av myndigheternas lokalisering. Svar till 
Finansdepartementet senast 2018-05-18. 
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8.  Utkast till lagrådsremissen En ny kustbevakningslag. Svar till 
Justitiedepartementet senast 2018-04-09. 
 


9.  Översyn av Riksrevisionen - slutbetänkande. Svar till Sveriges riksdag 
senast 2018-05-23. 
 


10.  Ekonomistyrningsverkets rapport utvecklad styrning och kontroll. Svar 
till Finansdepartementet senast 2018-04-20. 
 


11.  Slopande av anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft. Svar till 
Miljö- och energidepartementet senast 2018-04-10. 
 


12.  Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2018-05-28. 
 


13.  Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne. Svar till Region Skåne 
senast 2018-05-25. 
 


14.  Förslag till ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna 
råd. Svar till Boverket senast 2018-05-11. 
 


15.  Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
energideklaration för byggnader. Svar till Boverket senast 2018-05-11. 
 


16.  Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Svar till 
Socialdepartementet senast 2018-05-28. 
 


17.  Betänkandet en strategisk agenda för internationalisering. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2018-06-07. 
 


18.  Föreskrifter om ändring i skolverkets föreskrifter. Svar till Skolverket 
senast 2018-04-06. 
 


19.  Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6). Svar 
till Justitiedepartementet senast 2018-06-07. 
 


20.  Promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad 
utländsk utbildning. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2018-05-
09. 
 


21.  Förslag till nytt personuppgiftsbiträdesavtal. Svar till Ladok-konsortiet 
senast 2018-04-27. 
 


22.  Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - 
samverkan på regional nivå. Svar till Finansdepartementet senast 2018-
08-31. 
 


23.  Betänkande med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för 
lärares och rektorers professionella utveckling. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2018-06-29. 
 


24.  Betänkandet effektivare energianvändning. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2018-06-25. 
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25.  Betänkandet lån och garantier för fler bostäder. Svar till 
Näringsdepartementet senast 2018-06-25. 
 


26.  Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98). Svar till 
Justitiedepartementet senast 2018-05-24. 
 


27.  Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? (SOU 2018:13). Svar 
till Finansdepartementet senast 2018-08-01. 
 


28.  Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål. Svar till Utbildningsdepartementet senast 2018-05-
04. 
 


29.  Delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. Svar till 
Utbildningsdepartementet senast 2018-07-02. 


 
 





		Förteckning över rektors viktigare beslut fattade under perioden

		2018-01-26 – 2018-04-05
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Utbi ldn ingsnämnden  


Breddad rekrytering 


Utbildningsnämnden gör årligen en tematisk rapport kring utbildning till 


universitetsstyrelsen. I år är temat breddad rekrytering. Syftet med denna rapport är 


att ge en deskriptiv nulägesbild av hur riket, regionen samt studentpopulationen vid 


Lunds universitet ser ut i förhållande till parametrar som beskriver breddad 


rekrytering. I rapporten ingår även översiktlig beskrivning av universitetets arbete 


med breddad rekrytering.  


Bakgrund 


Universitet och högskolor har sedan 1990-talet en uppgift enligt högskolelagen att 


aktivt bredda och främja rekryteringen till högskolan. Syftet med lagen är att 


utbildning ska vara tillgänglig för alla grupper i samhället. Idag används begreppen 


breddad rekrytering och breddat deltagande. Breddad rekrytering avser själva 


rekryterings- och antagningsprocessen medan breddat deltagande avser hur väl 


studenterna genomför sin utbildning och hur de etablerar sig på arbetsmarknaden. 


Uppföljning av ett lärosätes arbete med breddad rekrytering är dock komplicerad, 


bland annat eftersom det inte är säkert att de insatser som gjorts leder till att individer 


söker sig till det lärosätet som utfört arbetet.  


Breddad rekrytering brukar beskrivas genom att titta på följande parametrar: 


• föräldrars utbildningsnivå,


• svensk eller utländsk bakgrund,


• kön,


• ålder,


• geografisk spridning.


Ibland nämns även religionstillhörighet, sexuell läggning och olika funktions-


variationer som parametrar. Det berör vi inte i denna rapport. Vi kommer heller 


inte fördjupa oss i parametern kön eftersom det utgjorde temat för förra årets 


rapport. 


2018-04-17 
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Uppgifterna i rapporten hämtas från registerdata hos SCB:s och Ladokkonsortiets 


högskolestatistikdatabas Bak- och framgrund. Vi har hämtat registeruppgifter från 


Universitet och högskolerådets (UHR) antagningssystem NyA. Utöver det ingår 


också sammanställningar och analyser i ämnet från bland annat SCB, 


Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och UHR. Vi har också använt statistik från 


Barnombudsmannens statistikdatabas Max 18. 


 


Rapporten inleds med en historisk beskrivning av befolkningens utbildningsnivå 


från 1930 och framåt för att sedan övergå i en nulägesbild. Slutligen ges en 


sammanställning och exempel på Lunds universitetets arbete med breddad 


rekrytering. 
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Historisk utveckling av befolkningens utbildningsnivå 
 
Det har länge varit en politisk ambition att öka den svenska befolkningens 


utbildningsnivå. Detta har manifesterats på olika sätt genom historien, bland annat 


med folkskolestadgan från 1842.  


 


Utbildningsnivån i Sverige har ökat markant sedan 1900-talets början vilket visas av 


bilden nedan. Folkskoleutbildning var den markant största utbildningsnivån medan 


en mycket liten del av befolkningen hade eftergymnasial utbildning. Idag ser denna 


bild annorlunda ut och är en avspegling av den långsiktiga politiska satsning på 


utbyggnad av högskolan som genomförts i flera steg under 1900- och 2000-talen. En 


del av skälen till dessa utbyggnader har bland annat varit social förändring.1 


 
Figur 1 Befolkningens utbildning 1930, 1970, 2006 


 
Källa: SCB – utbildningsstatistisk årsbok 2007 


 


                                                             
1 SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år 
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Andelen högutbildade i åldersgruppen 25 - 64 år har ökat med en halv procentenhet 


per år. 2016 hade 42 procent av svenskarna mellan 25 och 64 år eftergymnasial 


utbildning. 27 procent hade minst en tre-årig utbildning. 12 procent av befolkningen 


hade endast förgymnasial utbildning. 2007 var samma siffra 15 procent. 


 
 
Figur 2 Befolkningens utbildning 2016 


 
Källa: SCB 
 
 
Sett i ett internationellt perspektiv är utbildningsnivån i Sverige ungefär som i 
andra jämförbara länder. Bilden nedan är ett urval OECD-länder och 
utbildningsnivån för åldersgruppen 35 - 44 år. Man ser tydligt att ökningstakten 
för Sverige är snabbare än genomsnittet för OECD (OAVG). 
 
Figur 3 Befolkningens utbildning utvalda OECD-länder 
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Föräldrars utbildningsnivå 
 
Föräldrars utbildningsnivå är den mest avgörande bakgrundsfaktorn för om en 


person påbörjar högre studier eller inte. Av den anledningen är denna del av 


rapporten mest beskrivande.  


 


Både registerdata och enkätstudier visar att barn med två högutbildade föräldrar 


gynnas genom hela skolsystemet. Enligt en enkätstudie från UHR får barn till två 


högutbildade föräldrar:  


 


• tidigare information om högre studier,  


• går i skolor där fler läser vidare,  


• har bättre självförtroende kring sina studier,  


• får råd av sina föräldrar att studera vidare,  


• sätter högre mål med sin utbildning,  


• överväger vilken status utbildningen de vill gå har,  


• har större tendens till att flytta sig geografiskt.2 


 


Föräldrars utbildningsnivå påverkar även sannolikheten att klara av 


gymnasiestudierna. Barn till lågutbildade föräldrar har en minskad sannolikhet att få 


gymnasiebehörighet och i nästa steg även högskolebehörighet. Personer med 


lågutbildade föräldrar som tar steget till högskolan uppvisar som grupp ingen 


skillnad när det gäller sannolikheten att klara av utbildningen och ta examen. Betyg 


ger en starkare prediktion på studieframgång visar en studie från UKÄ.3 Vi har sett 


att detta även gäller studenter vid Lunds universitet. 


  
Figur 4 Andel elever som slutfört sin gymnasieutbildning inom tre år fördelat på föräldrars 
utbildningsnivå. Riket. 
 


 


 
Figur 4 ovan visar att barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning slutför sin 


gymnasieutbildning till 80 procent. Av elever vars föräldrar enbart har 


                                                             
2 Inställning till högre studier bland svenska folket, UHR Rapport 2017:3 
3 Tidiga avhopp från högskolan - Analyser av genomströmningen på de tio största 
yrkesexaminaprogrammen, UKÄ Rapport 2017:17 
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grundskoleutbildning slutför endast 37 procent sin gymnasieutbildning. Gruppen 


föräldrar med låg utbildning minskar dock som del av befolkningen allteftersom 


befolkningens utbildningsnivå höjs. 


 


Framöver avser högutbildade föräldrar att minst en av föräldrarna har en efter-


gymnasial utbildning som är tre år eller längre. 


 


Högst andel programnybörjare med högutbildade föräldrar har de konstnärliga 


högskolorna som attraherar mycket få första generationens akademiker. Lägst andel 


med högutbildade föräldrar har de små högskolorna (undantaget de konstnärliga 


högskolorna). 


 
Tabell 1 Andel programnybörjare med högutbildade föräldrar, utvalda lärosäten 
 


2016 Andel programnybörjare med 
högutbildade föräldrar (%) 


Konstnärliga högskolor 55-80 


Handelshögskolan  75 


Lunds universitet 60 


Uppsala universitet 56 


Stockholms universitet 48 


Göteborgs universitet 47 


Riket 45 


Malmö högskola 39 


Högskolan Kristianstad 29 


 
En undersökning om gymnasielevers studieintresse visar att elever med 


högutbildade föräldrar oftare väljer lärosäte med ”gott rykte”. 4 Lunds universitet, 


Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Stockholms universitet är, i fallande 


ordning, de populäraste lärosätena (mätt som antal sökande). Dock är rätt inriktning 


på utbildningen viktigare än att läsa vid ett visst lärosäte. Lunds universitets goda 


rykte och breda utbildningsutbud ger därmed dubbla fördelar.  


 


 
 


                                                             
4 Temarapport utbildning 2018:2 Gymnasiestudenters studieintresse läsåret 2017/18, SCB 
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Det ser ut som att studenter på fristående kurser generellt sett i högre utsträckning 


än programstudenter kommer från hem med mer lågutbildade föräldrar. En 


anledning kan vara att studenter som läser fristående kurser är äldre än 


programstudenter och att deras föräldrar därför kan ha en generellt lägre 


utbildningsnivå. 


 


Vidare kan vi konstatera att övergången från masterutbildning till forskarutbildning 


är vanligare för dem som har forskarutbildade föräldrar. Bland doktorandnybörjarna 


från 2014/15 hade 59 procent föräldrar med minst tre års eftergymnasial utbildning, 


vilket är en ökning med sex procentenheter från 2005/06. Andelen 


nybörjardoktorander med forskarutbildade föräldrar utgjorde 12 procent vilket är en 


ökning med tre procentenheter från 2005/06. För befolkningen i motsvarande åldrar 


har 1-2 procent forskarutbildade föräldrar.5 


 
Tabell 2 Doktorandnybörjare yngre än 35 år exklusive utländska doktorander efter lärosäte och 
föräldrarnas utbildningsnivå läsåren 2010/11-2014/15. Procent 
 


  


 
Föräldrarnas yrke påverkar även ofta vilken utbildning personer väljer.  Till exempel 


har 25 procent av läkarstudenter minst en förälder som är läkare. Skulle det motsvara 


ett genomsnitt av studenterna skulle det vara 2 procent.  Även bland civilingenjörer 


är detta förhållande vanligt. 7 


 


Utbildningar som har låg andel studenter med högutbildade föräldrar är 


förskollärare, yrkeslärare och röntgensjuksköterskor. Detta kan till viss del förklaras 


med att dessa utbildningar rekryterar lite äldre studenter vars föräldrar därmed också 


är äldre och tillhör generationer då den generella utbildningsnivån var lägre. 


Utbildningar med hög andel högutbildade föräldrar är konstnärliga utbildningar, 


medicin, odontologi och psykologi.8  


  


Sammansättningen av studenternas föräldrars utbildningsnivå på LU 


Studenterna vid Lunds universitet har, som visats ovan, till största delen 


högutbildade föräldrar. Detta varierar dock mellan olika utbildningar och fakulteter.  


 


                                                             
5 Statiska meddelanden UF 20 SM 1602, UKÄ och SCB 
6 Malmö högskola är från 2018-01-01 Malmö universitet 
7 Artikel från SCB Nr 10 Högre utbildning går i arv. Publicerad 2016-03-07 
8 SCB och UKÄ Statistiska meddelanden, UF 20SM 1602 
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Figur 5 Andel programnybörjare med högutbildade föräldrar, LU 
 


 


Diagrammet visar andel programnybörjare som har högutbildade föräldrar vid Lunds 


universitet jämfört med genomsnittet för alla Sveriges universitet och högskolor. 


Skillnaden mot genomsnittet i riket är ca 15 procentenheter och relativt konstant över 


tid.  


  


Tabellerna nedan visar de 15 utbildningar där föräldrarnas utbildningsbakgrund är 


högst respektive lägst, fördelat på program och fristående kurser. Kurserna är 


grupperade på ämnesområden. Utbildningar med färre än 20 registrerade studenter 


2016 ingår inte. Procentsatserna avser endast andel av de studenter vars föräldrars 


utbildningsbakgrund är känd, vilket bland annat innebär att inresande studenter från 


andra länder inte ingår. 
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Tabell 3 Studenter på program fördelat utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund 2016, andel 
högutbildade, LU 
 


TAINE Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi                                                                           80% 


HGPPE Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi                                                                 79% 


SAPSY Psykologprogrammet                                                                                                       78% 
MALÄK Läkarprogrammet                                                                                                          77% 


KGMUS Konstnärligt kandidatprogram i musik                                                                                     75% 
TATFY Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik                                                                                 75% 


TAMAD Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design                                                                 74% 
TAMTE Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik                                                                            73% 


EAECO Masterprogram i Economics                                                                                                73% 
SGPOL Politices kandidatprogrammet                                                                                             72% 


TGIDE Kandidatutbildning i industridesign                                                                                      72% 


SAPSP Psykologprogrammet                                                                                                       72% 


KAMUS Konstnärligt masterprogram i musik                                                                                       72% 
TABTE Civilingenjörsutbildning i bioteknik                                                                                     71% 


KGFKO Konstnärligt kandidatprogram i fri konst                                                                                 71% 
TAARK Arkitektutbildning                                                                                                       70% 


HASPV Masterprogram i språk och språkvetenskap                                                                                 70% 
HALKM Masterprogram i litteratur - kultur - medier                                                                             70% 


SASSG Master of Science Programme in Social Studies of Gender                                                                  70% 
TAEKO Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik                                                                               69% 
    


NAMIV Masterprogram i miljövetenskap                                                                                           44% 


LAÄGY Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan                                                                   43% 
SGSOC Socionomprogrammet                                                                                                       43% 


VGART Arbetsterapeutprogrammet                                                                                                 42% 
LAÄ79 Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9                                                                      41% 


SGMFU Kandidatprogram i Equality and Diversity Management                                                                      41% 
NATKL Masterprogram i tillämpad klimatstrategi                                                                                 41% 


HGARA Kandidatprogram i arabiska studier                                                                                       40% 
TGBYV Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik                                                         38% 


VGRSK Röntgensjuksköterskeprogrammet                                                                                           37% 
RGRVT Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi                                                                         36% 


TGHLI Livsmedelsteknisk högskoleutbildning                                                                                     33% 
VGARB Arbetsterapeutprogrammet                                                                                                 31% 


VASDS Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska                                                                    30% 
VASOP Specialistsjuksköterskeprogrammet, Operationssjukvård                                                                    28% 
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Tabell 4 Studenter på fristående kurser fördelat utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund 2016, 


andel högutbildade, LU 


 


Övrigt inom samhällsvetenskap9 71% 


Statistik 70% 
Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen 69% 


Arkitektur 68% 
Spanska 67% 


Matematik 67% 
Idé- och lärdomshistoria/Idéhistoria 67% 


Elektroteknik 67% 
Freds- och utvecklingsstudier 65% 


Franska 65% 
Biologi 65% 


Statsvetenskap 64% 
Etnologi 64% 


Fysik 63% 
Retorik 63% 
    


Kultur- och samhällsgeografi 50% 


Kinesiska 49% 


Teologi 48% 


Sociologi 47% 


Nygrekiska 47% 


Rumänska 47% 


Terapi, rehabilitering och kostbehandling 47% 


Övriga tvärvetenskapliga studier 45% 


Arkeologi 44% 


Kulturvetenskap 43% 
Byggteknik 43% 


Arbetsvetenskap och ergonomi 42% 
Socialt arbete och social omsorg 32% 


Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 24% 
Biblioteks- och informationsvetenskap 22% 


 


Tabell 3 visar de kursgrupper med högst och lägst andel högutbildade föräldrar. 


Notera att många studenter läser fristående kurser antingen före, parallellt med 


eller efter programstudier.  


  


 


  


                                                             
9 ”Övrigt” är en blandning av olika ämnen som inte har en egen klassificering. 
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Geografisk rekrytering 


 


Glesbygdskommuner, pendlingskommuner, varuproducerande kommuner, turism- 


och besöksnäringskommuner, kommuner i glesbefolkade regioner och 


förortskommuner till större städer har generellt sett låg övergång till högre studier.10 


Andelen ungdomar som påbörjat högre studier vid 24 års ålder var i ålderskullen 


födda 1991 lägst i Essunga, Jokkmokk, Ljusnarsberg, Älvdalen och Munkfors. 


 


Kommuner med högst övergång till högre utbildning återfinns oftast i välbärgade 


förortskommuner till storstäder. Topp fem har de senaste åren varit Täby, Lomma, 


Lund, Lidingö och Danderyd. Kartan nedan visar hur det ser ut i Skåne. 


 
Figur 6 Andel av befolkningen 20–64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning år 2016. 
Skånes kommuner11 


 
 


                                                             
10 Färre påbörjar högre utbildning – Rekrytering till utbildning från Sveriges län och 
kommuner, Statistisk analys 2016-08-31/7, UKÄ 
11 Region Skåne, https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-
prognoser/kommunrapporter-for-naringsliv-och-arbetsmarknad/ 
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Tabellerna nedan visar liksom ovan övergång till högre studier i Skåne fördelat på 


de fem kommuner med högst respektive lägst övergång.    


 
Tabell 5 Högst andel kvinnor och män (Födda 1992) som påbörjat högskolestudier senast vid 24 
års ålder, Skåne 
 


Kommun Totalt Kvinnor Män 


Sverige totalt 43,6 51,6 36,0 


Skåne län 44,1 51,8 36,9 


Lomma 69,0 78,9 59,9 


Lund 64,9 71,1 59,2 


Vellinge 59,2 70,8 49,4 


Båstad 50,0 54,8 45,3 


Höganäs 48,7 53,8 44,2 


 
 


Tabell 6 Lägst andel kvinnor och män (födda 1992) som påbörjat högskolestudier senast vid 24 
års ålder, Skåne 
 


Kommun Totalt Kvinnor Män 


Sverige totalt 43,6 51,6 36,0 


Skåne län 44,1 51,8 36,9 


Svalöv 30,2 41,8 19,2 


Tomelilla 30,2 36,2 25,6 


Bromölla 28,5 37,8 19,1 


Klippan 27,9 33,6 22,2 


Bjuv 24,6 29,0 20,5 


Grå, kursiv siffra indikerar att underlaget är lågt. 


 
En slutsats som kan dras utifrån dessa tabeller är att det är viktigt att lärosätena är 


synliga på andra platser rent geografiskt än i den kommun (de kommuner) som 


lärosätet ligger i rent fysiskt. 


 


Studier från UHR visar att på mindre orter är det viktigare att få ett arbete än att 


studera. Fler vill börja arbeta så snabbt som möjligt och fler kan tänka sig att läsa på 


distans.12 


 
För elever som har föräldrar med lägre utbildning är avståndet till lärosätet av 


betydelse. För 30 procent av eleverna med föräldrar som inte har eftergymnasial 


utbildning spelar närheten till lärosätet roll. Motsvarande siffra för elever med två 


föräldrar som har eftergymnasial utbildning är 15 procent.13  


 


                                                             
12 Utbildning går i arv – inställning till högre utbildning bland svenska folket Rapport 
2017:3, UHR 
13 Temarapport utbildning 2018:2 Gymnasiestudenters studieintresse läsåret 2017/18, SCB  
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Figur 7 Antal registrerade studenter med skånsk gymnasiebehörighet, utvalda lärosäten 
 


 


Diagrammet ovan visar att bildandet av Malmö högskola 1998 gjorde att Lunds 


universitet fick färre studenter från Skåne. Detta förhållande verkar dock inte 


påverka andelen skånska ungdomars övergång till högre studier som de senaste åren 


konstant legat strax ovanför riksgenomsnittet.14 


 


Lunds universitet attraherar ett stadigt ökande antal långväga studenter. Nu är nästan 


var fjärde student på grundnivå och avancerad nivå född utanför Sverige och på 


forskarnivå drygt hälften. Det är dock inte bara internationell rekrytering som ökar. 


Även svenska studenter från andra landsdelar än Skåne ökar. 


