
På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker. Här presenteras i 
kronologisk ordning ett litet axplock av det som hänt under 2015. 
 
Torbjörn von Schantz tillträder som rektor. Den 1 januari tillträdde Torbjörn von 
Schantz sin tjänst som rektor vid Lunds universitet, när han efterträdde Per Eriksson. 
Eva Wiberg fortsätter som prorektor, en tjänst hon innehade även under den förre 
rektorns ledning. Den formella installationen av rektor ägde rum under högtidliga 
former den 28 januari.  
 
Lunds universitets första MOOC:s-kurser startar. I januari lanserades 
universitetets första MOOC:s (Massive Open online courses). Först ut var Juridiska 
fakultetens kurs i European Business Law, som följdes av kurser i grön ekonomi 
samt sexuell hälsa. MOOC:s är en gratis nätutbildning som är öppen vem som helst. 
Det krävs ingen särskilt behörighet och utbildningarna ger inga högskolepoäng, utan 
riktar sig i stället till alla intresserade. Syftet med kurserna är att synliggöra 
universitetets forskningsområden och utbildningsprogram, för att sprida kunskap till 
stora grupper över hela världen, för att utveckla kompetensen kring nätbaserat 
lärande och undervisning och för att undersöka hur människor lär sig på den här 
typen av plattformar.  
 
Prorektor Eva Wiberg ny generaldirektör för Universitas 21. Det globala 
akademiska samarbetsorganet Universitas 21 (U21) har utsett professor Eva Wiberg 
till generaldirektör. Wiberg arbetar deltid med U21 och kombinerar den rollen med 
den hon redan innehar: som prorektor för universitetet. Hennes främsta uppgift i U21 
är att arbeta fram en vision och ett strategiskt arbete för nätverket. Lunds universitet 
är ett av U21:s äldsta medlemsuniversitet.  
 
Lunds universitet populärt bland internationella masterstudenter. Universitetet 
behåller sin tätposition som landets mest eftertraktade lärosäte för internationella 
studenter som söker till ett masterprogram till hösten 2015. Av totalt 43817 
internationella studenter som sökte ett masterprogram i Sverige har 14821 studenter 
valt något programmen i Lund. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2014.  
 
Halv miljard till nytt forskningscentrum. I februari stod det klart att Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne satsar 
535 miljoner kronor på ett nytt forskningscentrum: Wallenberg Centre of Molecular 
Medicine at Lund University. Fokus ska ligga på regenerativ medicin och satsningen 
ingår i en nationell plan för att åter ta Sverige till världsledande position inom 
medicinsk forskning.  
 
ERC-Grants till Lundaforskare. Tre forskare vid Lunds universitet fick i februari två 
miljoner euro var från Europeiska forskningsrådet (ERC) i 2014 års utlysning av ERC 
Consolidator Grant, som går till etablerade toppforskare.  Dessa var Cristian 
Sminchisescu, professor i tillämpad matematik vid LTH, Marju Orho-Melander, 
professor i genetisk epidemiologi samt Jonas Larsson, docent i molekylär medicin, 
båda vid Medicinska fakulteten. 
 
Ny direktör på Raoul Wallenberg-institutet. Den 1 april tillträdde Morten Kjaerum 
som ny direktör för Raoul Wallenberg-institutet. Han kommer närmast från EU:s byrå 
för grundläggande rättigheter (FRA) i Wien arbetat med mänskliga rättigheter i 



Europa.  
 
Fem LU-medarbetare i regeringens forskningsberedning. I mars utsåg 
regeringen sin forskningsberedning och fem av de 17 personer som ingår i den 
kommer från Lunds universitet. Dessa är Mats Benner, professor i forskningspolitik 
och tidigare föreståndare för forskningspolitiska institutet i Lund, Ingalill Rahm 
Hallberg, professor i vårdvetenskap och tidigare prodekan, vice rektor och prorektor, 
Henrik Smith, professor i zooekologi och föreståndare för universitets centrum för 
miljö- och klimatforskning, Christian Stråhlman, doktorand, lic i dec 2014 vid MAX IV 
laboratoriet samt Sylvia Schwaag Serger, doktor i ekonomisk historia vid London 
School of Economics och adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds 
universitet.  
 