 
Figur 8 Programnybörjare från Skåne relativt Stockholm 1998–2016 
 


 


Den lite ryckiga kurvan som visar Skånerekrytering, speglar till viss del förändringar 


i den internationella rekryteringen. 2006 började universitetet på allvar satsa på ett 


utbildningsutbud med undervisning på engelska vilket samtidigt påverkade andelen 


                                                             
14 Stor skillnad mellan kommuner i övergång till högskolestudier, UKÄ Statistisk analys, 
2017-09-05/3 
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regionalt rekryterade studenter. 2011 infördes studieavgifter och antalet 


internationella studenter, främst tredjelandsstudenter, minskade, en minskning som 


är på väg att återhämta sig. 


 
Tabell 7 Gymnasiekommun, andel av samtliga registrerade studenter på LU 
 


Gymnasiekommun 1996 2006 2016 


Blekinge län         3,2% 2,7% 2,2% 


Dalarnas län         0,4% 0,7% 0,6% 


Gotlands län         0,2% 0,2% 0,3% 


Gävleborgs län       0,3% 0,5% 0,5% 


Hallands län         3,3% 3,3% 2,9% 


Jämtlands län        0,2% 0,4% 0,3% 


Jönköpings län       2,7% 2,7% 2,1% 


Kalmar län           2,4% 2,4% 1,7% 


Kronobergs län       2,8% 2,8% 2,0% 


Norrbottens län      0,4% 0,6% 0,5% 


Skåne län            53,1% 42,6% 35,9% 


Stockholms län       3,3% 6,5% 10,1% 


Södermanlands län    0,7% 0,8% 0,8% 


Uppsala län          0,6% 1,1% 1,5% 


Värmlands län        0,9% 0,9% 0,8% 


Västerbottens län    0,5% 0,5% 0,5% 


Västernorrlands län  0,4% 0,5% 0,4% 


Västmanlands län     0,5% 0,7% 0,6% 


Västra Götalands län 4,9% 6,6% 8,1% 


Örebro län           0,6% 0,7% 0,8% 


Östergötlands län    1,8% 2,6% 2,2% 


Uppgift saknas       16,8% 20,3% 25,2% 
"Uppgift saknas" omfattar i denna tabell personer som inte finns i gymnasieregistret. 
Det är till största delen inresande studenter. 


 
Tabellen ovan visar LU:s studenters geografiska bakgrund. Den största gruppen av 


studenterna har gått på gymnasiet i en skånsk kommun men andelen har minskat, 


medan studenter från Stockholm och Västra Götaland har ökat. Vi har inte kunnat se 


motsvarande utveckling vid något annat svenskt lärosäte. Svenska lärosäten 


rekryterar till stor del regionalt och undersökningar visar att studenter gärna söker 


sig till ett lärosäte inte alltför långt bort från hemkommunen under förutsättning att 


detta har den utbildning man önskar.15 


 


 
 
 
 
 
 


  


                                                             
15 Utbildning går i arv – inställning till högre utbildning bland svenska folket Rapport 
2017:3, UHR 
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Utländsk bakgrund 


 


Utländsk bakgrund är också en parameter som betraktas vid breddad rekrytering. 


Med utländsk bakgrund avses personer födda utomlands eller med två föräldrar som 


är födda utomlands. Med svensk bakgrund avses personer födda i Sverige med minst 


en inrikes född förälder. Gruppen med utländsk bakgrund är liksom gruppen med 


svensk bakgrund heterogen och skiljer sig åt avseende vilket land de utvandrat från, 


hur gamla de varit när de utvandrat och hur lång tid de vistats i Sverige. 


 


Huvudvägen in i högskolan är avklarade gymnasiestudier. Figuren nedan visar att 


utrikes födda i betydligt lägre grad än inrikes födda klarar sina gymnasiestudier inom 


tre år. Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar klarar sig dock i stort sett lika 


bra som riksgenomsnittet.16 


 
Figur 9 Andelen elever med slutförd gymnasieutbildning inom tre år fördelade efter genomsnitt 
riket och utrikes födda 


 
 


Utrikes född i diagrammet ovan avser så gott som uteslutande första generationens 


invandrare eftersom ytterst få utrikes födda kommer till Sverige som inresande 


studenter/elever, det vill säga med huvudsyftet att studera, i så unga år. 


 


 


                                                             
16 Barnombudsmannens statistikdatabas Max18 
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Figur 10 Andel som har påbörjat svensk högskoleutbildning vid 25 års ålder bland personer födda 
mellan 1981–1990 med svensk eller utländsk bakgrund. Riket17


 


Bilden ovan visar att: 


 


• Personer som har invandrat till Sverige efter skolstarten påbörjar svensk 


högskoleutbildning i mindre omfattning än övriga och trenden är 


nedåtgående. 


• Personer som har invandrat till Sverige före skolåldern eller är födda i 


Sverige med utrikes födda föräldrar påbörjar högskoleutbildning i högre 


grad än personer med svensk bakgrund. Den trenden är uppåtgående. 


 


Vissa utbildningar har en större del nybörjare med utländsk bakgrund. Det är till 


exempel receptarieprogram, apotekarprogram, och tandläkarprogram. Utbildningar 


med liten andel utländsk bakgrund nationellt är fysioterapeutprogram, 


psykologprogram och yrkeslärarprogram.18 


 
Tabell 8 Andel högskolenybörjare med utländsk bakgrund vid lärosäten med högst antal 
högskolenybörjare läsåret 2014/15. Procent19 
 


Lärosäte Andel utrikesfödda 
nybörjare 


Andel nybörjare 
födda i Sverige med 
två utrikes födda 
föräldrar 


Stockholm universitet 17 11 


Lunds universitet 8 8 


Uppsala universitet 11 8 


Göteborgs universitet 14 9 


Malmö högskola 18 12 


                                                             
17 Universitet och högskolor, Årsrapport 2017, UKÄ  
18 Universitet och högskolor, Årsrapport 2017, UKÄ  
19  Statistiska meddelanden UF 19 SM 1601, UKÄ och SCB   







 
 17 


   
 


 


 
 
Tabell 9 Högskolenybörjare med utländsk bakgrund efter geografiskt område läsåret 2014/15. 
Procent. Riket20 
 


Geografiskt område Utrikes född Född i Sverige 


med två utrikes 


födda föräldrar 


Europa 40 48 


Norden utom Sverige 7 11 


EU utom Norden 19 11 


Europa utom EU och Norden 13 29 


Afrika 9 12 


Nordamerika 4 1 


Sydamerika 4 5 


Asien 42 42 


Oceanien 1 .. 


 


Utrikesfödda högskolenybörjare läsåret 2014/15 kom till stor del från Irak, Iran och 


Tyskland. Högskolenybörjare födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar samma 


läsår hade till stor del sin bakgrund i Bosnien-Hercegovina, Irak och Jugoslavien. 21 


 


Lunds universitet har många studenter med utländsk bakgrund. Dessa består dels av 


inresande studenter i form av utbytesstudenter och free-movers (studenter som på 


egen hand, utan att gå via utbytesavtal, söker sig till andra länder för att studera). 


Dessa studenters bakgrund, i form av exempelvis föräldrars utbildningsnivå, känner 


vi inte till. 
Figur 11 Fördelning av studenter efter utländsk och svensk bakgrund, Lunds universitet  


 


                                                             
20 Statistiska meddelanden UF 19 SM 1601, UKÄ och SCB 
21 Ibid. 
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Nästan var fjärde student vid universitetet är född utanför Sverige, av dem är drygt 


två tredjedelar studenter som kommit till Sverige/Lunds universitet med avsikten att 


just studera. Efter en tillfällig nedgång 2011, i samband med införandet av 


studieavgifter, är nu antalet inresande på samma nivå igen och ökar. 


 


Diagrammet ovan visar att antalet studenter på LU som invandrat till Sverige 


minskar medan andra generationens invandrare ökar. Till viss del speglar kurvorna 


invandringsmönstret de senaste 20-30 åren. 


 


Utbildningsutbudet har också förändrats för att möta de inresande studenternas 


efterfrågan, det vill säga fler utbildningsprogram som ges på engelska (främst 


master- och magisterprogram på avancerad nivå). Då universitetets totala 


utbildningsvolym inte kan öka i samma takt som de inresande studenterna så betyder 


detta också att antalet övriga studenter, födda i Sverige samt studenter som invandrat 


av andra skäl än studier minskar vid Lunds universitet. Detta kan också vara en av 


förklaringarna till att, som vi tidigare konstaterat, den regionala rekryteringen 


minskar. Utbudet av masterutbildning kan också vara en anledning till att den 


regionala efterfrågan minskar. 


 


Ålder 


 


Lunds universitet lockar främst yngre studenter. Till viss del påverkas det av 


utbildningsutbudet; ju längre utbildningar desto lägre efterfrågan från äldre sökande. 


Till exempel är 90 procent av sökande till Civilingenjörsutbildningar 24 år eller 


yngre (riksgenomsnitt). Motsvarande för fristående kurser på avancerad nivå är 26 


procent. Utbildningsutbudet är dock inte enda anledningen till att yngre sökande 


gärna väljer LU. Det verkar snarare bero på universitetets varumärke och den 


generella bilden av Lund som en utpräglad studentstad och att det attraherar yngre 


personer. Andra lärosäten som också attraherar hög andel unga är 


Handelshögskolan, Chalmers, KTH och Uppsala universitet. 


 
Tabell 10 Åldersfördelning förstahandssökande till program på grundnivå HT2017, procent 
 


Lärosäte Andel 25 år och yngre Andel 26 år och äldre 


HHS 87 13 
CTH 83 17 
LU 78 22 
KTH 78 22 
UU 76 24 
GU 64 36 
Riket 63 37 
KI 57 43 
SU 57 43 
MAU 56 44 
HKR 40 60 


 


Även om man tittar på enskilda jämförbara utbildningar utmärker sig LU med den 


höga andelen yngre sökande.  
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Tabell 11 Förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet HT2017 
 


Lärosäte Andel < 25 Andel 25 + 


LIU 63 37 
LU 61 39 
UU 61 39 
GU 56 44 
BTH 54 46 
Riket 48 52 
HKR 47 53 
MAU 44 56 
KI 35 65 
RKH 30 70 


Totalt 25 lärosäten gav sjuksköterskeprogram hösten 2017. Högst andel unga 


förstahandssökande hade Linköpings universitet och lägst andel hade Röda 


korsets högskola. 


Diagrammet nedan visar universitetets studenter fördelade efter ålder och fakultet. 


Den visar tydligt att personer mellan 20 och 29 år utgör den absoluta majoriteten 


av studenterna. Humanistiska och teologiska fakulteterna, som har ett relativt stort 


utbud av fristående kurser, utmärker sig genom att ha större andel äldre studenter. 
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Figur 12 Åldersfördelning fakultetsindelat LU 2017 
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Lunds universitets arbete med breddad rekrytering  
Arbetet med breddad rekrytering sker på många nivåer inom universitetet. 2015 


genomförde den universitetsgemensamma utbildningsnämnden en kartläggning av 


arbetet med breddad rekrytering och här följer nu ett axplock av den och andra, sedan 


dess, tillkomna verksamheter.22 I utredningen konstateras bland annat att det i vissa 


avseenden är svårt att skilja mellan ”vanlig” rekryteringsverksamhet och breddad 


rekryteringsverksamhet. De generella rekryteringsinsatserna vid LU omfattar en 


mängd olika verksamheter såsom utbildningsmässor, skolbesök, inspirationsdagar, 


öppet-husarrangemang, samverkan med folkhögskolor och sociala medier. 


Utredningen konstaterar vidare att många insatser för breddad rekrytering är 


personanknutna eller utförs av eldsjälar. I intervjuerna framkom även att det saknas 


särskilda resurser för arbetet och att det inte alltid anses vara meriterande. 


  


Ett resultat av utredningen från 2015 är att Utbildningsnämnden riktat arbetet på 


universitetsgemensam nivå mot ökad geografisk spridning, mer samverkan och 


tidigare insatser. Det är viktigt att hos studieovana grupper tidigt väcka intresse för 


högre studier eftersom exempelvis val till gymnasiet påverkar sannolikheten för 


högre studier framöver. Breddad rekrytering är en uppgift som universitetet inte kan 


göra helt på egen hand utan det kräver samverkan med andra lärosäten och aktörer 


såsom skolor, civilsamhälle och regionala utvecklingsaktörer. Förra året startades 


OpenEdu@LU med syfte att öka samordningen mellan de verksamheter och projekt 


för breddad rekrytering, nyanlända akademiker, högskoleförberedande utbildningar 


etc. Utbildningsnämnden fattade 2018-04-04 beslut om universitetsgemensamma 


verksamheter kring breddad rekrytering. Sammanfattat ingår bland annat: 


 


- Utökad skolsamverkan med syfte att på ett tidigt stadium ge en bild av Lunds 


universitet och universitetsstudier. Skolorna inom ramen för projektet finns 


i kommuner med en lägre övergång till högre studier.  


- Öka samverkan med andra regionala aktörer såsom Region Skåne, 


Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner, folkhögskolor, 


bildningsförbund, idrottsrörelsen, andra lärosäten mm.  


- Vidareutveckla samverkan inom LU (gemensam förvaltning och fakulteter) 


och inom Lärosäten Syd. 


 


En verksamhet som får exemplifiera ovanstående är det regionala SI-projekt som LU 


driver tillsammans med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Malmö 


universitet, SLU i Alnarp, Blekinge tekniska högskola och Högskolan Halmstad. 


Samverkansinlärning, SI, började som ett stöd för att öka genomströmningen av 


studenter som redan har tagit sig in på universitetet, men är även vara ett verktyg för 


breddad rekrytering och ge elever i gymnasium och grundskola strategier för ett 


högskolemässigt arbetssätt. Studenter från lärosätena fungerar under ett läsår som 


SI-ledare för en klass på en partnerskola. SI-ledarna är bra på sitt ämne och fungerar 


samtidigt som förebilder för dem som inte funderat på att söka in till universitet eller 


högskola. I dagsläget har lärosätena sammanlagt SI-verksamhet i 2/3 av Skånes 


kommuner och vid årets slut är målet att alla kommuner ska vara täckta. 


 


 


 
  


                                                             
22 Rapport angående breddad rekrytering och breddat deltagande. Dnr STYR 2015/1124 
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Figur 13 Deltagande kommuner i den regionala SI-plattformen 2018-02-28 


 
Sedan 2002 samverkar de skånska lärosätena med de skånska folkhögskolorna. 


Folkhögskolornas högskoleförberedande utbildningar är en ingång för dem som av 


olika anledningar saknar högskolebehörighet från gymnasiet. Hvilans folkhögskola 


har ett naturvetenskapligt basår i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten som 


ger platsgaranti. 


  


Fakulteterna bedriver också arbete kring breddad rekrytering. Bland annat kan 


nämnas den så kallade UJIKEN (Utvidgad juridisk introduktionskurs). Juridiska 


fakulteten har sedan 2010 erbjudit en nätkurs i vardagsjuridik som omfattar 15 hp. 


Kursen antar alla sökande med högskolebehörighet och har kommit att bli en av 


Sveriges mest populära kurser i vardagsjuridik. De 20 bästa studenterna i varje 


kursomgång erbjuds plats på juristprogrammet. Kursen har medverkat till att öka 


andelen studenter med utländsk bakgrund till juristprogrammet och en del av dessa 


hade inte kommit in via betyg. De studenter som antagits till juristprogrammet via 


ujiken har avbrutit sina studier i lägre grad än studenter som antagits andra vägar. 


 


Sedan 2014 samverkar Medicinska fakulteten med en gymnasieskola i Landskrona. 


Eleverna får bland annat följa föreläsningar, träffa forskare och testa laborativt 


arbete.  


 


På Campus Helsingborg drivs projektet ”Skapa din framtid” där studenter möter 


högstadieelever för att prata om drömjobb och framtida studier. Projektet har drivits 


i olika former genom åren och periodvis även funnits i Malmö.23 


 


Vattenhallen Science Center har som uppdrag att bedriva verksamhet som bland 


annat ska fokusera på barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. 


Verksamheten syftar delvis till att bredda rekrytering till naturvetenskap och teknik 


för underrepresenterade grupper. 


 


Utbildningsnämnden avser även att framöver följa utvecklingen kring breddad 


rekrytering samt utveckla den samma i enlighet med det uppdrag som finns i 


högskolelagen samt den strategiska planen för Lunds universitet. 


                                                             
23 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/elever-pa-elinebergskolan-i-
helsingborg-drommer-om-en-hogutbildad-framtid  



https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/elever-pa-elinebergskolan-i-helsingborg-drommer-om-en-hogutbildad-framtid

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/elever-pa-elinebergskolan-i-helsingborg-drommer-om-en-hogutbildad-framtid
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Återrapportering av jämställdhetsintegrering vid Lunds 
universitet 


Bakgrund 
Regeringen gav i regleringsbrevet 2016 i uppdrag till lärosätena att genomföra 
jämställdhetsintegrering, samt att fastställa en plan för jämställdhetsintegreringen 
senast 15 maj 2017. 


Lunds universitets styrelse beslutade den 22 juni 2016, som ett förtydligande av 
beslutet att Lunds universitet ska vara ett jämställt universitet 2020, bland annat: 


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


Rektor beslutade 22 september 2016 om en ny rutin för att öka jämställdheten vid 
rekrytering av professorer. Den nya rutinen syftar till att så långt möjligt 
säkerställa att det vid rekrytering av professor finns behöriga sökande av båda 
könen innan ett ärende går vidare till sakkunniga. 


2018-04-10 


1 PM Bilaga 11
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Plan för jämställdhetsintegrering 2017-2019 
En plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds fastställdes 4 maj, 2017. Mål och 
aktiviteter i planen är:  
  


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


Lokalt problem Mål Aktiviteter 
 


Koordinering 


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


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


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


Sektionen 
Personal 


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


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


Rektor 


 


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


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


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


Förbättra 
könsfördelningen och 
motverka 
snedrekryteringen  


Anlägga jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
arbetet med rekrytering av 
studenter 


Sektionen Externa 
relationer i samarbete 
med fakulteterna 


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


Sektionen Externa 
relationer i samarbete 
med fakulteterna 


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


Förbättra breddad 
rekrytering och 
breddat deltagande 
inom utbildningen.  


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


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


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


Stärka och skapa 
hållbarhet i 
jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet i 
verksamheten 


Integrera5 jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
universitetets 
ledarskapsprogram 


 


Sektionen Personal 


Förbättra breddat 
deltagande inom 
utbildningen genom 
en förbättrad 
studiemiljö. 


Integrera6 jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv i 
universitetets 
arbetsmiljöutbildningar 


LU Byggnad och 
sektionen Personal 


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


                                                 
3 Med jämställdhet menas här att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter 
4 Med integrera menas här att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska omfatta både 
perspektiv som lyfts fram i utbildningen, och hur utbildningen planeras och genomförs. 
5 som ovan. 
6 Som ovan 
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Lägesavstämning av delmålen i jämställdhetsintegreringsplanen  
Delmål 1 
Aktiviteten som rör genomlysning av basprocessen för rekrytering av personal, har 
varit drabbad av försening på grund av sjukdom, men startade upp under hösten 
2017. Projektet har kommit ungefär halvvägs och resultatet beräknas kunna 
implementeras under våren 2019. 
Särskild statistik har tagits fram för att belysa könsfördelningen inom den 
administrativa personalen och inom den tekniska personalen.  
 
Den andra aktiviteten under delmål 1, inventering av lärarförslagsnämndernas 
olika arbetssätt vid rekrytering av lärare påbörjades redan i november 2016. Rektor 
och JiHU-LUs samordnare träffade under november 2016-februari 2017, samtliga 
dåvarande ordföranden i fakulteternas lärarförslagsnämnder (LFN). Samtalen 
syftade till att inventera hur LFN arbetar med jämställdhet vid rekrytering av 
professorer, men även vid rekrytering av lektorer.  
 
Inventeringen gav vid handen att samtliga LFN jobbar med jämställdhet i olika 
omfattning. Rektor bjöd in samtliga LFN-medlemmar till ett seminarium 7 juni, 
2017. Seminariet syftade till att sprida goda exempel och öppnade upp för 
diskussioner kring utveckling av arbetet.  Seminariet uppfattades som nyttigt och 
gav utrymme för diskussioner som kanske inte hinns med i andra sammanhang. 
Rektor kommer att fortsätta bjuda in till denna typ av arrangemang årligen. 
 
Delmål 2  
Samtliga koordinatorer för aktiviteterna under delmål 2 påbörjade arbetet under 
hösten 2017. En återrapportering kommer att göras i slutet av 2018. 
Aktiviteterna som koordineras av sektionen Externa relationer, faller inom ramen 
för det universitetsgemensamma projektet OpenEdu@LU, som ska vara avslutat 
och slutrapporterat till utbildningsnämnden 2018-12-31. 


Åtterrapportering rekryteringsmål satta av US respektive regeringen 
Lunds universitets styrelse beslutade den 22 juni 2016 att under perioden 2016 – 
2020 ska minst 40 % av de professorer som anställs vid Lunds universitet vara 
kvinnor. I målet inkluderas rekryterade professorer, befordrade professorer och 
gästprofessorer, men inte adjungerade professorer eller seniorprofessorer. 
 