Universitetets grundare Peder Winstrup unik mumie. Under våren genomförs ett 
antal vetenskapliga undersökningar av Peder Winstrups mumie och tillhörande kista 
och föremål. Kroppen är en av de bäst bevarade från 1600-talets Europa och unikt är 
att kroppens organ finns kvar, vilket möjliggör omfattade studier av livet i 1600-talets 
Lund.  
 
Många vill studera i Lund. När ansökningsperioden för höstterminen 2015 gått ut 
kan det konstateras att söktrycket till Lunds universitet fortsatt ligger på en mycket 
hög nivå. Till höstens kurser och program sökte cirka 71 500 personer Drygt 31 000 
av dessa hade Lunds universitet som sitt förstahandsval. Även till vårterminen 2106 
är intresset stort. Drygt 39 000 personer sökte, vilket är cirka sju procent fler än förra 
vårterminen. 19 916 av dessa valde Lunds universitet i första hand. 
 
Många stipendiater till Lund. Lunds universitet har den högsta procentandelen av 
de som beviljats medel inom Europeiska kommissionens nya program ”Erasmus+ 
utomeuropeisk mobilitet”. Av det totala antalet ”mobiliteter” som tilldelats i Sverige 
fick LU 37,9 procent. Och av de 143 som sökte till LU godkändes 142 ansökningar 
(gäller såväl studenter som personal). Universitetet har också varit framgångsrikt när 
det gäller Svenska Institutets stipendier med 37,6 procent av det totala antalet 
stipendier. Av 109 stipendiater ska 41 läsa ett masterporgam i Lund.  
 
Högt betyg för strategiska forskningssatsningar. Regeringssatsningen på 
strategisk forskning har utvärderats av en expertpanel och betyget blir högt. 
Lunds universitet står som huvudman för nio av de sammanlagt 43 strategiska 
satsningarna och har under åren 2010-2014 fått sammanlagt 715 miljoner kronor för 
att bygga upp världsledande forskning. Universitetets nanoforskning får betyget 
”excellent” enligt alla tre betygskriterier. Även de strategiska forskningsmiljöerna för 
diabetes, neuro, Mellanöstern och biodiversitet och ekosystemtjänster har fått mycket 
höga betyg.   
 
Miljardsatsning på den fjärde industriella revolutionen. I maj kom beskedet att 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse storsatsar på grundforskning för att främja ett 
teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen. Det 
handlar om autonoma system som kan skapa alltifrån smarta energisystem och 
resurseffektiva transportsystem till kvalificerat beslutsstöd som möjliggör 
räddningsinsatser i katastrofområden. Lunds Universitet, KTH, Chalmers och 
Linköpings universitet deltar lika mycket i den tioåriga satsningen på totalt 1,8 



miljarder kronor som fått namnet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP.  
 
IDAHOT-dagen. Lunds universitet uppmärksammar sedan ett par år tillbaka 
IDAHOT-dagen, den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Den 18 
maj hissades regnbågsflaggan på Universitetshuset och detta följdes sedan av 
föreläsningar och seminarier under hela dagen.  
 
MAX IV-anläggningen överlämnad. I juni överlämnades MAX IV-anläggningen till 
Lunds universitet från byggherren ML4. Bygget färdigställdes tidigare än beräknat 
och till en lägre kostnad än budgeterat. Anläggningen som är 50 000 kvadratmeter 
består av linjäraccelarator, lagringsringar, kontorsbyggnad och utomhusmiljöer.  
 
Ny strategisk plan. I juni 2015 beslutade rektor att tillsätta en arbetsgrupp som ska 
leda arbetet med att ta fram en ny strategisk plan som ska gälla för universitetets alla 
verksamheter. Till projektet finns ett antal referensgrupper knutna. Den strategiska 
planen ska vara väl förankrad i verksamheten och bidra till universitetets utveckling 
den kommande tioårsperioden. Nuvarande strategiska plan är fastställd av 
universitetsstyrelsen och gäller till och med år 2016.  
 
Lunds universitet med i Climate-KIC. I juni står det klart att universitetet blir 
medlem i EU:s största klimat- och innovationssamarbete, Climate-KIC. Tillsammans 
med 230 andra lärosäten, företag, städer och andra aktörer ska man arbeta mot det 
gemensamma målet – att hitta lösningar på klimatutmaningen.  
 
Almedalen. Lunds universitet ordnar ett antal välbesökta arrangemang i Almedalen. 
Dessutom medverkar forskare i en lång rad andra arrangörers debatter och 
seminarier.  
 