I regleringsbrevet för LU, 2017, framkommer att universitetet under perioden 
2017–2019 har ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 
46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, 
men inte adjungerade professorer. Att målet skiljer sig från universitetets eget satta 
mål har skapat en viss förvirring i organisationen, utifrån vilken siffra det är som 
gäller. Återrapporteringen till regeringen sker i universitetets årsredovisning 
respektive år. 
 
Under 2017 rekryterades totalt 43 nya professorer (rekryterade/utlysta/kallade, 
befordrade och gästprofessorer). Av dessa var det 56 % av de nya professorerna 
som var kvinnor, se tabell 1.  
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Tabell 1 
Andel kvinnor av nya7 professorer per år, åren 2009-2017.  
Siffror inom parentes: Antal nya professorer per år, åren 2009-2017.  


År 
Befordrad 
prof. 


Utlyst 
prof. 


Kallad 
prof. 


Gäst 
prof. 


Total andel kvinnor av 
nya professorer, per år 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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





		Återrapportering av jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet

		Bakgrund

		Rektor beslutade 22 september 2016 om en ny rutin för att öka jämställdheten vid rekrytering av professorer. Den nya rutinen syftar till att så långt möjligt säkerställa att det vid rekrytering av professor finns behöriga sökande av båda könen innan e...

		Åtterrapportering rekryteringsmål satta av US respektive regeringen








LUNDS 
UNIVERSITET 


Följebrev till Jubileumsmagasinet 


Lund den 9 april 2018 


Till alla intresserade av vad som hände under jubileet 


Lunds universitets 350-årsjubileum avslutades den 28 januari med ett 
avstamp mot framtiden. Med det bifogade magasinet vill jag på 
Jubileumskommittens vägnar informera om året och tacka alla som på olika 
sätt bidrog till att jubileet blev en sådan framgång. Utan mångas engagerade 
arbete och stöd hade det givetvis inte gått att genomföra. Det hade inte 
heller gått att visa upp den enorma mångfald, kvalificerade kunskap och det 
aktiva kulturliv som ryms inom och runtom vårt universitet. 


Vi i Jubileumskommitten har fått många positiva och framåtsyftande 
reaktioner under året som gått och vi kan i efterhand säga att jubileet blev en 
stor succe. Så en gång till: 


Tack till er alla, tack för att jubileet blev så minnesvärt och så 
framåtsyftande! 


Göran Bexell 
Ordförande i Jubileumskommitten 


Postadress: Box 117, 221 00 Lund Besöksadress: Universitetshuset, Paradisgatan 2 E-post: lu350@rektor.lu.se Webbadress: lu.se/350 
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Lunds universitets 350-årsjubileum
– EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET MED 13 MÅNADER







Lunds universitets 350-årsjubileum pågick 


mellan den 19 december 2016 och den 


28 januari 2018 och satte strålkastarljus 


på universitetets utbildning, forskning, 


innovationer, samarbeten och historia.


Med detta jubileumsmagasin vill vi ge en 


tillbakablick på ett urval av de aktiviteter, 


evenemang och festliga arrangemang 


som verksamheten organiserade under 


jubileets drygt 13 månader. 


För den intresserade kommer det  


också en detaljerad rapport om jubileet. 


Den går att hämta på lu.se/350. 


Trevlig läsning önskar 
Jubileumskommittén


produktion: crossmedia communication på uppdrag av och i samarbete med jubileumskommittén vid lunds universitet 
omslagsfoto: kennet ruona   upplaga: 800 ex   tryck: media-tryck vid lunds universitet, 2018







Tack för allt 
engagemang!
LUNDS UNIVERSITETS 350-årsjubileum 
har mötts av stor entusiasm under året. Fem 
vetenskapsveckor, två kulturveckor, auktion av 
jubileumsmedaljer, en supershow i natur- 
vetenskapens tecken, en specialskriven revy, 
populär jubileumskurs samt flera barnaktiviteter 
– alla lika välbesökta. Nästan 400 evenemang
har vi bjudit på, där hela universitetet har gått
samman för att fira på olika sätt.


Under året har jag flera gånger fått höra 
kommentarer som: “Lunds universitet öppnar 
sig”, “Vi ser universitetet i staden”, “Vi känner 
oss välkomna”. Jubileet har också visat att en 
liten samordnande och lyhörd struktur kan 
mobilisera och lyfta fram det bästa hos  
universitetet och föra fram berättarkraften 
hos forskare och lärare.


Men ingen fest varar för evigt. Vi säger nu  
farväl till vårt 350-årsjubileum och jag vill tacka 
alla som möjliggjort den framgång som jubileet 
blev. Jag vill också rikta ett stort och innerligt 
tack till alla privatpersoner, stiftelser, företag, 
organisationer och sällskap som bidragit med 
både tid, expertis och finansiering. 


Nu avslutas jubileet och jag vill ta tillvara den 
kraft som skapats under året. Min önskan är 
att universitetet varje år samlas kring tvärveten-
skapliga idéer i form av till exempel veten-
skaps-, kultur- och familjedagar, där forskare 
och studenter belyser ett ämnesområde ur alla 
de perspektiv som våra olika fakulteter kan 
ge. Jag vill också att universitetet fortsätter 
att välkomna allmänheten till spännande och 
berikande evenemang, på samma sätt som 
jubileumskursen och andra aktiviteter har gjort 
under året.  


Detta jubileumsmagasin vill ge läsaren en 
chans att återuppleva några av de aktiviteter 
och festliga arrangemang som utgjorde vårt 
350-årsjubileum och se vilka möjligheter och
samarbeten ett firande som detta kan skapa.


TORBJÖRN VON SCHANTZ
Rektor, Lunds universitet


bild: kennet ruona
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produktion: crossmedia communication på uppdrag av och i samarbete med jubileumskommittén vid lunds universitet


omslagsfoto: kennet ruona upplaga: 1 000 ex tryck: media-tryck vid lunds universitet, 2018
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I drygt 13 månader har Lunds universitet firat 350-årsjubileum. 
Vetenskaps- och kulturveckor, aktiviteter för barn, jubileumskurs 


och utställningar är några av de närmare 400 evenemang som 
engagerat allmänhet, studenter och anställda.


– DET HAR VARIT ett fantastiskt år! Hela 
universitetet har samlats kring gemensamma 
projekt och aktiviteter och vi har nått ut till 
allmänheten på nya sätt, säger Göran Bexell, 
före detta rektor för Lunds universitet och 
ordförande i jubileumskommittén. Han lyfter 
flera skäl till att universitetet valde att fira 
stort.


– För det första har vi 
firat 350 år av akademisk 
utbildning och forskning. 
För det andra har vi varit 
en institution i samhället i 
350 år och vi bidrar hela 
tiden med kunskap som leder till ett bättre 
samhälle. Det om något är värt att fira.


Redan 2011 fattade universitetet beslut  
om att man skulle fira jubileum. Göran  
Bexell, tillsammans med universitetets 
kommunikationschef Caroline Runéus, fick 
i uppdrag att ta fram riktlinjerna för jubileet 
och man satte samman en jubileums- 
kommitté som skulle leda arbetet. För att 


hitta gemensamma nämnare och teman som 
alla kunde samlas kring under jubileums- 
firandet bjöds representanter från alla delar 
av verksamheten in till idémöten.


I ett tidigt skede formulerades de över- 
gripande målen med jubileet, vilka handlade 
om att jubileet skulle bidra till att sätta 
strålkastarljus på verksamheten, öka gemen-
skapen inom universitetet och aktivt profilera 
universitetet som en tvärvetenskaplig och 
internationell arena.


– Vi visste redan från början 
att vi ville jobba gemensamt 
och gränsöverskridande och 
utgå från verksamhetens 
tankar och idéer. Vi ville också 
ha ett brett anslag bland 
aktiviteterna, involvera alla fakulteter och  
särskilda verksamheter för att locka nya mål-
grupper, berättar Caroline Runéus. 


– Det fanns ett stort intresse och engage-
mang för jubileet redan från början. Idéerna 
och kreativiteten flödade. Jubileet har varit 


en katalysator för nya samarbeten. Kontak-
ten mellan människor från olika håll och 
med olika kompetenser ger en väldig kraft, 
fortsätter hon.


Involvera hela verksamheten
2014 inrättade universitetet ett litet jubileums- 
kansli som fick i uppdrag att strukturera  
firandet, ansvara för ekonomin och hålla i  
den övergripande planeringen och marknads-
föringen av jubileet. Ansvaret för det  
huvudsakliga genomförandet av evenemangen 
skulle däremot hållas decentraliserat, i den 
mån det var möjligt. Carina Jensen anställdes 
som jubileumskoordinator och ett år senare 
kom biträdande jubileumskoordinator Louise 
Pierce. Kansliet utökades med jubileums- 
kommunikatör Cecilia Schubert efter  
ytterligare något år. 


– När jag kom in i bilden fanns det  
hundratals idéer från verksamheten och det 
var en utmaning att börja strukturera dem till 
ett första förslag på ett jubileumsprogram. 


Samarbete på tvärs –
nyckel till lyckat firande


Göran Bexell


Caroline Runéus







5


Studenter, anställda och vänner till 
universitetet deltog vid invigningen 
den 19 december 2016. 


Supershowen spred 
naturvetenskaplig 
kunskap på nya sätt.
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Men efterhand som vi på kansliet fick  
bättre överblick kunde vi samordna och 
gruppera aktiviteter. Det slutgiltiga jubileums- 
programmet innehöll både särskilda jubileums- 
aktiviteter och den ordinarie verksamhetens 
arrangemang, säger Carina Jensen. 


Louise Pierce berättar att de har lagt stor 
vikt vid att få med sig hela universitet.


– Jag tror att det är just 
det som har gjort jubileet 
så lyckat. Att vi har varit 
noga med samarbete och 
förankring för att alla skulle 
känna sig involverade. Vårt 
jobb har också handlat om 
att lyfta de aktiviteter som verksamheterna 
redan gör så bra och inkludera dem i det 
stora jubileumsprogrammet, säger hon. 


Fem år före jubileets invigning smyg- 
startade firandet med en nedräkningsfest, 
vilken universitetets Akademiintendentur 
ansvarade för. Den blev så pass populär att 
man valde att upprepa den en gång om 
året till den 19 december 2016 då det var 
dags för den riktiga invigningen av jubileet, 
samma datum som änkedrottning Hedvig 


Eleonora 350 år tidigare fattade beslut om 
universitetets grundande. 


– Den högtidliga invigningen 
av själva universitetet ägde rum 
den 28 januari 1668. Därför 
valde universitetet att fira 
jubileum mellan dessa datum, 
drygt 13 månader, berättar 
övermarskalk Carin Brenner.


Digert jubileumsprogram 
lockade många besökare
Under jubileet bjöds allmänhet, studenter 
och anställda in för att ta del av ett digert 
jubileumsprogram med nära 400 program-
punkter varav mer än 90 procent av dem var 
öppna för alla. 


– Det är mycket roligt och 
givande att ha fått vara en 
del av det samarbetet med 
alla aktiva, säger Carina 
Jensen. 


– Vi har välkomnat  
allmänheten på nya sätt under året, 
fortsätter Louise Pierce. Exempel på det är 
universitetsgemensamma vetenskaps- 
veckor som lockade stora mängder del- 
tagare. Upptäckardagen för barn väckte 
också stor nyfikenhet, och ett annat mycket 
uppskattat inslag var jubileumskursen,  
säger hon.


Välkomnande och  
gränsöverskridande universitet
Att universitetet skulle bli ännu mer  
välkomnande var också ett av målen för 
jubileet.


– Genom alla engagerade universitets- 
kollegor har vi utvecklat ett mer samlat och 
gränsöverskridande arbetssätt.  


”Vi visste redan från början 
att vi ville jobba gemensamt 
och gränsöverskridande och 
utgå från verksamhetens 
tankar och idéer.”
caroline runéus, kommunikationschef


Jubileet invigdes med en högtidlig ceremoni i universitetsaulan.


Jubileet i siffror
God kännedom 
om jubileet


Enligt en undersökning 
av Kantar Sifo kände var 
femte svensk och drygt 
varannan skåning till 
att universitetet firade 
350 år under 2017.


Högt 
deltagande


Enligt ytterligare 
undersökning av Kantar 
Sifo deltog 62% 
av anställda, 41% 
av universitetets 
studenter och 36% av 
Lundaborna i något 
jubileumsevenemang. 


Populärt 
jubileumsprogram! 


Nästan 20 000 program  
delades ut under året och 
det laddades ned 12 000 
gånger från hemsidan.


Många 
programpunkter
 
Under året bjöds det på 
närmare 400 jubileums- 
evenemang, varav 
90% var öppna för 
allmänheten.


Jubileets 
finansiering


Jubileumsarbetet, både 
planering och genom-
förande, pågick under 
sex år. Det finansierades 
med 22 Mkr från stats- 
anslagen för forskning 
och 8,3 Mkr från 
inkomna donationer.


Carina Jensen


Carin Brenner


Louise Pierce







Dessutom har det har funnits många tillfällen 
att knyta nya externa kontakter, säger Louise 
Pierce.


Jubileumskommunikatör Cecilia Schubert 
framhåller att det varit viktigt för jubileet att 
nå nya målgrupper.


– Vi har jobbat med att formulera oss på 
ett inbjudande och roligt sätt och bland  
annat använt kanaler som Facebook och 
Youtube, berättar hon. Universitetet har haft 
en särskild jubileumswebbsida, en Facebook-


sida och en blogg där bland 
annat studenter inom me-
die- och kommunikations- 
vetenskap löpande har 
producerat innehåll om 
aktiviteter och evenemang. 
En annan typ av inslag som 
varit populärt är jubileums- 
listorna, såsom tio saker du kanske inte visste 
om exempelvis datakunskap, djurs ögon  
eller svensk folkmusik, som producerats  
av universitetets forskare.


– Blogginlägg från evenemangen,  
historiska tillbakablickar och listorna har varit 
ett nytt och uppskattat sätt att presentera 
en del av den rika kunskap som finns här på 
universitetet. Vi har också direktsänt vissa 
föreläsningar och seminarier för att nå ut till 
en större målgrupp som visat intresse från 


övriga delar av landet och även inter- 
nationellt. De flesta föreläsningar från till 
exempel jubileumskursen går att se i efter-
hand på vår Youtubekanal, berättar Cecilia 
Schubert.


Enligt jubileumskoordinator Carina Jensen 
finns en stark önskan att ta tillvara på det 
engagemang som jubileet har åstadkommit. 
Många uttrycker också att det fortsatt skulle 
behövas en funktion liknande jubileums- 
kansliet som fokuserar just på samordning 
och stöd till universitetsgemensamma  
arrangemang. 


– Det vore roligt om universitetet lyckas 
behålla den öppenhet som jubileet fört med 
sig, säger Carina Jensen. n


text sara steinholtz sparby


bild kennet ruona


”Vi har välkomnat 
allmänheten på nya 
sätt under året.”
louise pierce, biträdande 
jubileumskoordinator


Cecilia Schubert
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Hela Universitetsplatsen fylldes med 
partyglada studenter och anställda 
den 15 september
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Vetenskapsveckor tog 
sig an vår tids stora


utmaningar 
Kreativa matlagningsövningar, upplysande stadsvandringar genom Lund, 


fullsatta föreläsningar och debatter och en makalös supershow i naturvetenskapens 
tecken var bara några av inslagen under jubileets fem vetenskapsveckor. 


Verksamheten slöt gemensamt upp runt angelägna teman och belyste dem från 
olika håll i veckorna genom drygt 100 öppna evenemang.


MÅLET MED ÅRETS vetenskapsveckor var 
att genom angelägna teman visa upp  
universitetets breda verksamhet och locka 
såväl forskare och studenter som allmänhet. 
Varje vecka bjöd på ett större symposium 
med kända namn från forskarvärlden, 
näringslivet och den politiska sfären. De 
övriga evenemangen följde samma tema 
som symposierna, där verksamheten fyllde 
på med intressant och högaktuellt innehåll. 
Rubrikerna för vetenskapsveckorna var: 
Blir världen bättre?, Det digitala samhället, 
Hållbarhet, Den fantastiska hjärnan och 
Framtidens universitet.


Blir världen bättre?
I mars bjöd första vetenskapsveckan Blir 
världen bättre? in allmänheten för att  
diskutera några av vår tids mest aktuella  
ämnen inom mänskliga rättigheter,  
klimat och miljö, krig och fred. Veckan 
uppmärksammade även internationella 
kvinnodagen och bjöd på årets första Debatt Utrikesminister Margot Wallström var en av huvudtalarna under vetenskapsveckan Blir världen bättre?
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En imponerande robotshow i Vattenhallen var ett av inslagen under vetenskapsveckan Det digitala samhället.


i Lund, som under året kopplades ihop med 
vetenskapsveckornas teman och lockade ett 
stort antal besökare. 


Ett storstilat symposium inledde veckan. 
Under förmiddagen kretsade symposiet 
kring en strävan mot ökad jämställdhet inom 
fredsdiplomati med utrikesminister Margot 
Wallström som en av huvudtalarna.


– Symposiet lockade stor publik – på plats 
och genom livesändningen som även nådde 
ut internationellt, berättar arrangören och 
statsvetaren Karin Aggestam, vars egen 
forskning berör just genus, global rättvisa 
och diplomati.


Symposiets eftermiddagsdel lyfte frågor 
om globala och lokala katastrofer nu och i 
framtiden. 


Att universitetet har haft strålkastarljus 
på sig i över ett år har haft tydliga positiva 
följder för verksamheterna, enligt Magnus 
Hagelsteen, verksam vid Avdelningen för 
riskhantering och samhällssäkerhet och en 
av arrangörerna av symposiet. Han berättar 
bland annat att olika fakulteter har närmat 
sig varandra och hittat nya sätt att sam- 
arbeta.


– Jag är väldigt glad över jubileet och det 
symposium vi fick möjlighet att genomföra. 
Vår avdelning har även stärkt relationerna 
med flera externa samarbetspartners och 
vi har bland annat blivit inbjudna till ett 
möte i Genève arrangerat av FN:s kontor 
för riskreducering och katastrofberedskap, 
säger han. 


Det digitala samhället
Under vetenskapsveckan Det digitala  
samhället i april diskuterades samspelet  
mellan teknik- och samhällsutveckling inom 
bland annat personlig integritet, kulturell  
utveckling och sjukvård. Även näthat och 
psykisk hälsa bland ungdomar var områden 
som lyftes, likaså diskussioner om hur  
hållbart det digitala samhället egentligen är.


Per Runeson, professor i datavetenskap 
och projektledare för Det digitala samhället, 
säger att jubileet gav verksamheten en chans 
att samla ihop och visa den kompetens som 
finns inom universitetet. 


Vetenskapsveckan förde samman tekniken 
med olika delar av samhället och inleddes 
med en utsåld konsert i stadshallen i Lund 
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Under vetenskapsveckan Framtidens universitet möttes framstående livsmedelsforskare och duktiga kockar i en kreativ matlagningsövning.


där besökarna kunde njuta av musik från  
tv-och datorspelens värld. 


De olika perspektiven på digitalisering 
lyftes med hjälp av Lundaforskare, politiker 
som före detta statsministern Carl Bildt och 
internationella gäster. Per Runeson nämner 
huvudsymposiet The Digital Society  
Symposium, där internationella och nationella 


forskare diskuterade olika aspekter av den 
globala digitaliseringen, som en av höjd- 
punkterna under veckan. 


– Jag är väldigt nöjd med symposiet och 
med veckan som helhet. Jag tycker att vi har 
lyckats med att visa de många olika perspektiv 
som finns inom digitaliseringsområdet och 
vi har fått positiv återkoppling från de som 
deltagit, säger han och fortsätter:


– Jubileumsåret och vetenskapsveckorna 
har helt klart stärkt min uppfattning om att 
vi måste jobba mer tillsammans och mer 
tvärvetenskapligt. Vi behöver också skapa 
nya mötesplatser för att bättre kunna  
utveckla våra forskningsområden.


Den fantastiska hjärnan
I september berättade ledande forskare om 
vår hjärna och hur den fungerar under veten-


skapsveckan Den fantastiska hjärnan. Även 
andra områden diskuterades, som musikens 
påverkan på hjärnan, hur man kan äta smart, 
nanoteknik och om det egentligen finns 
något som är normalt. Spännande före- 
läsningar och debatter blandades med inslag 
som hjärnshow och kluriga experiment på 
Vattenhallen, en föreläsning om 3D-printing 
och en minimässa om hjärnans sjukdomar 
med flera olika patientorganisationer som 
utställare.


Symposiet The Amazing Brain strävade 
efter att förmedla fascinationen inför hjärnan. 
Till symposiet bjöds 250 gymnasieelever in 
med förhoppningen att kunna väcka intresse 
för forskningsområdet. Nobelpristagare och 
andra världsledande forskare talade inför en 
kunskapssökande och nyfiken publik.


– Vi ville nå de unga av flera skäl. För att 


”Jubileumsåret och 
vetenskapsveckorna har helt 
klart stärkt min uppfattning 
om att vi måste jobba mer 
tillsammans och mer 
tvärvetenskapligt. ”
per runeson, professor
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– HÅLLBARHET BERÖR i stort sett alla  
ämnesområden och vi vill skapa ett större 
engagemang kring frågorna både inom och 
utanför universitetet. Universitetet är dessutom 
en viktig del i processen att ställa om till ett mer 
hållbart samhälle enligt agenda 2030.


Hållbarhetsveckan, som var ett samarbete 
mellan Lunds universitet, Lunds kommun och 
den ideella organisationen Synaps, engagerade 
studenter och forskare och ett stort antal  
Lundabor. Många olika företag och ideella 
organisationer slöt också upp kring temat och 
bidrog med egna arrangemang, likaså Region 
Skåne och länsstyrelsen. 


Jenny Hansson berättar att en viktig aspekt 
av veckan var att knyta ihop olika aktörer 
och forskare som jobbar med samma typ av 
utmaningar för att ge dem möjlighet att mötas 
och diskutera.


– Ett exempel på det var ett samtal som vi  
arrangerade om livsmedelssektorns utmaningar 
och hur klimatförändringarna kommer påverka 
vår livsmedelsförsörjning. Forskare, jordbrukare 
och personer från livsmedelsbranschen deltog 
i samtalet för att försöka hitta gemensamma 
lösningar, säger hon och berättar att greppet 
med temaveckor blivit så pass lyckat att  
Hållbarhetsforum arrangerar en ny vecka  
23–28 april 2018. n


text sara steinholtz sparby   
bild erik andersson


Hållbarhetsveckan 
får en fortsättning
Syftet med Hållbarhetsveckan i maj  
2017 var att forskare och allmänhet  
skulle mötas och inspirera varandra  
att tillsammans arbeta för de globala 
hållbarhetsmålen, berättar Jenny 
Hansson, projektledare och 
kommunikatör vid Hållbarhetsforum.


En ny hållbarhetsvecka ordnas i april 2018.


För första gången någonsin bjöd universitetet på en supershow med biologi, kemi och fysik. 
Evenemanget avslutades med en gnistrande lasershow.


visa att hjärnforskningen är framåt- 
syftande och att framtiden inom ämnet 
är fascinerande. Det här är en forsk-
ningsgren som kommer att bli ännu 
mer aktiv och relevant, säger Anders 
Björklund, professor i neurobiologi och 
ansvarig för symposiet The Amazing 
Brain. 


 – Hjärnan är ett dynamiskt forsknings-
fält som utvecklas hela tiden. I dag vet vi 
mycket om hjärnan som var i stort sett 
okänt för bara ett par, tre decennier sen, 
fortsätter han.


Framtidens universitet
I oktober bjöd den sista vetenskaps- 
veckan, Framtidens universitet, på  
högaktuella ämnen som framtidens  
forskningsinfrastrukturer, diskussioner 
om kommande utmaningar för  
universiteten och en naturvetenskaplig 
supershow. 


Veckans huvudsymposium, The  
Infrastructures of the Future: Basic 
Science in Dynamic Regions, lyfte 
frågeställningar kring innovationer och 
hur universitetet i framtiden kan stärka 
samhällsnyttan av sin forskning kopplat 


till de stora infrastruktursatsningarna i 
regionen, MAX IV och ESS, European 
Spallation Source. Dessa har skapat stora 
förhoppningar om att kunna göra Lunds 
universitet till en del av ett internationellt 
centrum för materialforskning. 


I samarbete med Medicon Village 
arrangerades en Cookalong. Fram-
stående livsmedelsforskare från Lunds 
universitet och Högskolan Kristianstad 
mötte duktiga kockar i en kreativ matla-
gningsövning för att samtala, laga mat 
och hitta innovativa framtidslösningar.


– Ett sätt att försöka få all den här 
fantastiska forskningen att verkligen 
komma till nytta, säger Tareq Taylor, 
kock och krögare, som tillsammans 
med professor Charlotte Erlanson- 
Albertsson ledde evenemanget. n


text sara steinholtz sparby   
bild pierre ekman, kennet ruona, 
håkan röjder, cecilia schubert


Du kan läsa mer om veckornas 
innehåll och se inspelade 


föreläsningar på lu.se/350.
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– LIVE I LUNDAGÅRD bjöd framför allt på 
musikupplevelser av alla de slag. Tango, jazz, 
barock, rock och vårkonsert. Det var magiskt, 
säger Sofia Rydberg, en av producenterna för 
kulturveckan.


Sofia Rydberg lyfter Pop Academys  
konsert som en av många höjdpunkter,  
då pop- och rockstudenterna från Musik- 
högskolan i Malmö, som är en del av Lunds 


universitet, intog Stora salen på Akademiska 
Föreningen. 


– Det blev ett rejält drag och det trillade in 
folk hela tiden under kvällen. Det här hoppas 
jag att vi kan göra om. Nästa gång tror jag 
att vi tar bort stolarna och gör ett dansgolv 
för att skapa lite klubbkänsla, säger hon och 
fortsätter:


– Vi på Odeum, en musikverksamhet vid 


universitetet, har sedan ett antal år tillbaka 
arrangerat Musik i Lundagård tillsammans 
med Musikhögskolan i Malmö. Jubileet gav 
oss chansen att utveckla det konceptet  
från några dagar till en hel vecka och nu 
tillsammans med universitets övriga kultur- 
institutioner.


Ett annat inslag var den årliga utställ- 
ningen på Konsthögskolan i Malmö där 
närmare 80 studenter ställde ut sina verk i en 
4 000 kvadratmeter stor lokal.


– Det var en enormt häftig utställning, 
som alltid. Här hade du verkligen chansen 
att se framtidens konstnärer, säger Sofia 
Rydberg.


Konst i tid och rum
Under höstens kulturvecka Konst i tid 


Konst, konserter 
och kunskap
Under året arrangerade jubileet två kulturveckor med universitetets 
konstnärliga fakultet, kultur- och museiverksamheter i centrum. Vårens 
Live i Lundagård gav besökarna möjlighet att lyssna till spännande 
musik, ta del av intressant konst eller delta i en upptäckardag för  
barn på Krafts torg. Under höstens kulturvecka, Konst i tid och rum,  
anordnades universitetets egna födelsedagskalas och Kungshuset  
kunde upplevas i olika dimensioner.


Den nyskrivna jubileumsrevyn Arma Mater tog ett humoristiskt grepp om universitetets 350-åriga historia.
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och rum kunde allmänheten ta del av olika  
utställningar, en nyskriven jubileumsrevy och 
historiska föredrag på Universitetsarkivet.


– Det var enormt kul att sätta upp en  
revy mitt under jubileumsåret och en  
kontrast till alla föreläsningar och symposier, 
säger Fanny Ramel, producent för revyn 
Arma Mater – 10 scener ur Lunds universitets 
historia.


Fanny Ramel berättar att jubileumsrevyn 
tog ett grepp om universitetets 350-åriga 
historia på ett trevligt, roligt och spetsigt 
sätt.


– Med revyn ville vi visa upp hur livet på 
universitetet kan vara. Vi hade bra publik- 


tillströmning och god stämning i salongen, 
säger Fanny Ramel.


Patrick Amsellem, chef för Skissernas  
Museum, säger att jubileumsåret gett  
museets verksamhet en ordentlig skjuts.


– Det har varit ett otroligt år. Vi har tänkt 
på nya sätt kring programverksamheten 
för att locka fler besökare och bland annat 
jobbat mer med sociala medier, säger han.


Skissernas Museum och Inter Arts 
Center arrangerade utställningen On the 
Thresholds of Knowledge och öppnade 
Kungshuset för allmänheten. Utställnin-
gen undersökte begreppet kunskap med 
både lokala och internationella konstnärer, 


bland andra gruppen Raqs Media Collective 
och konstnärerna Alessandro Perini och 
Myriam Lefkowitz. Utöver den välbesökta 
vernissagen lockade utställningen närmare 
3 000 besökare. Under samma period 
gavs besökarna även möjlighet att genom 
guidade turer upptäcka och undersöka 
byggnaden och dess historia. n


text sara steinholtz sparby   
bild kennet ruona


Mer information om kulturveckorna 
hittar du på lu.se/350.


En jubileumsskulptur, skapad av konstnären 
Charlotte Gyllenhammar, avtäcktes i oktober 
med Jesper Svenbro som invigningstalare. 
Skulpturen är inspirerad av den meteorit 
som slog ner i skånska Ekeby 1939 och som 
numera förvaras på Geologiska institutionen 
vid Lunds universitet. Konstnären föreställde 
sig att meteoriten på sin väg genom rymden 
slungades mot lejonets stjärnbild innan den 


fortsatte sin störtande bana mot Lundagård  
och Lunds universitet, som har ett lejon i sitt 
sigill. Vid rymdkrocken bildades ett avtryck av 
lejonet i meteoriten. Skulpturen är gjord helt i 
brons, svartpatinerad på själva meteoriten och 
putsad högblank i håligheten efter lejonets 
kropp, och möjliggjordes tack vare en  
donation till universitetet. 
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Jubileets kulturveckor bjöd på över trettio publika evenemang.


Jubileumsskulptur avtäcktes i Lundagård
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– DET VAR ROLIGT att så många ville vara 
med. Alla studenter och anställda vid  
universitetet var inbjudna till festkvällen, 
totalt 47 400 personer och närmare 7 000 
anmälde sig, berättar Charlotta Sokulski 
Bateld vid Akademiintendenturen, som 
arrangerade festen.


Både studenter och anställda var  
involverade i planeringen av de olika  
förfesterna.


– Genom att engagera studenterna 
skapades en fin vi-känsla inom samtliga 
verksamheter, säger Carina Jensen,  
jubileumskoordinator.


Dansande publik avslutade kvällen
På kvällen öppnade festområdet i Lundagård. 
Där hälsade rektor välkommen och sedan fick 
utvalda forskare från fakulteterna tre minuter 
var på sig att försöka fånga festdeltagarnas 
uppmärksamhet. Artisterna Linnea  
Henriksson, Magnus Tingsek, Ola Salo,  
Gunhild Carling och Christer Nerfont  


förgyllde kvällen med sina uppträden och 
något senare intog student- och alumn- 
bandet Discokollektivet scenen och fick den 
stora publiken att dansa loss innan DJ Elin 
Beckman avrundade festen. n


text sara steinholtz sparby   
bild kennet ruona


Stort födelsedagskalas 
skapade samhörighet
Den 15 september ordnades  
universitetets stora jubileumsfest  
i Lundagård, en del av höstens  
kulturvecka. Under dagen hade  
hela universitetet förfester runt  
om på campus som bidrog till 
ökad samhörighet för både  
studenter och anställda.


Ola Salo var 
en av artisterna 


som underhöll vid 
jubileumsfesten.


7 000 studenter och anställda var anmälda till 
jubileumsfesten på Universitetsplatsen. 







DET PRIMÄRA SYFTET med universitetets  
kampanj har varit att genom donationer 
möjliggöra extrasatsningar på forskning, 
utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, 
infrastruktur och byggnader. Forskare 
inom hela Lunds universitet har medverkat 
till att insamlingsmålen nåtts. 


– Satsningen har visat hur betydelsefull 
och bärande extern finansiering är för 
universitetet och vad vi kan åstadkomma 
med hjälp av såväl stora som små dona-
tioner. Några exempel är ombyggnationen 
av Skissernas Museum samt Ravensbrück-
arkivet som tillgängliggjorts digitalt för 
hela världen. Utan donationer hade detta 
inte kunnat genomföras, säger rektor 
Torbjörn von Schantz.


Pia Siljeklint, chef för Donatorrelationer 
som är en stödfunktion för verksamheten, 
är också glad.


– Jubileet har varit en plattform där 
verksamheten genom aktiviteter och 
evenemang visat upp universitetets forsk-
ning och utbildning för den breda allmän-
heten, och därmed bidragit till att locka 
givare. Många har varit beredda att stödja 
verksamheten med kunskap, donationer 
och ambassadörskap, inte minst när de 
sett den samhällsnytta vi kan bidra med, 
säger Pia Siljeklint. n


Lunds universitets donationskampanj
”För en bättre värld” gick i mål i sam-
band med jubileets avslutning den 
28 januari 2018. Kampanjen, som 
pågått sedan 2014, är den största i 
sitt slag som genomförts i Sverige. 
Den har bidragit till att synliggöra 
den privata sektorns roll som finansiär 
och samarbetspartner och breddat 
universitetets bas av donatorer i 
Sverige och internationellt. Insamlings-
målet på tre miljarder kronor har 
uppnåtts med råge.


Kampanj gav 
fler donationer


Barnen fick möjlighet att känna, skapa och testa på Barnens upptäckardag.


BARNENS UPPTÄCKARDAG tillkom  
genom ett initiativ från jubileumskansliet  
och arrangerades tillsammans med flera olika 
institutioner samt externa samarbetspartners 
som Lunds kommun, Handelsföreningen i 
Lund, Thomandersällskapet och Domkyrkan.


– Vilken dag det blev! Solen sken och det 
myllrade av människor. Botaniska trädgården 
hade en solrostävling och Vattenhallen 
experimentverkstad, för att nämna några 
av inslagen. Alla de olika aktiviteterna gav 
barnen möjlighet att känna, skapa och  
testa, berättar Cheryl Sjöström, forskare vid 
Institutionen för kulturgeografi och projekt- 
ledare för upptäckardagen.


Under dagen genomförde universitetet 
även en magnoliaauktion. Auktionen  
inbringade 35 250 kronor som gick till  
Biologiska institutionen och utvecklingen  
av Biologishowen. Praktmagnoliorna på  
Universitetsplatsen i Lund är välkända och  
de plantor som auktionerades ut var  
vedokulerade från dessa träd.


– Det var tjusigt att ha magnoliorna med. 
Att intäkterna gick till Biologishowen passade 
extra bra, då besökarna kunde ta del av den 
showen på plats, säger Cheryl Sjöström.


Hon berättar att både deltagare och 
arrangörer uttryckt en önskan om att göra 
något liknande igen och att det tack vare 
jubileet byggts upp ännu bättre kontaktnät 
för framtida arrangemang.


– Men det jag framför allt tar med mig 
är det engagemang och den glädje som 
upptäckardagen förde med sig, både bland 
besökare och bland oss som arrangerade 
den, säger hon. n


text sara steinholtz sparby   
bild håkan röjder


Solig upptäckardag 
för de minsta
Den 13 maj fick de allra minsta 
möjlighet att gå på upptäcktsfärd 
på Krafts torg i Lund, som en del 
av kulturveckan Live i Lundagård. 
Där kunde de få sitt gosedjur 
omplåstrat på nallesjukhuset, lära 
sig mer om dinosaurier och andra 
förhistoriska djur, eller vara med  
i en finurlig odlingstävling.


bild shutterstock
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– SYFTET MED jubileumskursen har varit 
att lyfta fram vetenskap och forskning på ett 
underhållande sätt. Vi ville fylla föreläsnings-
salar genom hela året och bjuda på en 
wow-effekt, säger Ulf Ellervik, professor i 
organisk kemi och en av initiativtagarna till 
kursen.


Idén kläckte han tillsammans med  
kollegan Marie Dacke, professor i sinnes- 
biologi, under ett möte med jubileums- 
kommittén för ett par år sedan. 


– Både Ulf och jag ger en 
hel del populärvetenskapliga 
föreläsningar på vetenskaps-
festivaler och för andra olika 
aktörer som myndigheter 
och föreningar. Vi tyckte att 
det var ett koncept att bygga 
vidare på, säger Marie Dacke.


De visste direkt att de ville skapa en  
bred och allmänbildande kurs med  
innehåll från olika delar av universitetet.  
I föreläsningsprogrammet har allt från  
katters kommunikationsmönster till skatte- 
planering och tumörforskning funnits med.  


Förhoppningen var att även locka människor 
som i vanliga fall inte har så mycket kontakt 
med universitetet. 


– Vi ville framför allt att deltagarna skulle 
lära sig lite mer om den värld vi lever i, och det 
finns enormt många duktiga och engagerade 
föreläsare inom universitetet som har kunnat 
bidra till det. Förutom föreläsningar har vi 
också haft konstutställningar, teater och 
musik, säger Ulf Ellervik.


Köandet ett roligt inslag
Till de mest eftertraktade 
föreläsningarna har köer-
na ringlat långa. För att 
möta den stora efterfrågan 
har de flesta föreläsningar 
direktsänts på universitetets 
Youtube-kanal, det går även att ta del av dem 
i efterhand på lu.se/350. Vid jubileumskursens 
slut hade föreläsningarna sammanlagt visats 
över 20 000 gånger.


– Vid en föreläsning på Juridiska fakulteten 
hade vi storbildskärm i foajén och det var lika 
mycket folk utanför föreläsningssalen som 
inuti, säger Marie Dacke och berättar att 
några av deltagarna, något otippat, lyft just 
köandet som ett roligt inslag.


– Köandet har varit en social aktivitet i sig 
för många. Jag vet fyra kvinnor som lärde 
känna varandra i kön till en av våra första 
föreläsningar. Efter det har de gått ut och 
ätit middag inför varje nytt kurstillfälle. 


Stämplar i stället för poäng
I stället för högskolepoäng har deltagarna 


Jubileumskurs  
med wow-effekt


Mer lundensiskt 
bildade


Intresset för Lunds universitets jubileumskurs har varit så stort att folk har stått i 
kö för att komma in på de mest populära föreläsningarna. Kursen har varit öppen 


för alla och gett en unik inblick i all den forskning som pågår vid universitetet. 


Bo Svensk läste vid Lunds Tekniska  
Högskola, LTH, och på Ekonomihögskolan  
på 70-talet. Han berättar att jubileet och 
framför allt jubileumskursen har återknutit 
honom till universitetet, en miljö han trivdes 
bra i som student. 


– Det är roligt att tänka på att det  
vanligtvis råder akademisk kvart här på  
universitetet. Nu har vi snarare kommit  
springande ett par kvartar i förväg då  
kursen blivit så omtyckt, säger Bo Svensk.


Jubileumskursen samlade många 
olika deltagare. Två av dem är 
alumnen Bo Svensk, som åkte 
från Göteborg till Lund inför varje 
kurstillfälle, och fysikstudenten 
Benjamin Bolling.


Marie Dacke


Ulf Ellervik


Jubileumskursens deltagare fick en stämpel per 
föreläsning i sin tentamensbok.
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Han har deltagit i 25 av 36 föreläsningar 
och är imponerad av både föreläsarna och 
kursen som helhet. Hans regelbundna  
besök har gett honom, precis som många 
andra deltagare, stammisstatus och ett  
“jubileumsgäng” att prata med vid varje 
tillfälle.  


Benjamin Bolling är student på master- 
programmet i fysik vid Lunds universitet. 
Han säger att han har lärt sig mycket nytt 


om universitetet och dess forskning under 
kursens gång.


– Mitt första mål var att gå på en 
föreläsning från varje fakultet. Jag var  
mest intresserad av föreläsningarna på  
LTH, Naturvetenskapliga fakulteten och  
Medicinska fakulteten, men blev positivt 
överraskad även av de andra. 


Både Benjamin Bolling och Bo Svensk fick 
ta emot diplom och bli gratulerade av rektor 
Torbjörn von Schantz vid diplomerings- 


ceremonin och jubileets avslutning den  
28 januari. Diplomet intygar att de deltagit i 
minst en föreläsning per fakultet och att de 
nu är lite mer lundensiskt bildade.  


– Det har gått så fort! Jag är nöjd och 
tacksam över att få ha varit med på den här 
fantastiska resan, säger Bo Svensk. n


text lina lockean, studentjournalist


bild kennet ruona


fått gammaldags tentamensböcker som 
stämplats vid varje föreläsning de deltagit i. 
Kursen avslutades med en ceremoni där alla 
godkända deltagare fick ta emot ett diplom 
och gratuleras av universitetets rektor  
Torbjörn von Schantz.


– Tentamensboken har varit ett kul inslag 
och lite av ett tävlingsmoment. För att bli 
godkänd gällde det att samla ihop minst 
en stämpel från varje fakultet, nio stycken, 
berättar Marie Dacke.


Marie Dacke och Ulf Ellervik menar att 
intresset för kursen har varit över all  


förväntan. De tror att viktiga framgångs- 
faktorer varit just det breda innehållet och  
att kursen pågått under ett helt år.


– Det har varit otroligt roligt att genom-
föra det här projektet i stort format och att 
få positiva kommentarer från kursdeltagare. 
Många har uttryckt att de inte vill att kursen 
ska ta slut och undrar vad de nu ska göra på 
kvällarna, säger Ulf Ellervik. n


text sara steinholtz sparby   
bild kennet ruona


20 000 
visningar av inspelade 


föreläsningar


2 000 
tentamensböcker delades 
ut under jubileumskursen


245 
kursdeltagare samlade minst nio 


stämplar och godkändes på kursen


Godkända kursdeltagare fick diplom vid jubileets avslutning den 28 januari 2018.


Jubileumskursen
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Några av jubileets höjdpunkter


Jubileet tjuvstartas med 
frimärkslansering. Frimärkena 


togs fram av PostNord och 
symboliserar universitetets 


historia och framtidens  
forskning genom MAX IV.


På Världsvattendagen lär sig 
350 gymnasieelever och lärare 
i Stadshallen i Lund mer om 


denna livsviktiga resurs och de 
senaste forskningsrönen om 


vatten. 


Under Biologins dag får  
både stora och små hälsa på 
djur, gå tipspromenad, ställa 


frågor till experter från  
Biologiska institutionen.  


20 magnolior planteras längs 
kunskapsstråket med syfte att 


knyta ihop campus.


Andra vetenskapsveckan Det 
digitala samhället tar upp 
samspel mellan teknik och 


samhällsutveckling med bland 
annat politikern Carl Bildt 


och kände Harvardforskaren 
Lawrence Lessig. 


Jubileet invigs med öppet  
hus och högtidlig ceremoni  


i Universitetshuset och avslutas 
med fyrverkerier och fest  


med över 1 000 personer!