Lundaforskare i regeringens råd för hållbar utveckling. Lena Neij har utsetts att 
sitta med i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling. Tanken är att 
gruppen med toppforskare ska ge råd till regeringen för en grön omställning med 
fokus på ekonomi och miljö- och klimatarbetet. Lena Neij är föreståndare för 
Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet är invald som expert på hållbar 
stadsutveckling. Hon innehar också en UNESCO-professur i hållbar utveckling.  
 
Hållbarhetsproffs möttes i Lund. I slutet av augusti möttes hållbarhetsexperter på 
högsta nivå från industrin, näringslivet och myndigheter både på hemmaplan och 
internationellt under två dagar för att tillsammans med ett hundratals andra 
beslutsfattare och forskare tala om vägar till en hållbar utveckling för samhället.  
 
Tätposition i rankning. Lunds universitet behåller tätpositionen i Sverige i QS 
rankning som presenterades i september. QS utvärderar 700 av världens bästa 
lärosäten och rankar 400. Totalt finns omkring 17 000 lärosäten i världen. Lunds 
universitet har under flera år hamnat bland de 100 främsta och kommer i år på plats 
70. I oktober presenterades även Times Highers rankning, där Lunds universitet 
förbättrade sig 29 placeringar från plats 119 till plats 90. 
 
Korta vägen ska hjälpa utländska akademiker. I Sverige finns ett stort antal 
nyanlända från länder såsom Syrien, Irak och Ukraina med högintressanta 
akademiska examina i bagaget. För att tillvarata deras kompetens började Lunds 



universitet i september ett samarbete med Folkuniversitetet där man introducerade 
programmet Korta vägen, ett projekt som finansieras av Arbetsförmedlingen. Korta 
vägen är ett arbetsmarknadsprojekt som vänder sig till nyanlända med akademisk 
examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Syftet är att främja en 
effektiv etablering på arbetsmarknaden genom kompletterande utbildningsinsatser på 
akademisk nivå.  
 
Universitetet stängdes efter hot. Den 12 oktober var Lunds universitet stängt. 
Beslutet fattades av rektor efter att ett hot skickats via appen Jodel. Dagen efter 
öppnade universitetet som vanligt igen.  
 
Nytt näringslivsråd inrättat. Lunds universitet startade i oktober ett näringslivsråd 
med företrädare på ledande befattningar från näringslivet i regionen. Syftet är att 
skapa ett naturligt forum för samverkan och där frågor kring regional utveckling, 
forskning, utbildning, innovation och infrastruktur diskuteras. 
 
350 miljoner till universitetet i VR:s stora utlysning. I november kom 
Vetenskapsrådets beslut i den så kallade stora utlysningen inom många 
forskningsområden. Totalt tilldelas LU cirka 350 miljoner kronor under den 
kommande femårsperioden, av de totalt runt 2,7 miljarder som delas ut till svenska 
lärosäten.  
 
Yngre lovande toppforskare får ERC-anslag. I november står det klart att fyra 
yngre lovande toppforskare från naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet 
får drygt 1 miljon euro vardera i så kallade "Starting Grants" av European Research 
Council, ERC. Det är biologerna Jessica Abbott och Helena Westerdahl, fysikern 
Caterina Doglioni och matematikern Erik Wahlén. 
 
Lunds universitet deltar vid klimatmötet COP21 i Paris. Frågan om människors 
flykt hemifrån har sin orsak i klimatförändringarna är en komplex fråga, och under 
COP21 diskuterades detta vid ett officiellt sidoevenemang som Lunds universitet 
stod som värd för, i samarbete med universiteten i Hamburg och Lancaster. En rad 
Lundaforskare fanns också på plats under mötet. 
 
The 2015 Lund Declaration. I början av december samlades toppar inom europeisk 
forsknings- och innovationspolitik på Lunds universitet för att följa upp den 
målbeskrivning – The Lund Declaration – som antogs 2009 och som haft stor 
inverkan på EU:s politik.  En ny målbeskrivning, ”The 2015 Lund Declaration”, 
presenterades och diskuterades.  
 
Två nya Academy Fellows. I december tillkännagav Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse de forskare som utsetts till årets Wallenberg Academy Fellows. Två av de 
unga och lovande forskarna, Pontus Gourdon och Göran Karlsson, finns vid 
Medicinska fakulteten. De får ett femårigt forskningsanslag.  
 
 
 
 
 