Den populära jubileumskursen 
drar igång och får en rivstart 


med över 500 köande  
deltagare. Under året hålls  


36 uppskattade föreläsningar 
– fyra från varje fakultet.  


En utställning tecknad av 
Petter Lönegård, som visar hur 


universitetets studenter har 
sett ut och vad de studerat 


genom tiderna, exponeras på 
ett flertal platser runt campus 


under året.


18 november 
2016


22 mars 
2017


8 april
2017


24–30 april 
2017


19 december 
2016


18 januari 
2017


13 januari 
2017


Första vetenskapsveckan  
Blir världen bättre? samlar  
forskare och politiker som 


utrikesminister Margot 
Wallström för att diskutera 


världsläget och universitetets 
initiativ för en bättre framtid. 


6–12 mars 
2017
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I närvaro av kung Carl XVI  
Gustaf firas universitetets  


årshögtid. Nyskriven  
jubileumsmusik av Hans  


Gefors framförs och Skissernas 
Museum återinvigs.


Lund Contemporary 2017, en 
festival för samtida konstmusik, 
bildkonst och musik arrangeras 


av Odeum och Skissernas 
Museum. Hans Gefors ny-


komponerade jubileumsmusik 
framförs för allmänheten.


Jubileumsmedaljer formgivna 
av Ernst Nordin auktioneras 
ut. Totalt samlas 111 450  
kronor in från auktionen  


och ges till ett särskilt projekt 
vid Historiska museet. 


Jubileets första kulturvecka 
Live i Lundagård drar igång. En 


utställning om universitetets 
initiativtagare Peder 


 Winstrup öppnas och  
musikaliska framträdanden  


ges runt om i Lund.


Konstverket Brainpuzzle  
skapat av konstnären Claes 
Dorthé installeras för första 
gången på Stortorget i Lund 
och blir under året en synlig 


markering av jubileets  
vetenskapsveckor. 


En upptäckardag för barn 
arrangeras i Lundagård med 


biologishow, dinosaurie- 
berättelser, utgrävningar av 
arkeologiska skatter, besök  
i domkyrkans krypta och  
läkarbesök för gosedjur. 


28 januari 
2017


3–5 februari 
2017


11 februari 
2017


8–14 maj 
2017


6 mars 
2017


13 maj 
2017


bilder erik andersson, charlotte carlberg bärg, alexander dorling, pierre ekman, inger ekström, catrin jakobsson, maria johansson, lunds konsthall, 
dajana kovacevic, gunnar menander, perry nordeng, carin pålsson/kulturen, david riebe, kennet ruona, håkan röjder, cecilia schubert


Med över 40 aktiviteter ger 
Hållbarhetsveckan möjlighet till 
diskussion kring omställningen 


till ett hållbart samhälle.  
Veckan är ett samarbete mellan 
universitetet, Lunds kommun, 


företag och organisationer.


Lunds universitets  
Studentkårer uppmärksammar 


150 år av studentinflytande  
vid universitetet genom 


symposier, jubileumskonsert 
och middag på Akademiska 


Föreningen. 


15–20 maj 
2017


20 maj 
2017
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Vetenskapsveckan  
Den fantastiska hjärnan  
berör hjärnans många  


funktioner och förmågor med 
presentationer från nobel-


pristagaren Edvard Moser och 
andra internationella forskare. 


Ravensbrückarkivet på  
Universitetsbiblioteket 


digitaliseras. Fotografier, 
anteckningsböcker, namn-


listor och annat material från 
koncentrationslägret görs 


tillgängliga för hela världen.


Kungshuset öppnas för  
allmänheten med guidade  


turer (om husets historia) och 
en spännande utställning med 


lokala och internationella 
konstnärer. Utställningen 


lockar cirka 3 000 besökare. 


Under en hemvändarhelg 
deltar alumner från en mängd 
olika utbildningar och länder 
under två fullspäckade dagar 


vid sitt alma mater.


Matintresserade bjuds in 
till Cookalong på Medicon 


Village där forskare lagar mat 
tillsammans med kockar under 


ledning av TV-kocken Tareq 
Taylor och professor Charlotte 


Erlanson-Albertsson. 


4–10 
september 2017


20 oktober 
2017


6–24 
september 2017


20–22 
oktober 2017


16 oktober 
2017


Under vetenskapsveckan  
Framtidens universitet blandas 


diskussioner om framtidens 
högre utbildning och forsknings- 


infrastrukturer, som MAX IV 
och ESS, med utställningar och 


festliga arrangemang.


16–22 
oktober 2017


Utställningen Dit vindarna bär 
öppnar på Lunds konsthall 
med verk från konstnärer 
som undervisat och verkat 


vid Konsthögskolan i Malmö. 
Utställningen lockar 28 000 


besökare. 


Svenska Ords arkiv tillhörde 
komikerduon Hasse


och Tage och donerades 
häromåret till Universitets-


biblioteket. På Kulturen visas 
unikt material därifrån upp.


20 maj–17 
september 2017


1 juli 2017– 
31 januari 2018
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Över 4 000 studenter och 
universitetsanställda festar i 
Lundagård och underhålls av 


artisterna Ola Salo, Linnea 
Henriksson, Gunhild Carling, 


Christer Nerfont och 
Magnus Tingsek.


Andra kulturveckan Konst i tid 
och rum bjuder på konst- 
utställningar, visningar av 
universitetets historiska 


dokument, musik, den årliga 
kulturnatten samt fest för alla 


anställda och studenter.


En specialskriven revy för 
jubileet, Arma Mater, sätts 


upp i Universitetshusets aula 
och lockar över 3 000 


besökare under en helg. 


Jubileets avslutning firas 
med framtidsaktiviteter 


och avslutningsceremoni i 
Universitetshuset samt konsert 


i Domkyrkan och festlig
 jubileumsmiddag på kvällen. 


15 september 
2017


11–17 
september 2017


8–10 
september 2017


28 januari 
2018


Universitetets biologi-, 
kemi- och fysik- och laser-


shower slås för första gången 
ihop till en supershow.


Samtliga 2 500 biljetter till 
de fem föreställningarna på 


Lunds Stadsteater går åt.


14–15  
oktober 2017


Jubileumsböcker belyste universitetets historia
Under jubileet gavs flera böcker ut om 
olika aspekter av Lunds universitets 
historia. Nedanstående är några 
exempel:
 
Lunds universitet under 350 år 
– Historia och historier  
(Björn Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden och 
Petra Francke, red). Boken beskriver på ett populär-
vetenskapligt sätt universitetets resa från liten 
provinsakademi till dagens internationella stor-
universitet.


Beredd till bådadera – Lunds universitet och omvärlden 
(red: Gunnar Broberg och David Dunér). I denna antologi presenteras fördjupande studier med 
tyngdpunkt på de senaste 50 åren i universitetets historia.


En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält  
(red: Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller och Johan Stenström). Boken lyfter fram 
närmare tvåhundra författare med anknytning till Lunds universitet från 1600-talet fram till i dag. 
Den vill också fånga den akademiska miljön som litterärt kraftfält och dess betydelse för vårt lands 
bildning, kultur och litteratur.
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– DET HAR VARIT FANTASTISKT att genomföra ett projekt om  
initiativtagaren till Lunds universitet samtidigt som jubileet.  
Historier om vetenskap, universitetets födelse och kopplingen  
till en mumie har varit populärt, säger museichef Per Karsten.


– Populariteten har även avspeglats i museets publiksiffror,  
som ökade med 30–40 procent under 2017, vilket är jätteroligt.


Per Karsten påpekar att Winstrupsatsningen kommer att  
fortsätta – den tar inte slut bara för att jubileet gör det.


Under året mottog museet även intäkter från en auktion av  
jubileumsmedaljer. Intäkterna blir grundplåten för ett nytt projekt 
om fynd och föremål som hittats mellan Lunds domkyrkas  
korstolar. Föremålen har studenter och andra antingen gömt  
eller tappat mellan stolarna under mässor eller föreläsningar.   


– Det kommer att bli en kristen kuriosakammare av tidlösa 
föremål som tar oss in i det dagliga livet i kyrkan. Det blir ett  
annorlunda sätt att närma sig vardagsmänniskan under medel- 
tiden, berättar Per Karsten. n


text lina lockean, studentjournalist    bild jonas andersson


Mumie dragplåster 
på Historiska museet
Historiska museets jubileumsår kantades av Peder 
Winstrup, den mumifierade initiativtagaren till Lunds 
universitet. Winstrup uppmärksammades med 
både utställningar, bok och verksamhet för barn. 


– VI VILLE ÖPPNA oss mer och såg det här som ett bra startår. 
Det har varit jubileumsyra i hela Lund och folk har gått ut på  
kvällarna för att se vad som funnits att ta del av i föreläsnings- 
salarna, berättar Anna Löthman, kommunikatör och jubileums- 
ansvarig på Ekonomihögskolan. 


Trots hård konkurrens från andra jubileumsaktiviteter blev 
Ekonomihögskolans föreläsningar välbesökta av både studenter 
och allmänhet. 


Rubriceringen av föreläsningarna var viktiga för att locka publik. 
Titlar som Stefan Sveningssons “Ledarskap – mycket snack och lite 
verkstad” och Fredrik NG Anderssons “I väntan på finanskrisen?” 
drog mycket folk, berättar Anna Löthman.


Föreläsningarna blev en viktig plattform för Ekonomihögskolans 
forskare att nå allmänheten och var dessutom ett roligt sätt för 
forskarna att arbeta med utåtriktad verksamhet. 


– Evenemangen har gett ringar på vattnet och föreläsningarna 
har spridits i media. Det har varit kul att se, säger Anna Löthman. 


Ekonomihögskolan vill fortsätta vara en öppen plats dit alla kan 
komma och ta del av intressanta teman, och ser för tillfället över 
formerna för detta. n


text lina lockean, studentjournalist   bild johan persson


Ny föreläsningsserie 
lockade Lundabor 
I samband med jubileet startade Ekonomihögskolan 
en egen föreläsningsserie. Där visade 13 av fakultetens 
forskare institutionens stora forskningsbredd. 


Musikmanifestation, konstutställningar, en supershow och många öppna föreläsningar. 
Universitetet arrangerade en mängd olika aktiviteter under jubileet.


Hela universitetet bjöd 
på jubileumsaktiviteter
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– BLAND ANNAT organiserade vi en lansering av Medicinsk  
humaniora som blev både välbesökt och lyckad. Humanist- 
laboratoriet firade sitt 10-årsjubileum med ett akademiskt  
symposium och med en eftermiddag för allmänheten på  
Skissernas Museum där besökarna fick prova forskarnas  
labbutrustning, säger Louice Cardell Hepp, en av Humanistiska 
och teologiska fakulteternas jubileumsansvariga kommunikatörer.


Lars Edgren, professor vid Historiska institutionen, arrangerade 
och föreläste vid de, för institutionen, nya föreläsningsserierna 
”Lunds universitet i det sena 1600-talets Europa” och  
”Lundahistoriker i världen”. 


– Historiska institutionen kunde knappast sitta passiv under 
detta historiska jubileumsfirande. Våra föreläsningsserier hade inte 
kommit till utan jubileet. 


Louice Cardell Hepp menar att det är just mötet mellan besökare, 
studenter, alumner, anställda och forskare under jubileet som gett 
störst utdelning, till exempel genom hemvändarhelgen för alumner 
i oktober.


Jubileet har även erbjudit nya mötespunkter för tvärvetenskapligt 
och fakultetsövergripande arbete, genom bland annat vetenskaps- 
veckorna och jubileumskursen.


– Nu har vi hittat nya gemensamma arbetsytor och en plattform där 
vi kan fortsätta utveckla samarbeten, berättar Louice Cardell Hepp.


En bok baserad på Historiska institutionens jubileums- 
föreläsningar väntas lanseras under 2018. n


text lina lockean, studentjournalist   bild peter roslund


VR-upplevelse på 
Skissernas Museum
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
arrangerade flera aktiviteter under året.  
Många av deras ordinarie evenemang fick 
dessutom lite extra stjärnglans.


I SAMBAND med jubileets vetenskapsveckor fylldes Vattenhallen 
med gästande forskare, experiment, shower och upplevelser för 
stora och små.


– Det har gått jättebra, berättar Monica Almqvist, avdelnings-
föreståndare vid Vattenhallen Science Center. Genom en donation 
har vi kunnat erbjuda fritt inträde. Vi har haft mer än 500 besökare 
per temahelg vilket är dubbelt så många som vi brukar ha.


Vanligtvis besöks Vattenhallen framför allt av barnfamiljer, men 
de öppna evenemangen drog besökare ur alla grupper, såväl 
studenter som äldre. 


– Det var fyra temahelger och vi fick möjlighet att prova  
olika koncept och lära oss på vägen. Det var till exempel inte så  
populärt med korta föreläsningar i vår miljö. Under de två senaste 
temahelgerna provade vi i stället att placera forskarna ute i stora 
hallen bland publiken vilket både forskarna själva och besökarna 
uppskattade.


Planeringen av jubileumsaktiviteterna har haft betydelse även 
internt då nya möten och samarbeten mellan forskare och annan 
personal har uppstått. 


– Till temahelgen under vetenskapsveckan Framtidens universitet 
lyckades vi engagera forskare från de nio stora forsknings- 
miljöerna ESS, MAX IV, NanoLund, Laserlab, Certec, Humlab,  
Motorlab, Robotlab och BMC. Det fanns ett stort intresse att få 
vara med, säger Monica Almqvist. n


text lina lockean, studentjournalist   bild håkan röjder


Dubbelt så många 
hittade till Vattenhallen
Lunds universitets science center Vattenhallen har 
varit aktuellt på flera sätt under jubileet, bland  
annat genom deltagande under Hållbarhetsveckan,  
aktiviteter på Världsvattendagen och framför allt 
med välbesökta temahelger.
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– VI VILLE VISA UPP några av de intressanta och världsberömda 
konstnärer som vi arbetat med under de 22 åren som gått sedan 
Lunds universitet startade Konsthögskolan, berättar Konsthög-
skolans rektor Gertrud Sandqvist.


Utställningen, som innehöll verk från tidigare professorer, 
handledare och doktorander vid Konsthögskolan, gav möjlighet 
att återknyta gamla bekantskaper och föra samman dem i nya 
samarbeten. 


– Precis som resten av Lunds universitet strävar vi efter excellens 
och vi hoppades kunna visa Lundaborna att vi har det med denna 
utställning, säger hon.


Utställningen togs emot väl och hade drygt 28 000 besökare. 
– Vi har ett gott samarbete med Lunds konsthall och eftersom vi 


är en del av universitetet ville vi gärna vara i Lund. Flera Lundabor 
var överraskade och glada över hur många välkända konstnärer 
som är, och har varit, aktiva på Konsthögskolan, säger Gertrud 
Sandqvist.


Fakulteten installerade även sin första hedersdoktor, den  
feministiska pionjären och konstnären Mary Kelly, under  
jubileumsåret. Hennes verk Gloria Patri ingick i utställningen. n 


text lina lockean, studentjournalist   bild lunds konsthall


LUNDAAFTNARNA, som arrangerades av de lärda sällskapen i 
Lund, Lunds universitetshistoriska sällskap och Filosoficirkeln, var 
en populär del av jubileumsprogrammet och skildrade olika delar 
av universitets- och studentlivet i Lund, då, nu och i framtiden. 


– Det blev en väl blandad kompott. Tidigare rektorer, kvinnors 
intåg vid universitetet och studentlivet då och nu var några av 
ämnena som togs upp. Aftnarna var mycket välbesökta och 
uppskattade, det var näst intill överfullt, berättar Per Alm.


En programpunkt som drog storpublik var “Lundensare i  
politiken” där bland annat Ingvar Carlsson, före detta  
statsminister och själv lundastudent, föreläste om sin tid i  
studentstaden.


– Kvällen var mycket trevlig. Humoristisk, lundensisk och 
anspråkslös, vilket uppskattades av besökarna. Det märktes  
att han hade läst i Lund, säger Per Alm. 


Han är mycket nöjd över de nya mötena som aftnarna och 
jubileet skapat och lyfter särskilt kvällen med nuvarande och fem 
tidigare Lundarektorer som bjöd på många skratt och härliga 
minnen. På bilden sitter de samlade (från vänster): Carl-Gustaf 
Andrén, Håkan Westling, Boel Flodgren, Göran Bexell, Per  
Eriksson och Torbjörn von Schantz.


För den som är nyfiken finns samtliga aftnar inspelade och 
tillgängliga på lu.se/350. n


text lina lockean, studentjournalist   bild cecilia schubert


Konsthögskolan intog 
Lunds konsthall
Under året producerade Konsthögskolan i Malmö 
den populära utställningen Dit vindarna bär på 
Lunds konsthall. Syftet var att visa vad det innebär 
att vara verksam på en internationell konst- 
högskola i dag. 


Lundaaftnar fick 
jubileumsglans
Efter åtta välbesökta Lundaaftnar konstaterar 
Per Alm, huvudarrangör och ständig sekreterare  
i Kungliga Fysiografiska Sällskapet, att initiativet 
uppskattades.
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– EN STOR ”FÖRFEST” för anställda och studenter var en del  
i LTH:s firande av 350-åringen. I september möttes omkring 2 000 
personer för en gemensam picknick med underhållning vid sjön 
Sjön på campus. Festen genomfördes före jubileets stora student- 
och personalfest i Lundagård, berättar Tiina Meri, kommunikatör 
på LTH.


– Jubileet var ett utmärkt tillfälle att sammanföra hela LTH.  
Vi är en stor fakultet och jobbar med vitt skilda saker. Nu fick  
vi möjlighet att fira universitet och lära känna varandra i nya  
konstellationer, säger hon.


– LTH:s forskare var aktiva under Hållbarhetsveckan med ett 
flertal arrangemang, liksom under vetenskapsveckan Det digitala 
samhället.


Under året pryddes Stortorget i Lund av konstverket Brainpuzzle 
skapat av Claes Dorthé, möbelformgivare och handledare vid  
Institutionen för designvetenskaper vid LTH. Hjärnan blev en  
symbol för jubileets temaveckor. 


– Hjärnan kan ses som ett pussel som fogar ihop olika delar 
av universitetet. Vi har olika fokusområden men möts ändå i den 
helhet som är Lunds universitet, säger Jessika Sellergren,  
kommunikatör vid institutionen.


Institutionen bjöd även in till öppet hus på 3D-printlaboratoriet 
vilket blev en publikhit. Olaf Diegel, professor i produktutveckling, 
föreläste om utskriftsteknikens funktion och samhällsnytta varefter 
besökarna bjöds in till mingel i laboratoriet. 


– Vi vill gärna fortsätta göra öppna evenemang, för att bygga 
vidare på relationen med de målgrupper vi inte kommunicerar med 
i den dagliga verksamheten, säger Jessika Sellergren. n


text lina lockean, studentjournalist   bild sara hängsel


Öppna evenemang 
en fullträff 
Lunds Tekniska Högskola, LTH, firade bland  
annat med öppet hus på 3D-printlaboratoriet,  
tvärvetenskapliga möten under vetenskaps- 
veckorna och en stor fest.


Lundabor nyfikna på 
medicinsk forskning
– Det roligaste med jubileet är det vi har gjort  
tillsammans som universitet, säger Johanna  
Sandahl, kommunikationschef vid Medicinska 
fakulteten. Det är också samarbeten över fakultets-
gränser som hon tar med sig från jubileet.


– ATT JOBBA TILLSAMMANS, tvärvetenskapligt och övergripande, 
har varit jubileets största behållning. Vetenskapsveckan om vår 
fantastiska hjärna är ett sådant exempel. Många från Medicinska 
fakulteten var representerade och resultatet blev väldigt lyckat, 
säger hon och nämner fakultetens insatser i den populära  
jubileumskursen som ännu ett exempel på denna typ av  
samarbeten. 


Fakulteten lät även ordinarie seminarier och arrangemang ingå 
i jubileumsprogrammet. Johanna Sandahl berättar att de till en 
början funderade över om den stora ökningen av tillställningar 
från hela universitetet skulle påverka besökarantalet. Men i stället 
för att tappa besökare på grund av konkurrens, var det ännu fler 
som kom. 


– Trots att vi redan hade många evenemang och nu lade till 
ännu fler, kom folk ändå. Det tyder på ett stort intresse från  
allmänheten vilket är väldigt positivt, säger Johanna Sandahl. 
Medicinska fakulteten kommer att fortsätta med sina egna  
arrangemang och hoppas i framtiden på fler universitets- 
övergripande samarbeten. n


text lina lockean, studentjournalist   bild alexander dorling
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I ETT VINTRIGT MALMÖ bjöd Musikhögskolan in till en 350  
minuter lång musikmanifestation på Malmö Live där konserter 
inom olika genrer drog storpublik. 


– Det var en fantastisk dag. Att genomföra fem konserter på 
samma dag, och dessutom på en och samma plats, är ett stort 
åtagande för både arrangörer och publik. Men det flöt på mycket 
bra och det var så gott som fullt överallt i salongerna. 


Under kulturveckan Live i Lundagård var givetvis Musikhögskolan 
på plats. Ove Torstensson berättar bland annat om den mäktiga 
konserten Pop Academy där skolans studenter med inriktning mot 
pop/rock-genrer mötte Lundaborna på Akademiska Föreningen.


– Vi fick visa vad vi gör för Lundaborna och samtidigt hylla vår 
350-åring med bravur.


Ove Torstensson är nöjd med hur jubileet har skapat bättre insyn 
i universitetets alla verksamheter och samtidigt öppnat dörrar för 
nya initiativ och samarbeten. 


– Det har blivit tydligt vilket oerhört utbud och väldig kraft som 
finns inom Lunds universitet, både när det gäller bredd och spets. 
Vissa evenemang hade vi kanske gjort ändå men fem konserter i 
ett konserthus hade vi till exempel aldrig arrangerat om det inte 
var för jubileet.  


Ove Torstensson vill passa på att slå ett slag för en fortsatt nära 
kontakt mellan Musikhögskolan och andra delar av universitetet. 
Förutom de etablerade kontakterna med Odeum har jubileumsåret 
till exempel resulterat i ett nytt samarbete mellan Musikhögskolan 
och Skissernas Museum. Under våren 2018 gör Musikhögskolans 
lärare och studenter tre konserter på Skissernas Museum i den 
vackra foajén. n


text lina lockean, studentjournalist  bild kennet ruona


SUPERSHOWEN, en helt ny hopslagning av biologi-, kemi- och 
fysik, och lasershowerna tog över Lunds Stadsteater en helg i 
oktober. 


– Supershowen är unik, inte bara för Sverige, utan på världsnivå. 
Det blev ett otroligt spännande möte mellan tre starka shower från 
olika ämnesområden, säger Johan Zetterberg, universitetslektor 
och en av arrangörerna.


Föreställningarna visades för sammanlagt 2 500 besökare och 
var enligt Johan Zetterberg resultatet av ett intensivt men givande  
arbete som stöttades finansiellt av jubileumskommittén. Trots olika 
karaktär på innehållet fungerade samspelet mycket bra. 


Han vill även lyfta fram alla studenter som medverkade på ett 
eller annat sätt i arbetet kring Supershowen.


– Trots att vi seniora får mer uppmärksamhet är det studenterna 
som gör en stor del av arbetet, säger han.


Biologiska institutionen hade utöver arbetet med Supershowen 
ett intensivt jubileumsprogram, bland annat under Biologins dag 
och med fotoutställningen Från mikrokosmos till kosmos på Grand 
Hotel i Lund. Inger Ekström, informatör vid institutionen, berättar:


– Det tas fantastiska bilder i forskningen vid institutionerna på 
vår fakultet och utställningen visade upp små bakterier, spektrum 
av stenar och stjärnhimlen samt deras ibland slående likheter. n


text lina lockean, studentjournalist   bild kennet ruona


350-åringen firades  
med musikmanifestation
Musikhögskolan i Malmö firade universitetet  
med många framgångsrika musikaliska nedslag.  
Ove Torstensson, enhetsledare och en av  
organisatörerna, ser tillbaka på två av årets  
evenemang och höjdpunkter.


Naturvetare bjöd på 
unik supershow
Naturvetenskapliga fakulteten hade ett 
intensivt jubileumsår och var aktiv under såväl  
vetenskapsveckorna som jubileumskursen. Det egna  
arrangemanget Supershowen stack ut under året.
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ÄVEN DEBATT I LUND, en återkommande och uppskattad 
akademisk talkshow, ingick i jubileumsprogrammet. Vanligtvis 
arbetar Debatt i Lund efter egna ämnen men under jubileet 
kopplade de ihop sig med fyra av de vetenskapliga temaveckorna. 


– Det kändes väldigt bra att använda redan inbjudna gäster. 
Jubileet var helt klart en extra draghjälp där, säger projektledare 
Ulrika Oredsson. 


Debattkvällarna under året drog många besökare, så pass många 
att de vid ett tillfälle även fick livesända i en intilliggande sal. 


Redaktionen jobbar vanligtvis självständigt men fick under året 
arbeta närmare de andra verksamheterna. Ulrika Oredsson menar 
att de nya mötena var givande och samtidigt utmanande då det 
var många människor med olika vilja och bakgrund som deltog i 
planeringen. 


Hon hoppas att verksamheterna fortsätter se Debatt i Lund som 
en samarbetspartner, i samband med att kända profiler kommer till 
stan.


För de som är nyfikna finns årets Debatt i Lund inspelade och 
tillgängliga på lu.se/350. n


text lina lockean, studentjournalist   bild håkan röjder


Stadsvandring och 
debatt drog fulla hus
Ett uppskattat inslag under jubileet var Samhälls-
vetenskapliga fakultetens stadsvandring under 
vetenskapsveckan Blir världen bättre? Där guidades 
ett femtiotal åhörare genom Lunds gator och fick 
höra om social segregation i staden förr och nu.


EVENEMANGET JURIDIKENS DAG fick lite extra jubileumsglans. 
Matilda Wadenbäck, jubileumsansvarig fakultetskoordinator, 
berättar om satsningen:


– Vi planerade in fler miniföreläsningar än vad vi brukar och fick 
rekordmånga besökare. Det blev en väldigt lyckad dag och det var 
nästan så att alla inte fick plats.


Hon berättar även om ”Juridiska fakulteten i omvärlden”,  
en alumnidag som arrangerades för första gången under året.


– Alumniarbetet har tidigare varit lite haltande här på fakulteten 
men nu fick vi in flera nya deltagare vilket var mycket trevligt. Bland 
annat arrangerades en paneldiskussion som var mycket uppskattad.


Nya möten blir den stora behållningen från fakultetens  
jubileumsarbete och Matilda Wadenbäck vill slå ett slag för  
fortsatt kontakt bland annat genom att fortsätta utveckla  
alumniverksamheten. n


text lina lockean, studentjournalist   bild mikael risedal


Juridicum öppnade 
dörrarna
Under jubileet har Juridiska fakulteten öppnat 
sig mer än vanligt. Genom bland annat guidade 
visningar av Juridicums lokaler och öppna dagar  
för allmänheten, har fakulteten knutit band med 
både nya och gamla vänner. 







Genom engagerade personer, stor idé- 
rikedom och en jubileumsorganisation  
med representanter från hela universitetet,  
skapades ett innehållsrikt jubileum med 
både ordinarie och särskilda aktiviteter. 


Den samverkan över gränser som jubileet 
inneburit har lett till önskemål om att flera 
universitetsgemensamma initiativ ska leva 
vidare. Hållbarhetsveckan är ett exempel 
som kommer att genomföras även i år.  
Veckan fortsätter att engagera både forsk-
ning, näringsliv och ideella organisationer 
med de globala hållbarhetsmålen i fokus. 


Tack vare det starka engagemanget från 
verksamheten finns goda förutsättningar 


att även fortsätta med till exempel den 
världsunika Naturvetenskapliga super- 
showen, upptäckardag för barn och många 
andra aktiviteter. Samtidigt fortsätter nu den 
ordinarie verksamheten sitt arbete med att 
organisera öppna seminarier, föreläsningar, 
debatter och mycket mer. 


Intresset för utbildning och lärande gör 
Lunds universitet till en plats där vi kan 
sprida kunskap och skapa nyfikenhet, vilket 
bidrar till att vårt samhälle fortsätter att 
utvecklas under nästkommande 350 år. 
 
Håll utkik i vårt kalendarium för kommande 
aktiviteter och föreläsningar: 
www.lu.se/events  


Vi fortsätter sprida 
kunskap och nyfikenhet


bild jonas andersson





		09 LU 350 år

		jubileumsmagasin-lunds-universitet-350-ar
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Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut 
fattade under perioden 2018-01-26 – 2018-04-05  


Namn Fakultet Ämne Utlysning/ 
befordran/ 
kallelse/ 
gäst/ 
adjungerad 


Anställd fr.o.m 


Lars Ehlers EHL Mikroekonomi Gäst 2018-03-01 


Martin Karlsson EHL Hälsoekonomi Gäst 2018-03-01 


Susan Zhu EHL Internationell ekonomi Gäst 2018-03-01 


Fredrik Liedberg Med fak Urologi Befordran 2018-02-15 


Charlotta Johnsson LTH Reglerteknik Befordran 2018-02-15 


Erik Larsson  LTH Datorarkitektur Befordran 2018-02-15 


Ewa Sitnicka Quinn Med fak Stamcellsbiologi med 
inriktning mot 
lymfocytutveckling 


Befordran 2018-03-15 


Stefan Ulvenlund LTH Formuleringsteknologi 
med inriktning mot 
farmaceutiska 
tillämpningar 


Adjungerad 2018-03-15 


Carey Curtis LTH Trafik och väg Gäst 2018-03-15 


Yvonne Lundberg 
Giwercman  


Med fak Experimentell patologi 
med inriktning mot 
cancer 


Befordran 2018-03-22 


Karin Broberg Med fak Arbets- och 
miljömedicin 


Befordran 2018-03-22 


Tomas Jansson Med fak Medicin och teknik Befordran 2018-03-22 


Volker Krüger Datavetenskap, särskilt 
robotsystem 


Utlysning 2018-08-01 


2018-04-09 


PM Bilaga 13 h







 
 
 2 
Ulrike Thomas  


 
Datavetenskap med 
inriktning mot 
robotsystem 


Gäst 2018-06-01 


Johan Anselmsson 
 


Företagsekonomi Befordran 2018-03-28 


Lena Ström Nat fak Geobiosfärsvetenskap Befordran 2018-04-05 


 


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


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
18 st. 50 % 50 % 


Utlysningar - 1 st. 
Befordringar 6 st. 5 st. 


Kallelser - - 
Gäst 3 2 


Adjungerad - 1 


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


 
 
Kvinnor 


 
 
 


Män 
61 st. 43 % 57 % 


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


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


Adjungerad 2 st. 10 st. 


Antal utnämnda professorer enligt rektorsbeslut fattade 
under 2016. Förlängda anställningar som gästprofessor 
och adjungerad professor ingår ej. 


 
 
 


Kvinnor 


 
 
 


Män 
66 st. 44 % 56 % 


Utlysningar 3 st. 9 st. 
Befordringar 14 st. 13 st. 


Kallelser 1 st. - 
Gäst 8 st. 6 st. 


Adjungerad 3 st. 9 st. 
 





		Nyutnämnda professorer vid Lunds universitet enligt beslut fattade under perioden 2018-01-26 – 2018-04-05






 
 
 
 
 
 
 
 


Univers i te tss tyre lsen  
 


Närvarande  
 
Ledamöter 
Andersson, Tommy Professor Verksamhetsföreträdare 
Bengtsson-Rijavic, Ingrid Strategisk rådgivare Allmänföreträdare 
Bäcklund, Ann-Katrin  Docent Verksamhetsföreträdare  
Hafström, Jonas Ambassadör Ordförande 
Lundby-Wedin, Wanja Vice ordförande Allmänföreträdare 
Reimer, Johan Student  Studentrepresentant 
L’Huillier, Anne Professor Verksamhetsföreträdare 
Oddershede, Jens Professor Allmänföreträdare (fr § 5) 
Sanders, Björn Student  Studentrepresentant 
Stellinger, Anna Generaldirektör Allmänföreträdare 
Svärd, Linn Student Studentrepresentant  
Wetterberg, Gunnar Författare Allmänföreträdare 
von Schantz, Torbjörn Rektor, professor Rektor 
Winsth, Annika Chefsekonom Allmänföreträdare 
 
Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Brenthel, Adam SACO 
Lagerborg, Ingrid Ordförande SEKO 
Nilsson, Kjell OFR/S  (t o m § 13) 
 
Företrädare för Lunds universitets studentkårer 
Hansen, Martin Ordförande LUS 
 
Övriga 
Billgren, Cecilia Avdelningschef protokollförare  
Ekberg, Tim Planeringschef 
Kristensson, Susanne Förvaltningschef  
Schwaag-Serger, Sylvia Prorektor 
 
Frånvarande 
Mandersson, Magnus Direktör Allmänföreträdare 
 
 


Sammanträdesdatum 
2018-04-27 
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Dnr STYR 2018/833 


PROTOKOLL 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 
 
1 Öppnande av sammanträdet 
 


Ordföranden välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.  
 
Rektor inleder med ett minnesord över två av Lunds universitets tidigare rektorer, Håkan 
Westling och Carl-Gustaf Andrén. 
 
Ordförande hälsar Adam Brenthel, ny SACO-representant, välkommen samt meddelar att 
Magnus Mandersson beslutat lämna sitt uppdrag i styrelsen. 
 


2 Fastställande av dagordning 
 


Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.  
 


3 Utseende av justeringsperson 
 
Styrelsen beslutar att utse Wanja Lundby Wedin att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 


4 Protokoll från föregående sammanträde 
 
Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2018-02-16 till handlingarna. 
 


5 Presentation av Lunds universitets studentkårer 
 
Martin Hansen informerar om Lunds universitets studentkårers verksamhet, särskilt 
studentinflytande, studentkårerna, LUS organisation, studentlivet och viktiga frågor. 
 


6 Presentation av verksamhetsdialog med fakulteterna 
 PM från 2018-04-11 från Planering 
 Bilaga § 6  
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Tim Ekberg redogör för årets verksamhetsdialoger som är en utveckling av de 
budgetdialoger som tidigare genomförts. Slutsatser är att dessa utfallit väl och att  
det varit ett stort engagemang från fakulteterna. 
 


7 Det breda universitetet – en strategisk diskussion 
 PM från 2018-04-18 från Student och Utbildning 
 Bilaga § 7 
 Föredragande: Sylvia Schwaag-Serger 
 
Sylvia Schwaag Serger presenterar sina tankar kring det breda universitetet. Styrelsen 
diskuterar kring hinder och möjligheter för ökad rörlighet över ämnes- och fakultetsgränser. 
 
En rapport kommer att tas fram under 2018 och därefter ska styrelsen ha en fördjupad 
diskussion om dessa frågor.  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
8 Slutrapportering från donationskampanjen Lunds universitet – för en bättre värld  


2014-2018 
 PM från 2018-04-17 
 Bilaga § 8 
 Dnr STYR 2018/755 
 Föredragande: Pia Siljeklint 
 
Pia Siljeklint redogör för mål och resultat för donationskampanjen. 
 


9 Slutrapportering från Lunds universitets 350-årsjubileum 
 Rapport från Lunds universitets 350-årsjubileum 
 Bilaga § 9 
 Föredragande: Göran Bexell 
 
Göran Bexell informerar om arbetet med och höjdpunkter under jubiléet samt tankar kring 
hur Lunds universitet även i framtiden kan dra nytta av det som skapats under jubiléet. 
 


10 Analys av utbildning – tema breddad rekrytering 
 PM från 2018-04-17 från Utbildningsnämnden 
 Bilaga § 10 
 Dnr STYR 2018/727 
 Föredragande: Sylvia Schwaag-Serger & Sara Virkelyst 
 
Sara Virkelyst redogör för olika frågor som kopplar till breddad rekrytering.  
 
Diskussion. 
 


11 Lunds universitet jämställt 2020 – en lägesrapport 
 PM från 2018-04-10 Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling 
 Bilaga § 11 
 Föredragande: Anna Maria Drake 
 
Anna Maria Drake rapporterar om jämställdhetsarbetet vid Lunds universitet. 
 
Diskussion. 
 
Styrelsen beslutar, med ändring av tidigare beslut fattat av styrelsen 2016-06-22 och i 
enlighet med regeringens mål, att under 2017-2019 är målet för könsfördelning bland 
nyrekryterade professorer att 46% ska vara kvinnor. 
 


12 Beslut om reviderad arbetsordning för riskutskottet samt utseende av ledamot 
 PM från 2018-04-27 
 Bilaga § 12 a 
 
 Arbetsordning för riskutskottet 
 Bilaga § 12 b 
 
 Dnr STYR 2018/754 
 Föredragande: Tim Ekberg 
 
Styrelsen beslutar  
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
- att fastställa reviderad arbetsordning för riskutskottet enligt bilaga § 12 b, 
- att prorektor Sylvia Schwaag-Serger till och med 2020-12-31 ersätter rektor Torbjörn von 
Schantz som ledamot i riskutskottet. 
 
Sylvia Schwaag-Serger deltar ej i beslutet. 
 


13 Information 
 


a) Rektors rapport 
 Rektors information 
 Bilaga § 13 a 
 
Torbjörn von Schantz och Sylvia Schwaag-Serger informerar om följande aktuella 
frågor: 
- FN:s säkerhetsråds besök i Lund, 
- styr- och resursutredningen (STRUT), 
- livslångt lärande, 
- internationalisering, 
- Agenda 2030, 
- artificiell intelligens (AI). 
  


b) Rapport från LUS 
 
Martin Hansen informerar om bl a följande aktuella frågor: 
- en nyligen framtagen studentrepresentantshandbok, 
- STRUT, 
- internationaliseringsutredningen,  
- arbete inför valet 2018, 
- karnevalen, 
- driver frågan om att få in utbildningsperspektiv i SFO:erna, 
- studenterna har genomfört sina val och bl a valt ny ordförande och vice ordförande för 
LUS. 
 


c) Rapport från riskutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Tim Ekberg 
 
Vid riskutskottets möte diskuterades i huvudsak omvärldsanalys 2018 samt den 
kommande verksamhetsplanen.  
 


d) Rapport från revisionsutskottet 
 Föredragande: Jonas Hafström och Mårten Persson 
 
Vid revisionsutskottets möte har bl a följande frågor diskuterats: 
- granskning av universitetets rutiner för diarieföring, 
- granskning av representation, 
- ESV:s rapport ”Internrevision och intern styrning och kontroll 2018”.  
 


e) Rapport från arbete med styrning av informationssäkerheten 
 PM från 2018-04-10 
 Bilaga 13 e 
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§ Ärende 


Beslut 
Bilagor 
Diarienummer 
Föredragande 


 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


f) Plan för uppföljning av bestämmelser i antagningsordning om tilläggsfinansiering till 
doktorander 
 PM från 2018-04-15 
 Bilaga 13 f 
 Föredragande: Susanne Kristensson 
 


g) Förteckning över rektorssammanträdets viktigaste beslut samt aktuella remisser  
 Förteckning 2018-04-16 från Universitetsledningens kansli 
 Bilaga § 13 g 
 


h) Förteckning över nyutnämnda professorer vid Lunds universitet 
 Förteckning 2018-04-09 från Universitetsledningens kansli 


  Bilaga § 13 h 
 
14 Diskussion kring alternativ två, tre och fyra för Lunds universitets etablering vid  


Science Village Scandinavia 
 PM från 2018-04-12  
 Bilaga § 14 
 Föredragande: Sven Lidin (via skype) & Torbjörn von Schantz 
 
Torbjörn von Schantz redogör kort för bakgrunden till skapandet av SVS och olika aspekter 
av betydelse för det fortsatta arbetet.  
 
Sven Lidin redogör för sina tankar kring den utredning av de olika alternativen för etablering  
av verksamhet vid SVS som han leder under 2018.  
 
Styrelsen diskuterar de olika alternativen och viktiga aspekter att ha med sig i 
utredningsarbetet.  
 
Styrelsen är positiv till den utredning som ska göras under året och ställer sig bakom Sven 
Lidins tankar om hur arbetet ska bedrivas. Dessa innebär en hög grad av dialog inom hela 
universitetet för att få en god förankring för ett kommande inriktningsbeslut om SVS. 
 


15 Eventuellt övrigt 
 
Ordförande gratulerar Annika Winsth både till födelsedag och hedersdoktorat vid EHL.  
 
 
 


Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Cecilia Billgren  Jonas Hafström        Wanja Lundby-Wedin 
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Diskussion kring alternativ två, tre och fyra för Lunds 
universitets etablering vid Science Village Scandinavia (SVS) 


I februari 2017 utsåg rektor en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en 
handlingsplan för etablering av Lunds universitets verksamhet vid Science Village 
Scandinavia (STYR 2017/178). Vid universitetsstyrelsens sammanträde i december 
2017 redogjorde rektor för LTH Viktor Öwall för arbetsgruppens arbete och 
förslag. Styrelsen diskuterade förslagen och tryckte på att frågan är mycket viktig 
för Lunds universitet och att styrelsen ska hållas informerad. Arbetsgruppen 
lämnade sin rapport till rektor januari 2018 (bilaga 1). Diskussioner om hur 
universitetet arbetar vidare med frågan har därefter förts i bl a Rektors ledningsråd 
och universitetsstyrelsen. Rektor har 12 april 2018 fattat beslut om att ge dekan 
Sven Lidin, naturvetenskapliga fakulteten, i uppdrag att leda det fortsatta 
planeringsarbetet (bilaga 2). 


Vid styrelsens sammanträde 27 april kommer Sven Lidin att redogöra för hur 
arbetet ska läggas upp och inhämta styrelsens synpunkter. 


Förslag till beslut 


Universitetsstyrelsen beslutar att rapport om SVS tillsvidare ska lämnas till 
styrelsen minst en gång per termin. 


Bilagor 


1. Rapport från arbetsgruppen för SVS (dnr STYR 2017/178)
2. Beslut om uppdrag om fortsatt utredning avseende Lunds universitets etablering
av verksamhet vid Science Village Scandinavia (dnr STYR 2018/654)


2018-04-12 


1 PM 
Bilaga 14
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En vision för år 2046 


 
Året är 2046 och 30 år har gått sedan MAX IV invigdes på årets ljusaste dag. Även om 


MAX IV idag inte är den ljusaste stjärnan på forskningshimlen har MAX IV tillsammans 


med det europeiska ESS drivit på utvecklingen de senaste 30 åren. Under den här tiden 


har området mellan MAX IV och ESS utvecklats till ett internationellt forskningscentrum 


i världsklass. Science Village Scandinavia (SVS) hyser forskningsmiljöer där forskare 


möts över alla gränser. Stora internationella företag såväl som unga start up-initiativ 


samsas med universitet från hela världen, men pulsen hålls självklart upp av den 


infrastruktur som dominerar området. 


 


Om vi går en tur längs SVS:s gator hör vi snabbt vilken inspirerande miljö vi befinner oss 


i. Vi möts av en grupp äldre forskare där en dam från Västafrika håller resterande grupp 


trollbunden på engelska. Hon blir dock avbruten av en grupp stojande förskolebarn som 


är uppe i varv efter ett besök på Vattenhallen Science Center. En bit bort tittar ett gäng 


doktorander för en kort stund upp men återgår snabbt till sin litteratur. De i sin tur 


kontrasteras av fyra fysikstudenter som nervöst pratar om hur de snart ska få testa det de 


har lärt sig under sitt senaste år om synkrotronen. Och när vi passerar en parkeringsplats 


för elcyklar markerad med skylten "Reserverat för Nobelpristagare" blir det uppenbart att 


SVS tillsammans med MAX IV och ESS satte Lund på världskartan. 
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1 Uppdraget 


I februari 2017 utsåg rektor vid LU en arbetsgrupp att utarbeta en handlingsplan för eta-


blering av LU:s verksamhet vid Science Village Scandinavia (STYR 2017/178). 


Arbetsgruppen består av dekanen för naturvetenskapliga fakulteten, rektor vid LTH, 


prodekanen för medicinska fakulteten, prefekterna vid fysiska och kemiska institution-


erna, vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, en representant för LU Bygg-


nad samt två studentrepresentanter. Handlingsplanen ska belysa utvecklingspotential 


samt effekterna inom både forskning, utbildning, samverkan och näringsliv och övriga 


aktörer samt konsekvensanalyser både för verksamhet som flyttas och för verksamhet 


som inte flyttas. Handlingsplanen ska identifiera vilka verksamheter som bör förläggas 


till SVS samt eventuella organisatoriska förändringar som är motiverade. 


 


Arbetsgruppen har tagit in erfarenheter från liknande satsningar, främst från 


Ångströmlaboratoriet i Uppsala, man har även tagit del av tidigare utredningar om 


Brunnshög och intervjuat olika aktörer inom LU. Eftersom frågan om LU:s etablering på 


SVS är komplex och det finns många olika åsikter inom universitet, har arbetsgruppen 


valt att arbeta utifrån ett scenarioperspektiv som inneburit fem olika nivåer: Från scenario 


0 - den minsta möjliga satsningen, till scenario 4 – ett stort och nydanande campus. Det 


hade varit önskvärt att kunna utöka intervjuerna och samla mer erfarenheter från ännu fler 


aktörer, men det har inte hunnits med inom tidsramarna för detta projekt. Likaså har 


arbetsgruppens arbete inte innefattat en analys av de ekonomiska konsekvenserna som 


vart och ett av scenariona kan innebära. 


  







 


6 


  


CampusstrukturCampusstruktur


GrundutbildningGrundutbildning


Materialvetenskaps-
centrum


Materialvetenskaps-
centrum


Direkt knutna 
forskningsgrupper


Direkt knutna 
forskningsgrupper


Minsta möjliga 
satsning


Minsta möjliga 
satsning







LU och SVS        2018-01-31 


7 


2 Introduktion 


I samband med byggandet av MAX IV och ESS bildades 2011 Science Village Scandi-


navia AB som ägs av LU (30 %), Lunds kommun (35 %) och Region Skåne (35 %). SVS 


tillgångar utgjordes ursprungligen av Brunnshögsmarken (170 000 kvm), ett kon-


tantbidrag på 7,5 Mkr från regionen samt LU:s varumärke. Det har senare skett två 


nyemissioner; en där Lunds kommun och Region Skåne givit kontantbidrag på 8,7 Mkr 


vardera och LU på 7,5 Mkr samt en där Lunds kommun har bidragit med ytterligare en 


fastighet (5 000 kvm mark med en gård och en mölla), Region Skåne med 6 000 kvm 


mark och LU med ytterligare 5 Mkr. SVS uppgift är att sälja marken med syfte att bygga 


upp miljöer för akademisk forskning, industriell forskning och utveckling och dessutom 


att verka för ett Science Center. Ett förslag är att SVS-området skall bestå av en 


kommersiell del (≈ 150 000 kvm), en akademisk del (≈ 50 000 kvm), ett Sciencecenter (≈ 


10 000 kvm) samt olika serviceverksamheter (≈ 10 000 kvm). Ännu finns dock inga 


fastställda ramar. 


 


Tidsplanen för området beror på en mängd faktorer som till viss del kommer att beröras 


nedan. I dagsläget är det närmast förestående att bebygga NÖ hörnet kring spår-


vägshållplatsen (bl.a. Space-byggnaden) där det finns en antagen detaljplan. Detaljplanen 


är i dagsläget upphävd pga av osäkerheter kring processen med Strålsäkerhets-


myndighetens godkännande av ESS men kan vinna laga kraft under 2018 då ett avgörande 


gällande strålskyddsfrågan väntas komma. Detaljplan för ett område i den sydvästra delen 


är också under framtagande och väntas vara klar i slutet av 2018. Avgörandet om den 


första detaljplanen kommer sannolikt att påverka tiden för lagakraftvinnande för framtida 


detaljplaner inom området. Flera olika fastighetsbolag ingår i den planering som pågår 


för området. 


 


Lunds kommun har en utvecklingsplan för Brunnshögsområdet med bostadsområden, 


serviceområden och rekreationsområden inplanerade. Brunnshögsområdet ligger 6 km 


från Lund C, vilket är drygt dubbelt så långt som det längsta avståndet inom befintligt 


campus. Framtida spårvägskommunikation kommer att innebära en restid på 15 minuter 


från Lund C. Historiskt sett har LU utvecklats i samklang med Lunds stad och närheten 


till stadskärnan är starkt förankrad inom universitetet. Det finns dock flera exempel på 


beslut där LU har etablerat sig på andra platser så som Helsingborg och Malmö. 


 


Region Skånes roll har hitintills varit att dels vara bidragande till finansieringen av MAX 


IV och ESS, dels att vara delägare av SVS. Regionen arbetar även genom sitt FoI-råd 


FIRS (där även LU, Lunds kommun, näringslivsrepresentanter med flera ingår) med 


innovationsstrategier kring a) smarta hållbara städer, b) personlig hälsa och c) smarta 
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material. Region Skåne har även initierat ett Material Business Center där man jobbar 


med modeller för företagsetableringar.  


 


Staten är direkt eller via forskningsfinansiärer (Vetenskapsrådet, Vinnova) svensk 


huvudfinansiär av MAX IV och ESS. Man har dessutom under många år agerat för att 


samla nationellt och internationellt stöd för anläggningarna. Förutom det vetenskapliga 


intresset av etableringarna så har staten bl.a. pekat på möjligheterna till synergivinster 


inom svensk forskning, nationell kraftsamling och synbarhet, regional utveckling och 


utveckling av svenskt näringsliv. Som ett led i detta fick Vetenskapsrådet i uppdrag att 


utarbeta en ESS-strategi och tillsatte dels en utredare som levererade en rapport i april 


2016 och dels en arbetsgrupp som utarbetade en strategi som presenterades i VR:s del-


rapport till uppdraget i maj 2016. Även om fokus i rapporterna är det svenska engage-


manget i ESS så berörs både synergierna med MAX IV och behovet av att kraftsamla 


kring anläggningarna. Huvudslutsatserna i rapporten är att det behövs en nationell ESS-


samordnare på regeringsnivå och att den i dagsläget regionalt styrda samordningen av 


kunskaps och innovationsmiljön kring ESS och MAX IV bör övertas av en nationell 


aktör. Även om det i rapporten påpekas att staten borde tillföra resurser till ansvars-


tagande aktörer (ex. v. universitet) så finns i dagsläget inga sådana löften. I slutet av 2016 


fick Lena Ek regeringens uppdrag som koordinator för ESS och SVS. 


 


Tidshorisonten som måste beaktas för att överlägga hur LU ska agera angående etablering 


på området är 50 år, dvs. efter 50 år kommer MAX IV och ESS sannolikt ha tagits ur 


bruk. Universitetsverksamheter som förlagts och finns kvar på SVS måste därefter 


antingen flyttas eller upphöra om de är beroende av anläggningarnas drift. Verksamheter 


som kan fortsätta bedriva sitt arbete oberoende av MAX IV och ESS kommer behöva ett 


självständigt sammanhang även efter dessa 50 år. 


 


Att etablera sig på SVS kan ge LU större möjlighet att utnyttja ESS tillsammans med 


andra aktörer och göra MAX IV öppnare för andra aktörer i samarbete med LU. 


Chalmers, UU, DTU, KTH och SU talar om fördelar med ”outstations” som bör för-


verkligas i multi-universitetsenheter. Det finns också ett symbolvärde som inte är att 


försumma med att bedriva verksamhet på SVS. Symbolvärdet med en etablering av LU 


vid SVS skulle kunna möjliggöra finansiering då ett nationellt perspektiv kan anläggas. 


2.1 LU:s strategiska plan 


Ett av utvecklingsområdena i LU:s strategiska plan för 2017–2026 nämner specifikt att 


potentialen i MAX IV och ESS ska nyttjas maximalt genom bl.a. att "universitet ska 


utveckla sin utbildning och forskning genom anläggningarna […] samt vara en drivande 


kraft i utvecklingen av SVS". 
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2.2 LU campusplan 


Lunds universitet tog 2012 fram en campusplan som ett planeringsredskap fram till 2025. 


I campusplanen lyfts olika aspekter av universitetets fysiska miljö fram. Ett starkt begrepp 


är Kunskapsstråket, vars sträckning från centrala Lund till norra delen av LTH-området 


och Ideon enligt campusplanen i framtiden förlängs upp till Brunnshögsområdet. 


Campusplanen som helhet lyfter fram universitets roll i den centrala staden och stadslivet 


men konstaterar också att utbyggnaden av Brunnshögsområdet innebär att 


universitetslokaler kommer att förläggas här. 


2.3 Röster under arbetet 


De flesta vid Fysiska institutionen anser att nuvarande lokaler är dåligt lämpade för utbyte 


och samarbeten över avdelningsgränserna; lösningarna för att bygga ut institutionen har 


hittills skapat ett virrvarr av gångar och hus. NanoLunds intention att bygga nytt renrum 


(Lund Nano Lab, LNL) på SVS gör att avdelningen för fasta tillståndets fysik ser stora 


fördelar med att flytta hela institutionen dit. Fysiska institutionen ser positivt på att hela 


fysiken vid LU flyttar, inklusive flytt av en sammanslagen fysikundervisning och att det 


skapas en miljö där mycket mer än fysik ingår. Till exempel är närhet till biomedicin och 


kemi särskilt önskvärd. Fysiska institutionen anser dock att undervisning och forskning 


bör hållas ihop (sammanflätning) och om flytt sker så ska man flytta hela Fysicum. 


Dessutom vill man behålla samverkan inom institutionen och vill inte flytta om bara delar 


av fysik flyttar till SVS. 
 


Nanoelektronikgruppen, vid elektro- och informationsteknik (EIT), är en flitig användare 


av NanoLunds renrum och ser det därför både som en möjlighet och som nödvändigt att 


flytta i och med NanoLunds etablering på Brunnshög. Gruppen vill gärna använda sin 


forskningsinriktning till att bidraga till att stärka möjligheten för industriellt engagemang 


på Brunnshög där en tydlig EE profil ger visibilitet inom elektronikområdet och öppnar 


för industriell samverkan högre upp i värdekedjorna. Gruppen önskar förbli en del av 


Elektro och Informationsteknologi för att garantera EE profilen, och ser en enorm 


potential i samverkan med övrig verksamhet både på Brunnshög och övriga LTH. Man 


anser, att en del av undervisningen, primärt på mastersnivå, kommer att påverkas och bör 


ses över. 


 


Lund lasercentrum (LLC) ser stora möjligheter med en samlokalisering vid ett 


gemensamt modernt laserlaboratorium i nära anslutning till MAX IV. Detta skulle samla 


LLC-verksamheterna inom tekniska, naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna och 


leda till en kraftsamling inom forskning, undervisning och samverkan. 


 


Vid avdelningen för synkrotronljusfysik anser man att en flytt till Brunnshög är högst 


önskvärt, dock med samma förbehåll som fysiska institutionen har, nämligen att 
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institutionen inte bör splittras.. De önskar även att undervisningen flyttar i sin helhet och 


att man åstadkommer en riktigt attraktiv studentmiljö. 
 


Vid diskussionerna med Institutionen för astronomi och teoretisk fysik (ATF) gjordes 


klart att de inte ser fördelar med att flytta sina verksamheter till SVS. Gruppen för 


beräkningsbiologi och biologisk fysik är beroende av närheten till BMC, och astronomi 


har bra och förhållandevis nya lokaler i astronomihuset. Inte heller gruppen för teoretisk 


partikelfysik ser några fördelar med att flytta till SVS. Detsamma gäller parti-


kelfysikavdelningen på fysiska institutionen som snarare ser fördelar med att stanna kvar 


på Sölvegatan nära de besläktade forskningsgrupperna på teoretisk partikelfysik och 


astronomi. Institutionen för astronomi och teoretisk fysik menar att en viktig komponent 


av visionen för flytt av relevanta forskningsverksamheter till SVS bör bestå av en 


motsvarande vision för de forskningsområden som stannar kvar på Sölvegatan. 


Institutionen föreslår tillsammans med avdelningen för partikelfysik på fysiska institut-


ionen att bilda ett centrum för astronomi, partikelfysik och beräkningsbiologi på Sölve-


gatan - om större delar av nuvarande fysiska institutionen flyttar sin verksamhet till SVS. 


ATF tycker också att första åren av grundutbildningen i fysik bör stanna på Sölvegatan - 


men att kurser på avancerad nivå och inom vissa relevanta ämnen naturligt kan undervisas 


på SVS. 


 


Vid kemiskainstitutionen är främst tre verksamheter positiva till flytt till Brunnshög: 


Kemisk fysik, som hoppas på mer utbildningsansvar vid Brunnshög, ungefär halva 


Fysikalisk kemi, som har starka kopplingar till MAX IV och ESS och delar av analys och 


syntes inom oorganisk kemi. De ser det som väldigt positivt att kunna integreras med 


fysik. På sikt kan mikroskopiverksamheten tänkas flytta i samband med investering i nya 


instrument. För biokemisk verksamhet är närheten till annan Life science (ex delar av 


medicinska fakulteten, biologi osv) viktigare än en flytt till SVS.  


 


Avdelningen för Hållfasthetslära vid institutionen för byggvetenskaper är både en aktiv 


användare av synkrotron- och neutrontekniker och involverade i utvecklingsarbetet av 


strålrör vid MAX IV och ESS. Som värd för 4D Imaging Lab (och dess röntgen-


tomografi) har avdelningen en central roll i utvecklingen av tomografiavbildning och 


samverkar aktivt med många grupper. Avdelningen vill fortsätta utveckla sin verksamhet 


inom röntgen- och neutronbaserade metoder samt fortsätta det nära samarbete med 


forskare vid MAX IV och ESS. 


 


Geologiska institutionen har för sin storlek en relativt omfattande verksamhet inom 


synkrotronljusforskning och även inom neutronljusforskning. Institutionens ledning pri-


oriterar denna utveckling och har ett synnerligen stort intresse att utöka samarbetet med 


synkrotronljusforskning. 


 


Medicinska fakulteten bygger en CMU (Comparative Medicine Unit) på MAX IV-


området i direkt anslutning till SVS. Denna beräknas stå färdigt 2021 och avser att utgöra 
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en strategisk enhet för specifik del av fakultetens forskning, samt att vara en viktig 


investering för Life Science forskningen vid framförallt MAX IV. I framtiden kan ett 


EMBL-center (European Molecular Biology Laboratory) också bli aktuellt på området. 


Någon ytterligare omfattande förflyttning av medicinska fakultetens verksamhet är tro-


ligen inte aktuell. Den främsta anledningen är att både en stor del av den grundveten-


skapliga, samt, framförallt, den kliniska och hälsovetenskapliga forskningen och utbild-


ningen måste ligga nära de etablerade sjukhusmiljöerna. Dessa är för närvarande föremål 


för en betydande om- och nybyggnation med ett långsiktigt mål att stanna kvar på 


nuvarande lokalisationer i Lund och Malmö. 


 


Biologiska institutionen anser att man idag har ändamålsenliga och sammanhållna lokaler 


på Norra Campus och man ser inga fördelar med att flytta hela eller delar av verksamheten 


till SVS. Biologi ser mycket positivt på närheten till Brunnshög och hoppas att på Norra 


Campus kunna utveckla verksamhet som drar nytta av det faktum att man nu inte behöver 


resa till Grenoble, Oxford och Stanford utan kan få tillgång till och utnyttja såväl MAX 


IV som ESS. Däremot har institutionen svårt att se några uppenbara fördelar med en 


omfattande LU-etablering på Brunnshög och anser att avstånden redan idag är 


överkomliga. Institutionen ser ett mycket stort värde för Lund som universitetsort att hålla 


utbildningen samlad i centrum och på norra campus.  


 


LINXS (Lund Institute of Advanced X-ray and Neutron Sciences) anser att SVS i första 


hand ska användas för att etablera forskning i direkt anknytning till MAX IV och ESS. 


 


Det etableras nu BISS (Big Science and Society), som arbetar med frågor kring 


integrationen av de nya forskningsanläggningarna i samhället som kan bidra till etable-


ringen av andra delar av LU vid SVS. 


 


Lund University Numeric Intensive Computation Application Research Center 


(LUNARC) har uttryckt intresse för att flytta till SVS då verksamheten har stark koppling 


till delar av MAX IV:s verksamhet och även ser fler möjliga verksamhetskopplingar till 


området på sikt. LUNARC diskuterar även en samlokalisering med Lunds Datacentral 


(LDC). 


 


Från fysik och kemi påpekas att det idag bedrivs en del verksamhet inom LU som medför 


speciella säkerhetsåtgärder. Med nuvarande och kommande säkerhetsföreskrifter och 


byggnadsplaner, bl. a. kring Getingevägen, ses en risk att tillståndet för dessa kan dras in 


vilket skulle ifrågasätta stora delar av forskningen inom naturvetenskap och teknik. På 


SVS-området finns goda förutsättningar att etablera verksamheter med speciella 


säkerhetsåtgärder. 


 


Studenterna vill avråda från att flytta grundutbildning till SVS. De påpekar att det 


kommer att påverka såväl utbildning som studentliv negativt. Avstånd mellan fakulteter 


ökar och därigenom försämras studenters möjlighet att träffas över fakultetsgränser. Ännu 
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mer påtagligt blir det när studenter inom en fakultet och kår splittras. De erfarenheter som 


studentkårerna idag har av att arbeta med utbildning på flera campus är att det gör 


studentinflytande betydligt svårare. De erfarenheter som studenterna har av att flytta ihop 


fakulteter (ex LUX och SOL) är att närheten mellan studenter som läser olika områden 


ökar och därigenom även utbildningskvalitén.  
 


Även utanför de direkta intressenterna finns ett brett spektrum av åsikter om en etablering 


på SVS. Från de som anser att det är för kostsamt eller splittrar LU, till de som ser stor 


potential i detta nya forskningsområde och närheten till ESS och MAX IV.  Det är svårt 


att förutspå effekter över en så lång tid som 50 år framåt. 
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2.4 Rekommendation till LU:s ledning 


Arbetsgruppens slutsats är att det åligger LUs ledning att fatta beslut i ärendet för att 


frågan ska tas vidare. Därför behövs: 


 


 beslut om vilken väg som blir inriktning för vidare arbete, förankring och analys. 


 att resurser för det fortsatta arbetet tillföras. 


 


Genom överlämnandet av denna rapport avslutar arbetsgruppen sitt uppdrag. 
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3 Scenario 0 


Lunds universitet möjliggör, genom MAX IV och andra specialiserade 


verksamheter, att alla intresserade aktörer kan utnyttja potentialen i SVS. 


Inom 30 år kommer LU att ha flyttat de mest nödvändiga enheterna som krävs för att 
etablera sin närvaro vid SVS och utnyttja de möjligheter som forskningsområdet innebär. 
Dessa områden har redan nu påbörjat ett initiativ till att flytta till SVS, därav är detta den 
redan inslagna vägen och i nuläget minsta möjliga flytt.  
 
Dessa områden har direkt behov av flytt och drar fördelar av närhet till de stora 
forskningsanläggningarna och kan även agera som stöd för forskare som reser till LU för 
att forska på MAX IV och ESS.  
 
Oavsett om verksamheter flyttar till SVS eller stannar kvar inom befintligt campus 
kommer upprustning och förändring av befintliga undervisnings- och forskarmiljöer att 
krävas över tid. 
 
Etablering av Lunds universitet vid SVS börjar med att LINXS och LNL flyttar dit. Detta 
följs sedan av LUNARC till SVS. Dessutom påbörjas redan inom kort byggnationen av 
CMU på MAX IV-området i direkt anslutning till SVS. 


 


Anställda som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU ca 20 pers 


LINXS idag ca 2 tjänster, i framtiden tänkt växa till kompetenscentrum ca 20-30 pers  


LUNARC ca 25 pers  


LNL ca 10 pers 


Summa ca 75 pers 


Anläggningar som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU nyetablering 


LNL  


LUNARC datorhall 


 


3.1 Fördelar 


 LU behåller lejonparten av etablerade funktioner och strukturer. 
 Avstånd inom undervisning och studentliv för studenter bibehålls. 
 Hyreshöjningar och investeringskostnader begränsas till ett fåtal verksamheter.  
 Kräver mindre medel och tid för att genomföra. 







 


16 


3.2 Nackdelar 


 Risk att LU uppfattas som konservativ av andra aktörer i Sverige och världen. 
 Begränsade expanderingsmöjligheter för befintlig struktur, däribland möjlighet 


till nya undervisningsmiljöer. 
 Risk för att en del av forskningen som kräver speciella säkerhetsåtgärder har svårt 


att vara kvar vid LU i nuvarande form. 
 Verksamheten inom NanoLund splittras. 
 Avstånd mellan kontor och lab/ansvariga blir större för en del forskare. 
 LU missar möjligheten att etablera större delar av LU på SVS. 


3.3 Handlingsbehov 


 LU måste se till att forskning som kräver speciella säkerhetsåtgärder kan fortsätta 
vara verksamma (gäller framför allt verksamheten inom kemi, fysik och även 
biologi).  


 LU måste säkerställa att den närvaro som föreslås i detta scenario, trots sin relativt 
lilla omfattning, är synlig på SVS. 
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4 Scenario 1 


Lunds universitet etablerar sig på SVS genom att flytta de avdelningar 


som är närmst kopplade till MAX IV och ESS. 


Inom 30 år kommer LU att ha placerat all forskning som är direkt kopplad till forskning 
vid MAX IV och ESS i närheten av dessa två anläggningar. På detta sätt etablerar Lunds 
universitet sin närvaro vid SVS.  
 
Etablering av Lunds universitet vid SVS börjar med att LINXS och LNL flyttar dit. Detta 
följs sedan av avdelningar för Fasta tillståndets fysik och Synkrotronljusfysik (från 
Fysiska institutionen). Förutom ren forskningsverksamhet, flyttar även LUNARC till 
SVS. Även BISS (Big Science and Society), som arbetar med frågor kring integrationen 
av de nya forskningsanläggningarna i samhället, kommer att flytta till SVS. Dessutom 
påbörjas redan inom kort byggnationen av CMU på MAX IV-området i direkt anslutning 
till SVS. 
 
Begränsad utbildning på master- och forskarnivå bedrivs. 


 


Anställda som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU ca 20 pers 


Fysik ca 100 pers 


LINXS idag ca 2 tjänster, i framtiden tänkt växa till kompetenscentrum ca 20-30 pers  


LUNARC ca 25 pers  


Summa ca 175 pers 


 


Anläggningar som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU nyetablering 


LNL  


LUNARC datorhall 


 


4.1 Fördelar 


 De som har en direktkoppling till MAX IV/ESS sitter i direkt anslutning. 
 Expansionsmöjlighet för de verksamheter som flyttar. 
 Möjlighet för expansion för kvarvarande verksamheter inom de lokaler som 


lämnas.  
 Avstånd inom undervisning och studentliv för studenter bibehålls. 
 En begränsad flytt av verksamheter förenklar etableringen. 
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4.2 Nackdelar 


 Risk att LU uppfattas som konservativ av andra aktörer i Sverige och världen. 
 Risk att fysikinstitutionen splittras och att verksamhet som flyttar blir isolerad. 
 Risk att direktkontakt mellan forskare och undervisning försvagas. 
 LU missar möjligheten att etablera större delar av LU på SVS. 


4.3 Handlingsbehov  


 LU måste se till att forskning som kräver speciella säkerhetsåtgärder kan fortsätta 
vara verksamma (gäller framför allt verksamheten inom kemi, fysik och även 
biologi).  


 LU måste säkerställa att den närvaro som föreslås i detta scenario, trots sin relativt 
lilla omfattning, är synlig för övriga aktörer i sektorn. 
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5 Scenario 2 


Lunds universitet skapar en forskningsmiljö i världsklass tätt kopplad till 


verksamheten på MAX IV och ESS. 


Inom 30 år kommer LU att ha placerat all forskning som är relaterad till forskning vid 
MAX IV och ESS, samt forskning som använder sig av anläggningarna, i närheten av 
dessa två anläggningar. Därmed kommer Lunds universitet skapa ett forskningsinstitut 
vid SVS. Vid detta forskningsinstitut kommer banbrytande forskning inom materialom-
rådet, nanoteknik och Life Science bedrivas. Även annan forskning, speciellt inom 
medicin, har fördel av forskningsinstitutet genom korta kommunikationsvägar.  
 
Etablering av forskningsinstitutet vid SVS inleds med LINXS och LNL. Detta följs av 
avdelningar för Fasta tillståndets fysik och Synkrotronljusfysik (från Fysiska 
institutionen) samt en stor del av avdelningar för Fysikalisk kemi och Center för analys 
och syntes (från Kemiska institutionen). Även Nanoelektronikgruppen (från institutionen 
för Elektro- och informationsteknik) flyttar till SVS. Vidare byggs ett nytt Lund Laserlab 
vid SVS i anslutning till MAX IV som innebär att även avdelningar för Atomfysik och 
Förbränningsfysik (från Fysiska institutionen) samt avdelningen för Kemisk fysik (från 
Kemiska institutionen) flyttar till SVS. Avdelningar för Kärnfysik och Matematisk fysik 
(från Fysiska institutionen) flyttar också till SVS samt avdelningen för Materialteknik 
(från institutionen för Maskinteknologi). Ett nytt nCHREM (National Center for High 
Resolution Electron Microscopy) byggs också vid SVS. 
 
Förutom ren forskningsverksamhet, flyttar även LUNARC till SVS. Även BISS, som 
arbetar med frågor kring integrationen av de nya forskningsanläggningarna i samhället, 
kommer att flytta till SVS. Dessutom påbörjas redan inom kort byggnationen av CMU på 
MAX IV-området i direkt anslutning till SVS. 
 
Ingen grundutbildning kommer att bedrivas på SVS utan endast master-och 
forskarutbildning. 


 


Anställda som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU ca 20 pers 


Fysik ca 320 pers (resterande 50 pers samt undervisning flyttas till Kemicentrum och Fysicum tomställs) 


Kemi ca 150 pers (av totalt ca 400) 


LINXS idag ca 2 tjänster, i framtiden tänkt växa till kompetenscentrum ca 20-30 pers  


LUNARC ca 25 pers  


Maskinteknik/Elektroteknik ca 40 pers 


Summa ca 575 pers 
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Anläggningar som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU nyetablering 


LNL  


Lund LaserLabb  


Förbränningslabb  


LUNARC datorhall 


nCHREM  


5.1 Fördelar 


 Möjlighet att skapa ett forskningsinstitut med ett sammanhängande tema skapar 
nya möjligheter för forskning. 


 Tillfälle för att förnya befintliga organisationsstrukturer. 
 Möjlighet för expansion för verksamheter som flyttar. 
 Möjlighet för expansion för kvarvarande verksamheter inom de lokaler som 


lämnas.  
 LU blir en stor aktör på SVS och därmed uppfattas LU som visionärt. 


5.2 Nackdelar 


 Risk för splittring mellan forskning och utbildning. 
 Risk för splittring inom kemi (och i viss mån andra institutioner). 
 Att flytta ut vissa verksamheter ökar risken för geografisk splittring av 


universitetet.  
 Avståndet inom arbetsplatsen ökar för de som forskar och utbildar inom 


områdena. 
 Risk för stora hyresökningar. 
 En större flytt av verksamheter innebär mer komplicerad etablering. 


5.3 Handlingsbehov  


 LU måste se till att forskning som kräver speciella säkerhetsåtgärder kan fortsätta 
vara verksamma (gäller framför allt verksamheten inom kemi, fysik och även 
biologi).  


 LU måste säkerställa att de verksamheter som flyttar har ett sammanhang även då 
ESS och MAX IV inte anses vara relevanta forskningsanläggningar längre.  


 Vad händer med befintliga lokaler när fastighetsägaren hyr ut till andra 
verksamheter? Kan det bli ett problem eller en möjlighet? 


 Behöver LU se över sin organisation, t.ex. ämnesområden, forskningsstruktur, 
samarbeten och fakultetsindelningar? 


 En ny campusplan som inkluderar SVS behöver tas fram. 
 De olika etapperna av etableringen behöver fastställas och arbetet med en 


tidsplanering behöver påbörjas.  
 Finansiering behöver säkerställas. 
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6 Scenario 3 


Lunds universitet skapar en universitetsmiljö i världsklass tätt kopplad till 


verksamheten på MAX IV och ESS. 


Scenario 3 är en påbyggnad på scenario 2 där även all grundutbildning inom berörda 
områden bedrivs på SVS. 
 


Anställda som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU ca 20 pers 


Fysik ca 370 pers 


Kemi ca 150 pers (av totalt ca 400) 


LINXS idag ca 2 tjänster, i framtiden tänkt växa till kompetenscentrum ca 20-30 pers  


LUNARC ca 25 pers  


Maskinteknik/Elektroteknik ca 40 pers 


Summa ca 575 pers 


 


Anläggningar som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU nyetablering 


LNL  


Lund LaserLabb  


Förbränningslabb  


LUNARC datorhall 


nCHREM  


 


6.1 Fördelar 


 Möjlighet att skapa ett forskningsinstitut med ett sammanhängande tema skapar 
nya möjligheter för forskning. 


 Tillfälle för att förnya befintliga organisationsstrukturer. 
 Möjlighet för expansion för verksamheter som flyttar. 
 Möjlighet för expansion för kvarvarande verksamheter inom de lokaler som 


lämnas.  
 LU blir en stor aktör på SVS och därmed uppfattas LU som visionärt. 
 Undervisning i nära anslutning till MAX IV, ESS och därtill knutna 


forskningsmiljöer. 
 Nybyggnation ger tillfälle att skapa nya undervisningsmiljöer. 
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6.2 Nackdelar 


 Splittring av studentlivet och minskade möjligheter för möten mellan studenter 
inom olika undervisningsområden.  


 Förutsättningar för studenter att organisera sig för studentinflytande försvåras.  
 Schematekniska utmaningar för studenter som både har undervisning på befintligt 


campus och på SVS. 
 Splittring inom kemi (och i viss mån andra institutioner). 
 Att flytta ut vissa verksamheter ökar risken för geografisk splittring av 


universitetet.  
 Avståndet inom arbetsplatsen ökar för de som forskar och utbildar inom 


områdena. 
 Risk för stora hyresökningar. 
 En större flytt av verksamheter innebär mer komplicerad etablering. 


6.3 Handlingsbehov  


 LU måste se till att forskning som kräver speciella säkerhetsåtgärder kan fortsätta 
vara verksamma (gäller framför allt verksamheten inom kemi, fysik och även 
biologi).  


 Vad händer när MAX IV och ESS inte är relevanta längre? Om 40 år, vad kommer 
att behöva göras då? Utan MAX IV och ESS anses denna lösning inte vara 
intressant längre. 


 Vad händer med befintliga lokaler när fastighetsägaren hyr ut till andra 
verksamheter? Kan det bli ett problem eller en möjlighet? 


 Behöver LU se över sin organisation, t.ex. ämnesområden, forskningsstruktur, 
samarbeten och fakultetsindelningar? 


 LU behöver lägga om utbildning på något sätt för att få fullt ut av flytten? Både 
inom pedagogik och didaktik. 


 Hur ska framtidens undervisningsmiljöer se ut? En strategi krävs. 
 Schemaläggning behöver ses över för alla studenter som kommer ha kurser både 


befintligt campus och på SVS. 
 Åtgärder behöver tas för att säkerställa att studentinflytandet och studentlivet 


klarar av ovan nämnda nackdelar. 
 En ny campusplan som inkluderar SVS behöver tas fram. 
 De olika etapperna av etableringen behöver fastställas och arbetet med en 


tidsplanering behöver påbörjas.  
 Finansiering behöver säkerställas. 
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7 Scenario 4 


Lunds universitet skapar en fullskalig campusmiljö på Brunnshög där 


universitetets hela bredd är representerad. 


 
Inom 30 år har Lunds universitet genomfört en storskalig etablering på SVS. Lunds 
universitet tar tidigt ett strategiskt beslut att gemensamt flytta stora delar av verksamheten 
till Brunnshög. Forskning och utbildning över universitetets alla olika fakulteter kommer 
varandra närmare, och den eftertraktade tvärvetenskapen kommer naturligt. Som en 
självklar spelare i utvecklingen av, och arbetet med SVS, samt den stora etableringen och 
medföljande investeringar, befäster Lunds universitet sin position på SVS. 
 
Etablering av Campus Brunnshög börjar med de till anläggningarna nära anknutna 
områdena: LINXS, LNL och delar av institutionerna för fysik och kemi. Strax därefter 
följer många andra verksamheter. Exakt vilka områden det blir är inledningsvis svårt att 
sätta fingret på. Det är dock klart att Lunds universitets starka närvaro på SVS ska visa 
dess stora bredd. En majoritet av fakulteterna är representerade på institutionsbasis, både 
våta och torra vetenskaper skapar en fullskalig campusmiljö. 
 
Utbildning på grund- och avancerad nivå för berörda områden förläggs framöver både i 
stadens klassiska lokaler i centrum och i de moderna byggnaderna på Brunnshög.  
 
Den fullständiga visionen behöver utarbetas efter gediget förankringsarbete.  


Anställda som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU ca 20 pers 


Fysik ca 370 pers 


Kemi ca 400 pers 


LINXS idag ca 2 tjänster, i framtiden tänkt växa till kompetenscentrum ca 20-30 pers  


LUNARC ca 25 pers  


Maskinteknik/Elektroteknik ca 40 pers 


Ytterligare enheter  


Summa minst 1 000 pers 


 


Anläggningar som flytten berör 


VERKSAMHET OMFATTNING 


CMU nyetablering 


LNL  


Lund LaserLabb  


Förbränningslabb  


LUNARC datorhall 


nCHREM  


Ytterligare enheter  
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7.1 Fördelar 


 Omvärlden ser att LU etablerar sig som ett universitet på SVS och därmed anses 
som visionärt. 


 Nybyggnation ger tillfälle att etablera en ny universitetsmiljö som är anpassad till 
framtidens utbildning och forskning, exempelvis genom ökad kontakt mellan 
forskning och utbildning. 


 Större möjlighet att få externa medel för att genomföra. 
 Avstånd mellan kontor och arbete minskar för forskare på området. 
 Minimerar interna splittringar för berörda institutioner. 


7.2 Nackdelar 


 Den kulturhistoriska kopplingen till Lunds stadskärna kommer att påverkas. 
 En större flytt av verksamheter innebär mer komplicerad etablering.  
 Avstånd inom undervisning och studentliv ökar för många studenter. 
 Avstånden inom LU ökar. 
 Avstånd mellan olika institutioner kan försvåra samarbeten. 
 Risk för stora hyresökningar. 
 Stora mängder specialiserade lokaler lämnas, vilket kan medföra ökade kostnader 


under kvarvarande avtalstid. 


7.3 Handlingsbehov  


 Detta innebär stora kostnader och arbete med att hitta finansiering måste sättas 
igång direkt.  


 LU måste redan nu reservera tillräckligt med plats på SVS-området.   
 De olika etapperna av etableringen behöver fastställas och arbetet med en 


tidsplanering behöver påbörjas.  
 Vad händer med befintliga lokaler när fastighetsägaren hyr ut till andra 


verksamheter? Kan det bli ett problem eller en möjlighet? 
 Behöver LU se över sin organisation, t.ex. ämnesområden, forskningsstruktur, 


samarbeten och fakultetsindelningar? 
 En ny campusplan som inkluderar SVS behöver tas fram. 
 Hur hanterar LU sin koppling till Lunds stad och hur ska kunskapstråket kopplas 


ihop? 
 Hur ska framtidens undervisningsmiljöer se ut? En strategi krävs. 
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Revidering av arbetsordning för riskutskottet vid Lunds universitet 


Bakgrund  
Riskutskottet har inrättats av universitetsstyrelsen och ska delta i beredningen av 
den universitetsövergripande riskvärderingen samt i arbetet med den övergripande 
omvärldsanalysen. Enligt riskutkottets arbetsordning ska utskottet bestå av 
ledamöter från universitetsstyrelsen. För att göra det möjligt för prorektor att ingå i 
riskutskottet behöver arbetsordningen för riskutskottet ändras. 


Förslag till beslut 
Universitetsstyrelsen beslutar 


- att ändra arbetsordningen för riskutskottet enligt bilaga,
- att prorektor Sylvia Schwaag Serger ersätter, till och med 2020-12-31, rektor


Torbjörn von Schantz som ledamot i riskutskottet.
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Verksamhetsdialogerna 2018 
Universitetsledningen har årligen dialoger med samtliga fakulteter samt 
universitetets särskilda verksamheter (USV), Lunds universitets kultur- och 
museiverksamhet (LUKOM), Universitetsbiblioteket (UB) och MAX IV. Dessa 
dialoger är kopplade till den kommande verksamhetsplanen och resursfördelningen. 
Dialogerna har tidigare benämnts som budgetdialoger, men har från och med i år 
bytt namn till verksamhetsdialoger. Namnbytet signalerar ett skifte till att dessa 
möten i ökad utsträckning ska handla om fakulteternas/motsvarande strategiska 
verksamhetsplanering och i mindre utsträckning vara en budgetförhandling.  


Inför verksamhetsdialogerna skickades ett direktiv ut till samtliga berörda parter 
strax efter årsskiftet. Utifrån direktivets olika frågor inkom samtliga med ett skriftligt 
underlag. Detta underlag diskuterades först vid ett s.k. förmöte, med i huvudsak 
ansvariga administrativa tjänstepersoner och avdelning planering. Efter detta möte 
skedde ibland justeringar och korrigeringar av underlaget.  


I direktivet efterfrågades bl.a. följande: 


- Hur fakulteterna arbetar med att implementera den strategiska planen. Egna
strategiska planer skulle bifogas och fakulteterna skulle beskriva vilka av de
15 utpekade delmålen i verksamhetsplanen som prioriteras.


- Vilka övergripande och särskilda risker fakulteterna ser och vilka hinder
som finns för att genomföra beslutade åtgärder för att hantera identifierade
risker.


- Hur myndighetskapitalet utvecklats och hur fakulteterna tillser att
myndighetskapitalet används så effektivt som möjligt.


- Hur fakulteternas utbildningsuppdrag har fallit ut i relation till beslutat
uppdrag.
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- Hur antal antagna forskarstudenter och antal utfärdade forskarexamina har 
utvecklats samt hur utvecklingen ser ut för antalet nyrekryterade professorer 
fördelat på kvinnor och män.  


 
Verksamhetsdialogerna skedde mellan den 12 mars och den 11 april. Varje dialog 
var 2 timmar.  
 
Årets verksamhetsdialoger var centrerade kring fakulteternas strategiska arbete. Det 
framgick tydligt att fakulteterna i sin strategiska verksamhetsplanering utgick i 
betydande utsträckning från den gemensamma strategiska planen. De identifierade 
riskerna var ofta kopplade till de olika strategiska målen. De fakulteter som har 
myndighetskapital beskrev en ökad medvetenhet och en ökad aktivitet i förhållande 
till kapitalet. De fakulteter som tidigare haft en större s.k. överproduktion inom sin 
utbildning redovisade en påtaglig minskning. Vid flera fakulteter fortsätter antalet 
doktorander att sjunka medan det har skett en fortsatt ökning av andelen kvinnliga 
professorer. 
 
Vid styrelsemötet ges en muntlig föredragning som närmare presenterar vad som 
framgick av årets verksamhetsdialoger.  
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Arbetsordning för riskutskottet vid Lunds universitet 


Bakgrund och syfte 
Syftet med utskottet är att det ska tillse att processen för intern styrning och 
kontroll är effektiv, pålitlig samt är en del av verksamhetsstyrningen och att den 
ger universitetsstyrelsen goda förutsättningar att bedöma att den interna styrningen 
och kontrollen vid Lunds universitet.  


Sammansättning och arbetsuppgifter 
Riskutskottet ska bestå av rektor eller prorektor samt 3-4 ledamöter från 
universitetsstyrelsen, varav följande två ledamöter ska ingå: styrelsens ordförande 
och en studentrepresentant. Därutöver ska en representant för 
personalorganisationerna ingå. 


Styrelsen ordförande är ordförande i riskutskottet. Utskottet ska inom sig utse en 
ledamot som leder utskottets sammanträde då ordförande ej kan närvara. 


Avdelning Planering utgör utskottets sekretariat och planeringschefen, eller den 
planeringschefen utser i sitt ställe, har närvaro- och yttranderätt vid utskottets 
sammanträden. Utskottet har rätt att kalla tjänstemän vid universitetet till sina 
sammanträden.  


Utskottet sammanträder vid behov och företrädesvis i anslutning till 
universitetsstyrelsens sammanträde. 


Riskutskottet ska 
- förbereda universitetsstyrelsens beslut om fastställande av övergripande


risker,
- förbereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning av intern styrning och


kontroll vid universitetet,
- regelbundet följa upp processen för intern styrning och kontroll och vid


behov informera universitetsstyrelsen om brister och problem med
processen som eventuellt uppdagas samt föreslå universitetsstyrelsen 
åtgärder för att förbättra processen, 


- ha beredskap att genomföra omvärldsanalyser på uppdrag av
universitetsstyrelsen,


- regelbundet informera internrevisionen vid Lunds universitet om utskottets
arbete.
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